
VII-B-004/761-4 /2013 
 

Beszámoló 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal 
2012. évi tevékenységéről



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900  Fax: 22/526-905  e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu 

Tartalomjegyzék 
 
1. Vezetői összefoglaló ............................................................................................................ - 3 - 
2. A kormányhivatalt érintő feladat- és hatáskörök változása .......................................... - 5 - 

2.1. Feladat- és hatáskörök 2012. évben történő változásához kapcsolódó főbb szervezeti 
és személyi változások, fontosabb intézkedések bemutatása. ......................................... - 5 - 

2.2. A kormányhivatalt érintő, 2013. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi 
változásokkal – különös tekintettel a járási hivatalok kialakítására – kapcsolatosan 
megtett legfontosabb intézkedések rövid bemutatása. .................................................... - 5 - 

3. Gazdálkodás ....................................................................................................................... - 6 - 
4. Személyügyi helyzet, képzések .......................................................................................... - 9 - 

4.1. A személyi állományra, illetve a vezetőkre vonatkozó fontosabb adatok elemzése....... - 9 - 
4.2. Az eltérítések, illetménykiegészítések. ......................................................................... - 10 - 
4.3. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. .................... - 10 - 
4.4. A tanulmányi szerződések összesített adatai. ............................................................... - 11 - 
4.5. A 2012. évi jelentősebb képzések tapasztalatai. ........................................................... - 11 - 

5. Ügyiratkezelés, adatvédelem ........................................................................................... - 12 - 
5.1. Az ügyiratkezelés helyzetének bemutatása, különös tekintettel az egységes 

informatikai rendszer kialakításának előkészítésére. .................................................... - 12 - 
5.2. Adatvédelemmel kapcsolatos események, tapasztalatok. ............................................. - 13 - 
5.3. A közérdekű adatok igénylésének teljesítésével kapcsolatos tapasztalatok, az 

adatigénylések éves összesített száma. ......................................................................... - 13 - 
6. Közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések intézésének a helyzete ........................ - 13 - 

6.1. Közérdekű kérelmek száma, típusai, kérelmek alapján megtett intézkedések.............. - 13 - 
6.2. Közérdekű panaszok száma (ebből mennyi volt megalapozott), típusainak, tárgy 

szerinti megoszlásának, megalapozottságának, illetve egyéb fontosabb 
tapasztalatoknak a bemutatása. ..................................................................................... - 14 - 

6.3. Közérdekű bejelentések száma (ebből mennyi volt megalapozott), típusainak, tárgy 
szerinti megoszlásának, illetve egyéb fontosabb tapasztalatoknak a bemutatása. ........ - 14 - 

6.4. Megalapozott vagy részben megalapozott közérdekű bejelentés, illetve panasz 
alapján megtett intézkedések főbb jellemzőinek bemutatása. ...................................... - 14 - 

7. Végrehajtási eljárások intézésének a tapasztalatai ....................................................... - 14 - 
8. Törvényességi felügyelet tapasztalatai ........................................................................... - 15 - 

8.1. A helyi önkormányzatok törvényes működését befolyásoló tények, körülmények, a 
jellemző jogsértések bemutatása. .................................................................................. - 15 - 

8.2. A leginkább jellemző jogsértéseket kiemelve a törvényességi felügyeleti 
intézkedések következményeként, a törvényesség fenntartása érdekében tett 
intézkedések jellemzői, azok hatékonysága. ................................................................. - 15 - 

8.3. A törvényességi felügyeleti munka módszereinek, „jó gyakorlatainak” bemutatása. .. - 18 - 
9. Államigazgatási hatósági tevékenység ........................................................................... - 18 - 

9.1. A polgármester és a jegyző államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatok 
bemutatása. .................................................................................................................... - 18 - 

9.2. A kormányhivatal államigazgatási feladatai során elvégzett tevékenységének 
értékelése. ...................................................................................................................... - 20 - 

9.3. A 2012. évben bekövetkezett rendkívüli eseményeket (vis maior helyzetet) követően 
tett intézkedések bemutatása. ........................................................................................ - 22 - 

10. Kormányablakok működése ........................................................................................... - 22 - 
11. Szakigazgatási szervek tevékenysége ............................................................................. - 24 - 



- 2 -

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900  Fax: 22/526-905  e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu 

11.1. A kormányhivatal és a szakmai irányító szervek közötti együttműködés 
tapasztalatainak értékelése, a jó gyakorlatok, problémák bemutatása. ......................... - 24 - 

11.2. A szakigazgatási szervek által működtetetett ügyfélszolgálatok működésének 
tapasztalatai. .................................................................................................................. - 25 - 

11.3. Amennyiben a szakigazgatási szervek a 2012. év során összevont ellenőrzést 
tartottak, úgy kérjük bemutatni annak tapasztalatait. .................................................... - 26 - 

12. A Megyei Államigazgatási Kollégium tevékenysége ..................................................... - 27 - 
12.1. A Megyei Államigazgatási Kollégium működésének ismertetése, különös tekintettel 

a megtartott üléseinek számára és azok témáira. .......................................................... - 27 - 
12.2. A Megyei Államigazgatási Kollégium kiemelt jelentőségű koordinációs feladatainak 

bemutatása. .................................................................................................................... - 28 - 
13. Belső kommunikáció ........................................................................................................ - 29 - 

13.1. A szakigazgatási szervek és a törzshivatal együttműködésének tapasztalatai, az 
együttműködés jó gyakorlatainak, valamint nehézségeinek bemutatása. ..................... - 29 - 

13.2. Több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolása 
érdekében folytatott tevékenységek értékelése. ............................................................ - 30 - 

14. Informatika ....................................................................................................................... - 30 - 
14.1. A kormányhivatal által ellátott feladatok az ÁROP és EKOP projektek 

megvalósításában, a végrehajtásban történő részvétel főbb jellemzői. ......................... - 32 - 
14.2. A Forrás SQL, illetve a Központi Gazdálkodási Rendszer (KGR) használatának 

tapasztalatai. .................................................................................................................. - 32 - 
14.3. Az IRMA rendszer használatának tapasztalatai. ........................................................... - 33 - 
14.4. A WINTISZT rendszerre történő átállás előkészítésének helyzete a 

kormányhivatalnál. ........................................................................................................ - 33 - 
14.5. Egyéb informatikai rendszerek használatával és az informatikai szakmai irányító 

közreműködésével kapcsolatos tapasztalatok. .............................................................. - 33 - 
15. Ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülése, integrációs problémák ........................... - 34 - 

15.1. Az ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülésének ismertetése..................................... - 34 - 
15.2. A 2012. évre áthúzódott integrációs problémák megoldásának helyzete, valamint a 

járási hivatalok kialakításával összefüggően felmerült problémák, illetve a megoldás 
érdekében tett intézkedések, együttműködések bemutatása. ........................................ - 35 - 



- 3 -

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900  Fax: 22/526-905  e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu 

1. Vezetői összefoglaló 

A Fejér Megyei Kormányhivatalt a 2012. év is közigazgatás történeti léptékű feladatok elé 
állította. A jó állam kialakítása keretében stabilizálni kellett a területi államigazgatási rendszert 
úgy, hogy ezzel az egységesség megteremtődjön és a hatékonyság, a feladatellátás színvonala 
növekedjen. Fontos cél volt továbbá, hogy az új államigazgatási szervezetrendszer 
ügyfélcentrikus, az ügyfelek igényeire épülő legyen.  
 
A 2012. évet a szervezeti rendszer stabilizálása az év közben jelentkező átalakítások 
zökkenőmentes megvalósítása, valamint a 2013-tól érvényes járási rendszer kialakítása 
érdekében tett intézkedések jellemezték. 
 
A Hivatal feltételrendszere kedvezőtlen helyzetet mutatott, hiszen az év elején megvalósított 
jelentős létszámcsökkentésből adódóan mintegy 100 fővel kisebb létszámmal és folyamatosan 
romló anyagi feltételrendszerrel kellett szembenézni. Az anyagi feltételek hiánya jelentős
adósságnövekedést, illetve időnként már-már az alapfeladatok ellátását veszélyeztető
beszerzések elmaradását eredményezte. A forráshiányos helyzet eredményeképpen elmaradtak a 
karbantartások és azon döntően infokommunikációs eszközök cseréje, amelyek már nem képesek 
a kor színvonalának megfelelően tevékenykedni.  
 
A személyi feltételek változása, a meglévő állomány további túlterheltségéhez vezetett, ami csak 
jelentős mértékű nem finanszírozott túlmunkával volt megoldható, úgy hogy közben a 
kormánytisztviselők, ügykezelők javadalmi helyzete tovább romlott. 
 
Mindezen kedvezőtlen feltételek ellenére – döntően a személyi állomány áldozatkészségének és 
szakmai tudásának betudhatóan – a Hivatal a növekedő szakmai feladatait is képes volt jó 
színvonalon ellátni. A feladatnövekedést jól jelzik azok a szervezeti változások, amelyek az év 
során jelentkeztek. Így például létrejött a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv, a Hivatal 
feladatkörébe került a szabálysértési eljárás, ugyancsak a kormányhivatal köteles ellátni a 
Védelmi Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat és az egyes ágazati területeken is 
jelentős feladatváltozások következtek be.  
 
A feladatnövekedést jelzi, hogy mintegy 10%-al növekedett a Hivatal főszámon iktatott 
ügyiratainak száma, tehát ennyivel több ügy keletkezett. Az ügyek bonyolultsága sem változott, 
jelzi ezt, hogy összesen a több mint másfél millió ügyirat keletkezett az év során a 
kormányhivatal törzshivatalában, illetve szakigazgatási szerveinél.  
 
Az előző évben megvalósított szervezeti változásoknak megfelelő működés stabilizálódott, a 
szakigazgatási szervek hivatali szervezetbe történő integrálása teljessé vált és a mindennapi 
működés része az összehangolt tevékenység, a szervezeti egységek közötti együttműködés, 
kommunikáció. 
 
A szakigazgatási szervek tevékenységüket a már említett mostoha gazdasági körülmények 
ellenére jó színvonalon látták el, melynek tanúbizonyságát adja e beszámoló függelékében 
elhelyezett beszámolók, és ezt a tényt erősítette meg a 2012. évben lebonyolított átfogó 
ellenőrzés is.  
 
Az átfogó ellenőrzés lebonyolítása külön feladatot jelentett a Hivatal személyi állományának, 
mert igyekeztünk az ellenőrzést minél gördülékenyebbé, az ellenőrzők számára is könnyebbé 



- 4 -

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900  Fax: 22/526-905  e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu 

tenni azzal, hogy folyamatos adatszolgáltatással, illetve részelemzések készítésével működtünk 
közre a beszámoló elkészítésében.  
Az átfogó ellenőrzésről készült összegző beszámoló megállapításai szerint a Hivatal egyes 
szervezeti egységei, beleértve a törzshivatalt és a szakigazgatási szerveket is, összességében jól, 
több területen kiválóan tevékenykednek. A rendelkezésre álló források maximumát kihasználva 
szolgálják ki az ügyfelek igényeit és valósítják meg a kormányhivatallal a jogszabályokban, 
kormányzati elvárásokba, az irányító szerv és a szakmai irányító szervek utasításaiban 
megjelenített követelményeket.  
 
A Hivatal tevékenységének második félévére rányomta a bélyegét a 2013. évben bekövetkező
jelentős változásokra való felkészülés, illetve ezeknek a történelmi léptékű eseményeknek az 
előkészítése.  
 
Ezek közül feltétlenül kiemelést érdemel a járások kialakításával kapcsolatos előkészítő
tevékenység, ahol gyakorlatilag a megye összes önkormányzatával szoros együttműködésben 
kellett kialakítani egy jogszabályokban is folyamatosan formálódó feladat- és hatáskörű
közigazgatási szintet. Mindezeket úgy, hogy ehhez külön forrás nem állt rendelkezésre. Az 
átalakítás az elvégzett munka eredményeként sikeresnek mondható, hiszen a járások 
működőképesek és a tevékenységüket rendben meg tudták kezdeni.  
 
Ugyancsak történelmi léptékűnek minősül a magyar önkormányzatokról szóló törvény által 
megfogalmazott új önkormányzati rendszer kialakítása és ezzel párhuzamosan az oktatási 
rendszer átalakítása is. Kétségtelen, hogy ezen feladatoknak csak egy része hárul a 
kormányhivatalra, de tekintettel arra, hogy jól működő területi egységnek minősült, így olyan 
feladatok megvalósításával is keresték a minisztériumok, önkormányzatok és a létrejövő új
irányító szervek, amelyek nem tartoztak közvetlen feladatkörünkbe.  
 
Szintén a 2013. évi változásokhoz sorolható a kormányablakok kialakításával kapcsolatos 
tevékenység, ahol mind a személyi, mind a tárgyi, mind az ingatlan feltételek megteremtésének 
egy éve a 2012. év feladata volt. 
 
Összességében elmondható, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységét 
eredményesen látta el, sikeresen valósította meg a Kormány által megfogalmazott elvárásokat, az 
ágazati célkitűzéseket. Tevékenységét mindenkor a jogszerűség, a törvényes feltételek betartása 
jellemezte. Az állampolgárok a Hivatal ügyfelei, a bekövetkezett jelentős változásokat nem, 
vagy csak pozitív értelemben észlelték, hiszen egyre inkább koncentráltan jelent meg az 
ügyintézés, tehát az ügyfélnek egyre kevesebb helyen kellett megjelennie. Az ügyfél 
elégedettséget tekintettel a feszített munkatempóra csak a tevékenység kis részében, elsősorban a 
kormányablakokban volt mód mérni. Ott minden esetben kiváló teljesítményről adtak számot az 
elkészült elemzések.  
 
Természetes módon a társadalmi, gazdasági feszültségek a Hivatal tevékenységében is 
lecsapódnak, hiszen az ügyfelek egyre több problémájukban keresik a Hivatal segítségét. Bátran 
elmondhatjuk, hogy az ország gazdasági lehetőségeinek függvényében a Hivatal minden 
segítséget megadott, illetve a meglévő lehetőségekről kimerítő tájékoztatást nyújtott.  
 
Mindezek bizonyítják, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal köztisztviselői, ügykezelői és 
fizikai alkalmazottai felkészültek feladataik ellátására és képesek a változó körülményekhez 
alkalmazkodni, az új követelményeknek magas színvonalon megfelelni.  
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2. A kormányhivatalt érintő feladat- és hatáskörök változása

2.1. Feladat- és hatáskörök 2012. évben történő változásához kapcsolódó főbb szervezeti 
és személyi változások, fontosabb intézkedések bemutatása.  

 
A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységét jelentősen meghatározta a kormányzati 
feladatkörök átstrukturálódása, illetve az ezzel járó szervezeti és létszám változások. Ennek 
jelentősebb állomásai a következők voltak: 
 

• 2012. január 1-től a Hivatal feladatkörébe kerültek a védelmi igazgatási feladatok, a 
Megyei Védelmi Bizottság elnöke a kormánymegbízott lett. Ezzel egyidőben a Védelmi 
Bizottság Titkársága a Hivatal szervezetébe integrálódott önálló osztályként, amely 1 fős
hivatali létszámnövekedést eredményezett, további 2 fő a Honvédelmi Minisztérium, 
illetve a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alkalmazásában került az osztályhoz.  

• A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2012. április 15-tel a Hatósági Főosztály 
keretén belül létrejött a Szabálysértési Osztály 15 fővel. A szabálysértési ügyintézők a
munkájukat az akkor még leendő járási székhelyeken látták el.  

• A 95/2012. (VI.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kormányhivatalnak 
új szakigazgatási szerve a „Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv” jött létre 2012. július 1-
el, 20 fős létszámmal. Ez azonban csak 7 fős létszámnövekedést eredményezett, mert a 
szakigazgatási szerv a Munkaügyi Központ és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság témával 
foglalkozó szakembereit is magába integrálta.  

• 2012. szeptember 22-vel lépett hatályba a 266/2012. (IX.18.) Korm. rendelet, amely a 
Kulturális és Örökségvédelmi Irodák átalakításáról rendelkezett. Ezzel megszánt a Fejér 
megyei iroda két megyére kiterjedő illetékessége és jelentős létszámváltozás következett 
be azáltal, hogy a 11 fős létszámból 4 főt Komárom-Esztergom Megyei, 1 főt Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei és 1 főt a Békés Megyei Kormányhivatalnak kellett átadni.  

• Bár nem közvetlen a Hivatal feladatkörébe tartozó, de a dolog jellegéből a Hivatalra is 
jelentős feladatok hárultak, a Megyei Intézményfenntartó Központ létrehozása, 
működtetésének segítése, majd az átszervezésével kapcsolatos feladatok megvalósítása.  

• Jelentősen bővült a Kormányablakok feladatköre, amelyre az ott dolgozó 
kormánytisztviselők felkészítésével, képzésével készültünk fel.  

Összességében tehát a feladatváltozások feladat növekedést jelentettek, amelyet csak részben 
követett az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése. Mindezek megszervezése komoly 
gondot okozott, de a működőképességet sikerült megteremteni, illetve megőrizni.  

 
2.2. A kormányhivatalt érintő, 2013. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi 

változásokkal – különös tekintettel a járási hivatalok kialakítására – kapcsolatosan 
megtett legfontosabb intézkedések rövid bemutatása. 

 
A 2013. évi működés előkészítésének kulcsmomentuma a járási hivatalok létrehozásának 
előkészítése volt. E tekintetben a Hivatal az év második felétől intenzív tevékenységet folytatott. 
Ennek fontosabb lépései a következők voltak: 

• Meghatároztuk az egyes önkormányzatoktól átveendő létszámot, amelyet 
lakosságarányosan alakítottunk ki.  
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• Járásonként csoportos értekezleteket tartottunk a polgármestereknek és a jegyzőknek, 
ahol jeleztük az átadandó létszámok és eszközök körét és mértékét, valamint a járások 
kialakításával kapcsolatos jogi helyzetet.  

• Folyamatosan tájékoztattuk az önkormányzatokat a járási hivatalok feladat- és 
hatásköréről, illetve ezzel kapcsolatosan az önkormányzatok változó feladatairól.  

• Külön tárgyalásokat folytattunk a járási székhely önkormányzatok polgármestereivel, a 
járások kialakításához szükséges ingatlan állomány tekintetében.  

• A járásokon belül elsősorban a járási székhely polgármesterei kezdeményezésére 
megindult egy egyeztetési folyamat, amely az átadandó létszám összetétele és az 
eszközállományra vonatkozóan volt jelentős.  

• Elkészítettük az egyes önkormányzatokra vonatkozó megállapodás tervezeteket, 
amelyeket az önkormányzatok – Ercsi Város Önkormányzata kivételével – elfogadtak és 
aláírtak.  

• A megállapodások aláírását követően a járási székhely önkormányzatok polgármesterével 
együttműködve megszerveztük a járási hivatalok épületeinek alkalmassá tétele érdekében 
teendő intézkedéseket. Ahol sikerült és az önkormányzatok teherbíró képessége lehetővé
tette az épületek beköltözhető állapotba hozásához szükséges minimális felújításokat is 
elvégeztettük. Ez alól jelentős kivételt jelent Bicske Város Önkormányzata, ahol az 
épület állapota ma is méltatlan a kormányhivatalhoz.  

• Az önkormányzatoktól átadandó eszközök fogadására járásonként ütemtervet 
készítettünk, amelyet „levezénylésében” már a leendő járási hivatalvezetők is részt 
vettek.  

• Előkészítettük a törzshivatalba bekerülő funkcionális feladatokat ellátó ügyintézők
fogadásához szükséges feltételeket.  

 
A járási hivatalok létrehozása előkészítésének ezek természetesen csak a nevesíthető főbb
állomásai voltak, mert ezeken túl számos politikai és szakmai egyeztetésre is sor került, amely 
elősegítette, hogy 2013. január 2-án minden egyes járási hivatal meg tudta kezdeni a működését. 
Természetesen a működés gördülékenyebbé tétele érdekében további jelentős szervezési, 
személyi, informatikai és egyéb eszközfeltételeket megteremtő intézkedésre van szükség. 

 
3. Gazdálkodás

A Kormányhivatal 2012. évi gazdálkodási tevékenységét alapvetően az alábbi tényezők
határozták meg: 

a) a 2011. évi költségvetési elvonások áthúzódó hatása 

b) a 2012. évi előirányzatok jelentős csökkentése az előző évhez képest 

c) a létszámleépítés költségeinek megfinanszírozásával jelentkező likviditási nehézségek 
megoldása 

 
A fentiek miatt a Kormányhivatal 2012. évben folyamatos pénzügyi nehézségekkel küzdött, a 
működőképesség biztosítása jelentős többletfeladatot jelentett.  
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Az előirányzatok és teljesítések alakulása:

Jogcím megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Előirányzat 
módosítás 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatások 3 010 800 307 759 3 318 559 3 177 353
Munkaadókat terhelő

járulékok 758 200 97 285 855 485 830 921

Dologi kiadások 685 700 691 361 1 377 061 1 090 717
Egyéb működési célú 

kiadások 100 20 120 55

Működési c.peszköz átadás 
ÁH-n kívülre 142 761 142 761 142 760

Támogatás-értékű
működési kiadások 20 180 20 180 20 180

Előző évi műk.c.ei-
maradvány átadás 89 043 89 043 89 042

Felhalmozási kiadások 25 500 6 979 32 479 29 307
Felújítás 8 000 21 570 29 570 29 570

Előző évi felh.c.ei-
maradvány átadás 5 337 5 337 5 337

Támogatási kölcsönök 
nyújtása 500 500 500

Kiadások összesen 4 488 300 1 382 795 5 871 095 5 415 742
Közhatalmi bevételek 990 000 349 888 1 339 888 1 339 888
Működési bevételek 329 500 -126 754 202 746 202 746

Felhalmozási bevételek 29 929 29 929 29 926
Támogatásértékű működési 

bevételek 507 090 507 090 497 181

Előző évi működési célú 
előirányzat-maradvány 

átvétel 
187 252 187 252 187 252

Támogatás 3 168 800 49 228 3 218 028 3 218 028
Maradvány igénybevétele 385 662 385 662 385 662

Támogatási kölcsönök 
igénybevétele 500 500 500

Bevételek összesen 4 488 300 1 382 795 5 871 095 5 861 183

Személyi juttatások: 
 
A Hivatal alaptevékenységéből adódóan a működési kiadások meghatározó részét a személyi 
juttatások és a közterhei képviselték. Az illetményalap 2011. évben változatlan volt a korábbi 
évhez képest. A Hivatal létszáma 2012. január 1-én 986 fő volt 
Az 1004/2012 (I.11) számú Kormányhatározattal elrendelt létszámcsökkentés keretében 99 
álláshely szűnt meg a Kormányhivatalnál, amellyel kapcsolatban 2012. január-április hónapban 
143 millió Ft többletkiadás merült fel. Ennek fedezete 2012. június 25-én érkezett meg a 
Kormányhivatalhoz, amely időpontig a működés finanszírozása súlyos nehézséget jelentett. 

Cafetéria juttatás keretében a jogszabály adta lehetőséggel élve, az engedélyezett jogcímeken 
történt nem rendszeres jövedelem kifizetés (étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, iskolakezdési 
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támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes kölcsönös pénztári kifizetések, internet hozzájárulás), 
melynek mértéke személyenként 200 e Ft/fő volt. 

A személyi juttatások előirányzatán a gépjármű vezetési és a képzettségi pótlékok 
felülvizsgálatával és indokolt esetben visszavonásával 16.244 eFt megtakarítást sikerült elérni. 
Felülvizsgálatra került az alapilletmények eltérítése is, amelyek megvonása 64.062 eFt 
megtakarítást eredményezett. 
A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012.(X.8.) 
Kormányhatározat alapján 61.035 eFt került zárolásra a Kormányhivatal költségvetéséből. 
 
Dologi kiadások 
 
A 2012-es év elején 156 millió Ft szállítói tartozásállománnyal rendelkezett a Hivatal, amely 
elsősorban abból adódott, hogy 2011-ben jelentős mértékű (537 830 eFt) előirányzat zárolásra 
került sor. A 2011. év végére kialakult pénzügyi helyzetben az állammal szembeni tartozások 
(266 millió Ft, pl. Földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettség, stb.) teljesítésére 
semmilyen lehetőség nem volt. 

A fizetőképesség és a működés fenntartását tovább nehezítette, hogy 2011-hez képest az eredeti 
dologi kiadási előirányzatokban 40%-os csökkentés következett be, amely a szerteágazó 
telephelyi infrastruktúrával rendelkező Hivatalt további nehéz helyzetbe hozta. 

A dologi előirányzatok jelentős csökkentése miatt a Kormányhivatal folyamatosan kereste az 
infrastruktúrájának ésszerűbb kihasználási módjait. Ennek keretében megszüntetésre került a 
szakigazgatási szervek bérelt ingatlanban történő elhelyezése: 

• az Igazságügyi Szolgálat a Székesfehérvár Ady E. u 21/a. alatti ingatlanból a Munkaügyi 
Központ épületében került elhelyezésre, ez havi 1.433 eFt megtakarítást jelentett 

• a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság a Székesfehérvár Ady E. u. 11-13. alatti 
ingatlanból az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ingatlanába 
költözött, amellyel havi 1.293 eFt megtakarítást sikerült elérni. 

A takarékossági intézkedések részeként a takarítási és őrzés-védelmi szolgáltatások csökkentett 
műszaki tartalommal kerültek megrendelésre. 

2012 decemberében kiírásra került az előbbiekben említett két szolgáltatással kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen az őrzés-védelem területén 25 %-os, a 
takarítási szolgáltatások területén 50%-os megtakarítás elérése várható. 

Ezekkel az intézkedésekkel együtt is az év során a szállítói tartozásállomány folyamatosan a 
kezelhetőség határán mozgott, a napi működéshez elengedhetetlen kifizetések teljesítése is 
gondot okozott. Így a szállítói tartozásállomány 2012 év végére elérte a 169 millió forintot, több 
esetben volt szükség fizetési átütemezésre, amellyel a Hivatal a 2013. évi költségvetését volt 
kénytelen megterhelni. 
 
Működési bevételek alakulása 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal az eredeti működési bevételi előirányzatát 223 millió forinttal 
teljesítette túl, melyet folyamatosan a dologi kiadásokon jelentkező hiány pótlására használt fel a 
Hivatal. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 
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szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet jelentősen átalakította a Kormányhivatal mezőgazdasági 
szakigazgatási területen működő szerveinek beszedett bevételeit. Azokkal a szolgáltatásokkal 
kapcsolatosan, amelyekért az ügyfeleknek már nem kell díjat fizetni, bevételkiesés keletkezett, 
ennek pótlására a Nemzeti Államigazgatási Központtól két alkalommal, összesen 59.362 eFt 
került átutalásra Hivatal részére. 
 
Összegzés:  
A Kormányhivatal pénzügyi helyzetéről összességében az mondható el, hogy a 2012-ben 
jelentősen alulfinanszírozott volt, nagy nehézségek árán sikerült biztosítani, hogy a 
jogszabályokban előírt feladatait el tudja látni és az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások 
színvonala ne csökkenjen. 

 
4. Személyügyi helyzet, képzések

4.1. A személyi állományra, illetve a vezetőkre vonatkozó fontosabb adatok elemzése. 
 
A Hivatal 2012. január 1-el 986 fős létszámmal kezdte meg a munkáját, ezt követően jelentős
létszám- és szervezeti átalakulásokra került sor. Ezek egy részének okairól már a 2.1. –ban 
számot adtunk, itt azokat már csak felsoroljuk, illetve a további okokat fejtjük ki. A változások 
időrendi sorrendben a következők:

• Védelmi Titkárság létrejötte    1 fős létszámnövekedés 

• Kormányzati létszámcsökkentés az 1004/2012. (I.11.) Korm. határozat alapján 10%-
os mértékű, összesen     99 fő csökkenést jelentett. 

• Szabálysértési Osztály létrehozása   15 fős létszámnövekedés 

• Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv létrehozása 7 fős létszámnövekedés 

• Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv létszámváltozása összesen 16 fős
létszámnövekedést jelent. (Az ÁNTSZ Regionális Igazgatóságának megszűnését 
követően a kormánymegbízottak közötti megállapodás volt az alapja a megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szervek létszámelosztásának. A Veszprém Megyei 
Kormánymegbízottal hosszú vita és hathatós minisztériumi közbenjárás 
eredményeként 2012. 04. 15-el sikerült létrehozni a megállapodást.  

 
Mindezekkel együtt a 2012. évet 926 fős létszámmal zártuk. 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal a kis létszámú kormányhivatalok közé tartozik, ebből
következően a vezetői létszám aránya viszonylag magas. 2012-ben ez mintegy 13%-ra tehető.
Ennek a fő oka természetesen az, hogy a jogszabályokban, illetve az SZMSZ-ben rögzített 
szervezeti egységeknek működnie kell és azoknak vezetőinek kell lennie. E tekintetben az 
arányok változásához mind a jogszabályok jelentős változtatására, mind pedig az SZMSZ 
átalakítására van szükség.  
 
A Hivatal korösszetétele kedvezően alakul, hiszen minden lényeges korosztály arányosan 
képviseltetik a Hivatal létszámában. Jelen vannak a fiatal pályakezdők, illetve a kevés 
gyakorlattal rendelkezők. A 30 év alatti korosztály 13,5%-ot képvisel. 
Természetesen jelen vannak a már tapasztalattal rendelkező korosztályok képviselői is, így a 30-
50 év közötti korosztály arányosan 56,2 %-ot képvisel. Az 50 év feletti korosztály pedig 30,2 %-
os arányban van jelen.  
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A nemek szerinti összetétel egyezik a közigazgatásban foglalkoztatottak általános összetételével. 
A foglalkoztatottjaink mintegy 30%-a férfi és 70%-a nő. Az országos trendektől kedvezőbben ez 
az arány a vezetők között 50-50%, amíg természetes módon az ügykezelők esetében a nők
aránya 99%, a munkavállalók esetében pedig (tekintettel a fizikai foglalkoztatásra) a férfiak 
aránya 70%.  
 
A Kormányhivatal kormánytisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak 
szakképzettsége minden tekintetben megfelel az elvégzendő feladatoknak és a jogszabályi 
előírásoknak egyaránt. Az összfoglalkoztatotti létszám 73,5 %-a felsőfokú végzettségű és 
mindösszesen 0,2 %-a alapfokú iskolai végzettségű. Természetesen ezek az arányok az 
ügyintézők körében még kedvezőbbek, ott döntő mértékben a felsőfokú végzettségűek vannak 
jelen. A szakmai összetétel tekintetében is elmondható, hogy az minden kormánytisztviselő
esetében megfelel a jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek.  
 

4.2. Az eltérítések, illetménykiegészítések. 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évben rendkívül nehéz anyagi körülmények között 
tevékenykedett, amely a pénzügyi résznél részletezett adósságállományon túl a személyi 
állomány juttatásainak drasztikus csökkentését is magával vonta. Ennek megfelelően a 
jogszabályok által biztosított anyagi ösztönzési lehetőségekkel gyakorlatilag nem tudtunk élni, 
sőt jogszabályban kötelezően előírt juttatások, illetve szerződésben vállalt kötelezettségek 
elhagyására is sor került.  

Ebből következően az alapilletmény eltérítésben részesültek száma mindösszesen 9 fő, azaz nem 
éri el az 1%-ot, és ezek is döntően azon személyek közül kerültek ki, akiket év közben 
jogutódlással kellett átvenni a Hivatal állományába. Az év során címadományozásra nem került 
sor, a korábbi években adományozott címek szerepelnek a mellékelt táblázatban. Ezek döntő
többsége nem jelent többletkiadást, hiszen a címekkel rendelkezők többsége vezető beosztású 
kormánytisztviselő. Nagyszámú és egyre növekvő mértéket mutat azon foglalkoztatottaink 
száma, akik garantált bérminimumon vannak. 2012-ben a létszám arányuk megközelítette a 6%-
ot. (A 2013. induló adat ennél már lényegesen kedvezőtlenebb.)  
 

4.3. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása. 
 
A Hivatal rendelkezik hatályos Esélyegyenlőségi tervvel, amelynek intézkedéseit a Hivatal 
anyagi lehetőségeinek függvényében betartjuk. Nagy figyelmet fordítunk a nemek közötti 
esélyegyenlőség biztosítására, mind a kiválasztási eljárások, mind pedig a vezetői megbízások 
adása terén.  
Minden esetben engedélyezzük a GYES-ről visszatérő kollégáinknak a csökkentett munkaidőben 
(napi 6 órában) történő munkavégzést.  
 
A szabadságolási tervek elkészítésénél előnyben részesítjük a gyermekeket nevelőket, hogy az 
iskolai, illetve óvodai szünetek esetén megoldott legyen a gyermekek felügyelete. A Hivatal 
korösszetételéből adódóan ezt már a nagyszülők esetében is szem előtt kell tartanunk.  
 
A Hivatal nehéz helyzetben lévő foglalkoztatottjai esetében sajnos támogatást nyújtani nem 
tudunk, mert erre a Hivatal anyagi feltételei nem biztosítanak forrásokat, így rendkívüli szociális 
segély, vagy temetési segély, vagy egyéb támogatás nyújtására sincs lehetőségünk. A cafetéria 
juttatásokat is csak nagy késéssel tudtuk kifizetni. A fiatalok lakáshoz juttatásának támogatására 
csak a korábbi években nyújtott hitelek visszatörlesztéséből adódó forrás áll rendelkezésre. 
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Ebben továbbra is fájó pont, hogy a Kormányhivatal létrejöttekor a központi közigazgatási 
szervek többségi úgy rendelkezett, hogy a Hivatalhoz átkerült, korábban hitel nyújtásban 
részesült személyek a törlesztésüket továbbra is a központi közigazgatási szervhez küldik meg.  
 

4.4. A tanulmányi szerződések összesített adatai. 
 
A tanulmányi szerződések abba a körbe tartoznak, amelyek a fent idézett okok miatt 
gyakorlatilag az év során ellehetetlenültek. A második negyedévet követően a Hivatal nem volt 
képes teljesíteni a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeit, így anyagi támogatást 
tartalmazó tanulmányi szerződések esetében szerződésszegésre került sor. Új tanulmányi 
szerződés megkötésére csak olyan tartalommal biztosítunk lehetőséget, amely a tanulmányokhoz 
szükséges szabadidőt garantálja. Anyagi támogatást nyújtani nem tudunk annak ellenére, hogy 
meghatározott területeken szükség lenne szakmai fejlődést, új ismereteket nyújtó képesítések 
megszerzésére (pl.: orvosi, járványügyi, informatikai, munkavédelmi, munkaügyi, műszaki és 
jogi- igazgatási terület stb.). 
 

4.5. A 2012. évi jelentősebb képzések tapasztalatai. 
 
2012. évben a Hivatal – a már több helyütt részletezett anyagi lehetőségei és a központi 
támogatottság hiányában – döntő mértékben a közigazgatási vizsgáztatásra való felkészítést, 
illetve a saját erőből történő belső továbbképzést tudta megvalósítani.  
 
Mindezekkel együtt összességében elmondható, hogy ez irányú tevékenysége fejlődött, a 
képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos munka tovább növekedett. Jellemzően az egyes 
vizsgákra való felkészítés adatai a következőképpen alakultak: 

• Közigazgatási és ügykezelői alapvizsga felkészítőt 14 alkalommal szerveztünk, ami a 
tavalyinak éppen kétszerese és a résztvevők száma is 1,7-szer növekedett, összesen 266 
fő lett.  

• A közigazgatási szakvizsgán a felkészítő szám gyakorlatilag nem változott, kötelező
tárgyból 4, választott tárgyból 5 tanfolyamot szerveztünk, a résztvevők száma az előző
évi mintegy 80%-a, 128, illetve 134 fő.

• Ebben az évben anyakönyvi szakvizsgára felkészítő tanfolyamot és vizsgát is 
szerveztünk, amelyen 3 megye (Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye) leendő
anyakönyvvezetői vettek részt 39-en.  

• Szakmai napokat is tartottunk, amelyen a részvevők száma 10%-ra növekedett, 552 fő
lett. A szakmai napok témái a következők voltak: 

� Gyámhivatalai szakmai nap. 

� A gyermekjóléti szolgálatok családgondozói részére szakmai nap. 

� Közegészségügyi szakmai nap. 

� A közoktatási intézmények átszervezésével, működésével, intézményvezetői
megbízásával kapcsolatos szakmai nap. 

� Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei, képviselői, valamint az érintett jegyzőknek a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény alkalmazásának bemutatása, törvényes 
működésük segítése. 

� Egészségügyi alapellátási szakmai nap. 
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� A Ket. alkalmazásának tapasztalatai, a jogalkalmazás során felmerült jogértelmezési 
problémák. 

� Védőnői szakmai nap. 

� A kereskedelmi szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés, 
valamint az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok aktuális kérdései. 

 
A képzéseknél feltétlenül meg kell említeni még a saját erőből, a saját munkatársaink részére 
szervezett képzéseket, amelyek egy-egy új feladat ellátására szerveződtek. Ezeket döntően a 
szakigazgatási szervek szervezték, összesen 439 fő részvételével. A szakmai irányító szervek 
által szervezett képzéseken munkatársaink közül 114 fő vett részt.  

 
5. Ügyiratkezelés, adatvédelem

5.1. Az ügyiratkezelés helyzetének bemutatása, különös tekintettel az egységes 
informatikai rendszer kialakításának előkészítésére.  

 
A Kormányhivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei 2012. évben egységes iratkezelési 
szabályzat alapján végezték ügyirat kezelési tevékenységüket.  
 
Az iratok kezelése a törzshivatalnál és a szakigazgatási szerveknél külön-külön történik, vegyes 
szervezeti rendben. Vannak központosított iktatásra is példák, de általában osztott iktatás zajlik. 
Minden szakigazgatási szerv a központi szerve által meghatározott módon, annak előírásait 
betartva, az általa biztosított körülmények és rendszer használatával végezte ügyiratkezelési 
tevékenységét. Több esetben az iktatási tevékenység összefonódott a szakmai tevékenységet 
támogató informatikai rendszerekkel. 
 
A kormányhivatal minden szervezeti egysége az ügyiratokat elektronikus iratkezelő
programmal tartja nyilván. Folytatódott az egységesítés, ugyanis a törzshivatal és a vele egy 
hálózatot használó két szakigazgatási szerv után újabb két szerv az IRMA iratkezelő rendszert 
használja, amely rendelkezik tanúsítvánnyal.  
 
A többi szakigazgatási szerv különféle iratkezelő programokkal dolgozott az elmúlt év során. Az 
iratkezelő programok szakmai irányító szervük kezelésében volt. A 16 szakigazgatási szerv 
közül 7 szakigazgatási szervnél sajnos olyan iratkezelő programmal dolgoznak, amely nem 
rendelkezik tanúsítvánnyal.

Az egységes iratkezelő program használatára való áttérés az alkalmazott programok 
különbözősége, és egyes iratkezelő rendszerek összefonódása miatt rendkívül nehéz. 
Megfelelő mértékű helyzetelemzés után megfelelő átállítási terv végrehajtásával érhető el az 
egységesség. 
 
A járási hivatalokban történő felhasználásra - az országos egységesség követelményének is 
megfelelően – az IRMA rendszert készítettük elő.

Az iratok tárolására szolgáló helyek szabad kapacitása kevés, ennek bővítése szükséges. A 
törzshivatal és a szakigazgatási szervek – két szakigazgatási szerv kivételével – saját 
vagyonkezelésében meg tudja oldani az iratok elhelyezését. Két szakigazgatási szerv irattárolási 
célra bérelt helyiségeket vesz igénybe (Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv). 



- 13 -

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900  Fax: 22/526-905  e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu 

A szakigazgatási szervek többsége rendelkezik iratkezelési feladatokat ellátó személyzettel, négy 
helyen azonban egyéb feladataik mellett végzik az ügyintézők az iratkezelési feladatokat is 
(Építésügyi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Földművelésügyi Igazgatóság, 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság). 
 

5.2. Adatvédelemmel kapcsolatos események, tapasztalatok. 
 
Hivatalunk összes szakigazgatási szerve, szervezeti egysége jelentős mennyiségű személyes 
adatot kezel, melyeknek védelme, a jogszabályok és belső szabályzatok betartása kiemelt feladat. 
Az elmúlt évre nézve kijelenthető, hogy nem volt adatvédelem sérelmével kapcsolatos 
esemény.

A szakigazgatási szervekben még a régi szakági hálózati struktúrában működnek az informatikai 
eszközök rendkívül bonyolult formában. Az egységes kormányhivatali hálózat országos 
kialakulásával együtt az adatvédelmi szabályozást is meg kell újítani. 
 

5.3. A közérdekű adatok igénylésének teljesítésével kapcsolatos tapasztalatok, az 
adatigénylések éves összesített száma. 

 
A KIM rendszergazdai tevékenységével üzemel a kormányhivatalok közös portál rendszere, 
amelyen minden kormányhivatal saját honlapját tartja karban, itt teljesíti hivatalunk is a 
közérdekű adatok közzétételének kötelezettségeit. A honlapon egyre nagyobb információs 
forgalmat jelent a joghatást kiváltó hirdetmények megjelenítése, és gyakori az aktuális témában 
megjelenő friss információ, hír, tudósítás is. 
 
A közérdekű adatok nyilvánosságának további számottevő lehetőségével, a sajtóban való 
megjelenés során történő közzététellel, valamint sajtótájékoztatón történő nyilvánosságra 
hozatallal gyakran élt hivatalunk. Így például a polgármesteri jutalmak, polgármesteri hivatalban 
adott juttatások tekintetében, másrészről a járások kialakítására, határaira, részt vevő
településekre vonatkozóan adott összefoglalót a törzshivatal, de számos összeállítást készítettek a 
szakigazgatási szervek is. 
 
Közérdekű adatok egyedi módon történő igénylésének lehetősége és módja a honlapon 
olvasható. Adatigénylés elvétve fordult elő, és egyszer sem kellett a hivatalunk által kezelt 
közérdekű adat igénylését elutasítani.

6. Közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések intézésének a helyzete

6.1. Közérdekű kérelmek száma, típusai, kérelmek alapján megtett intézkedések.  
Az előző évhez képest a közérdekű bejelentések száma mintegy 20 %-kal emelkedett. A 
közérdekű kérelmek, panaszok számának összehasonlítására ugyanakkor nincs mód, mivel a 
2012-es évre vonatkozóan kizárólag a 2004. évi XXIX. törvényben foglaltak vehetők csak 
figyelembe, az egyéb jellegű panaszok azonban nem. 
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6.2. Közérdekű panaszok száma (ebből mennyi volt megalapozott), típusainak, tárgy 
szerinti megoszlásának, megalapozottságának, illetve egyéb fontosabb 
tapasztalatoknak a bemutatása.  

A benyújtott közérdekű panasz (kérelem) száma 2012-ben 63 volt, ebből 5 volt megalapozott. Az 
önkormányzati testületek működését érintő panaszok száma 23, a polgármesteri hivatalokat, 
körjegyzőségeket érintő panaszok száma 11, míg a kormányhivatalt érintő panaszok száma 2 
volt. A panaszok többsége, hasonlóan a közérdekű bejelentésekhez – 27 – egyéb jellegű volt, így 
szociális intézményi elhelyezéssel, nevelőszülő munkájával, orvos-szakértő intézkedésével, 
oktatási intézmények működésével, autóbusz-megállóhely létesítésével kapcsolatban tettek 
panaszt az állampolgárok.  
 

6.3. Közérdekű bejelentések száma (ebből mennyi volt megalapozott), típusainak, tárgy 
szerinti megoszlásának, illetve egyéb fontosabb tapasztalatoknak a bemutatása.  

A kormányhivatalhoz benyújtott 547 közérdekű bejelentés 58 %-a (315) volt megalapozott. 47 
bejelentés érintette az önkormányzati testületek működését, 5 bejelentés a polgármesteri 
hivatalok, körjegyzőségek működését, 29 a kormányhivatalt, a bejelentések többsége – 466 – 
azonban egyéb jellegű volt. Az állampolgárok az egyéb jellegű közérdekű bejelentések 92 %-át 3 
szakigazgatási szervhez nyújtották be, a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervhez 
(222), a növény- és talajvédelmi igazgatósághoz (110), az állategészségügyi igazgatósághoz 
(99), az ellenőrzési tevékenységükkel kapcsolatban (pl. állattartás, élelmiszer előállítás, 
munkavédelmi szabályok megsértése, „fekete” foglalkoztatás, talajszennyezés). 
 

6.4. Megalapozott vagy részben megalapozott közérdekű bejelentés, illetve panasz 
alapján megtett intézkedések főbb jellemzőinek bemutatása. 

A megalapozott közérdekű bejelentések esetében egyidejűleg többféle intézkedés megtételére is 
sor került, így 103 alkalommal felelősségre vonást kezdeményezett a kormányhivatal, 17 esetben 
orvosolta az okozott sérelmet, 109 ügyben megszüntette a feltárt hibák okait és 100 bejelentésnél 
helyreállította a jogszerű, illetőleg közérdeknek megfelelő állapotot.  

A megalapozott panaszok esetében 2 ügyben került sor a feltárt hibák okainak megszüntetésére, 
2 esetben tájékoztattuk a panaszost, 1 ügyben még nem zárult le a vizsgálat. 

 
7. Végrehajtási eljárások intézésének a tapasztalatai

A végrehajtási eljárásokkal összefüggő feladatok elvégzésére eljárásrend kidolgozása 
folyamatban van, melyben meghatározásra kerülnek a Kormányhivatal szervezeti egységeinek 
feladatai. A Kormányhivatal 2012 decemberében csatlakozott a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara által működtetett fizetési meghagyásos eljárást támogató informatikai rendszerhez, 
melytől a végrehajtási eljárások egyszerű és költségtakarékos lefolytatása várható. 
 
Az 1. sz. peres adatok_végrehajtás excel tábla végrehajtási eljárások táblája nemleges, mert a 
Törzshivatal tekintetében nincs folyamatban végrehajtási eljárás. 
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8. Törvényességi felügyelet tapasztalatai

8.1. A helyi önkormányzatok törvényes működését befolyásoló tények, körülmények, a 
jellemző jogsértések bemutatása. 

 

Az önkormányzatok tevékenységét jelentősen meghatározta a működésükhöz szükséges anyagi 
feltételek megteremtése. Ezen szükségletnek rendelték alá működésüket, ebből adódtak a 
jogsértések is.  
Egy-egy vállalkozó megjelenésekor, vagy kedvező pályázati kiírás esetén a helyi építési 
szabályzatukat módosították az építési törvényben meghatározott véleményeztetési eljárás 
nélkül. 
A helyi és nemzetiségi önkormányzatok nehezen alkalmazkodtak a változó jogszabályi 
környezethez, melynek oka többirányú. 
 
Egyrészt, a jegyzőválasztáskor meghatározó volt, hogy minél olcsóbban tudják ellátni a 
feladatot, ezért élve a 2012. március 31-éig hatályos „köztisztviselők jogállásáról” szóló 
törvényben, 2012. április 1-jét követően hatályos „közszolgálati tisztviselők jogállásáról” szóló 
törvényben adott felhatalmazással, szinte valamennyi esetben eltekintettek a közigazgatási 
gyakorlat idejétől, így javarészt pályakezdő fiatalok kerültek kinevezésre.  
 
A jegyzői értekezleteken jellemzően részt vesznek a jegyző kollégák, de idő hiányában, annak a 
témának részletes átgondolásától már eltekintenek, s egymás mintáit vagy az interneten található 
anyagokat ültetik át saját településükre, annak helyi sajátosságaira sem figyelve. 
 
Másodszor, nehéz volt elfogadtatni, hogy amit 2009. január 1. és 2010. augusztus 31. közötti 
időben megtettek és jogsértő volt, azt orvosolni szükséges, s nem tehető meg ismételten szankció 
nélkül, főleg az erősebb törvényességi felügyelet mellett. 
Ezt egyes települések a belügyeikbe történő súlyos beavatkozásnak tekintették, s mindaddig 
kitartottak vélt igazuk mellett, míg bírósági indítványt nyújtottunk be. Ezt követően – egy eset 
kivételével, mely jelenleg is folyik – a jogsértéseket orvosolták. 
 
Harmadrészt, a változó jogszabályi környezethez nem tudnak igazodni az önkormányzatok, 
rendszerint a jegyző véleményét, észrevételét nem fogadják el, azt számos úton kontrollálják. Jó 
esetben a Kormányhivatalnál, jogszabályból, egyéb estekben „szóbeszéd” alapján, internetről, 
kiragadott formátumból. 
 

8.2. A leginkább jellemző jogsértéseket kiemelve a törvényességi felügyeleti 
intézkedések következményeként, a törvényesség fenntartása érdekében tett 
intézkedések jellemzői, azok hatékonysága. 

A helyi önkormányzatoknál a képviselő-testületi jegyzőkönyvek határidőben történő
felterjesztése javulást mutat. 
Néhány településtől eltekintve a többség 15-30 napon belül felterjeszti a jegyzőkönyvet, annak 
elektronikus változatával együtt. Ez a rendeletek felterjesztésénél is hasonló képet mutat.  
A rendszeres késéssel rendelkező településeknél is változás várható a 2013-tól felálló közös 
önkormányzati hivatalok miatt, melynek hatását már tapasztaljuk. 
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A nemzetiségi önkormányzatoknál ez a tendencia még nem mutatható ki. Alapvető működési 
problémákkal küszködnek, a képzéseket pedig nem veszik igénybe, a rájuk vonatkozó 
szabályozókat pedig nem ismerik. 
 
Jellemzően a jegyzői, aljegyzői, intézményvezetői pályázatok nem a vonatkozó jogszabályok 
keretei között kerülnek kiírásra. Hiányosak, pontatlanok. Nem megfelelően kerülnek 
meghatározásra a feltételek, az előnyök, valamint a becsatolandó dokumentumok, vagy azok 
tartalma összemosódik. 
 
A társulási megállapodások, valamint az alapító okiratok felülvizsgálata, módosítása kapcsán 
több szakmai megbeszélést folytattunk az érintett önkormányzatok képviselőivel, a Magyar 
Államkincstár területi szervével.  
Jellemző probléma, hogy az önkormányzatok nem tudtak különbséget tenni „a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. törvény – Ttv-
ben – meghatározott társulási formák között, illetve nem tudtak ahhoz illeszkedő alapító okiratot 
kiadni, ebből következően nem tudják azokat jogszerűen működtetni sem.  
Az önkormányzatok jellemzően a Ttv. 7. §-ban megfogalmazott megállapodási formát 
alkalmazták a közös működtetésre, az ott meghatározott feltételrendszerrel, míg az állami 
támogatást pedig a Ttv. 8. §, 9. §, 16. § szerinti társulási formákra hívták le, s kérték rá a 
működési engedélyt. 
 
Hasonló problémákat eredményeztek a közoktatási intézményátszervezések is. 
Az esetek felében „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdésében 
meghatározott határidő lejártát követően hoztak az intézményátszervezésre döntést, s csak ezt 
követően kértek fel közoktatási szakértőt az átszervezés vizsgálatára, illetve kérték ki az 
érdekeltek véleményét. 
A nemzetiségi önkormányzatok egyetértését valamennyi esetben a meghozott döntést 
megelőzően kérték meg. 
 
A kormányhivatal ezen döntésekről a jegyzőkönyvek beérkezését követően szerzett tudomást, 
amikor a nevelési, tanítási év már megkezdődött, s az állami támogatási igény is benyújtásra és 
finanszírozásra került. 
Megoldást jelenthet, ha a Magyar Államkincstár addig sem jegyezhetné be az alapító okiratokat, 
illetve azok módosításait, amíg a kormányhivatal azok törvényes elfogadásáról 
nyilatkozatot/igazolást nem adni. 
 
A jegyzők rendeletalkotása színes képet mutat. A legtöbb problémát a helyi építési szabályzatok 
elfogadása, illetve módosítása jelentette. Nem, vagy nem teljes körűen folytatták le az 
önkormányzatok „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. §-ban megfogalmazott véleményezési eljárást. 
6 esetben kellett a Kúriához indítványt benyújtanunk a HÉSZ módosítása miatt, melyet az 
önkormányzatok ennek hatására hatályon kívül helyeztek. 
 
Az önkormányzati rendeletek esetében problémásak a temetőhasználatra és a 
hulladékgazdálkodásra alkotott helyi jogszabályok. Szinte valamennyi esetben törvényességi 
felhívással fordultunk azok orvoslására vonatkozóan. 
 
A helyi rendeletalkotással kapcsolatosan visszatérő hiba, hogy a jegyzők még mindig nem 
ismerik „a jogszabályszerkesztésről” szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM. r. rendelkezéseit, melyet 
pedig 2010. március 1.-től alkalmazniuk kellett volna. 
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Jellemzően beépítik az önkormányzati rendeletbe a magasabb szintű jogszabályok szövegét. A 
rendelet szövegét nem megfelelően tagolják, feltételes módot használnak, mellyel az 
alkalmazásuk során jogbizonytalanságot idéznek elő.

Az önkormányzatok szerződéskötésről, illetve a pályázat benyújtásáról szóló határozataik 
tartalmilag hiányosak, nem tesznek különbséget szerződéskötés és az általuk jóváhagyott 
szerződés-tervezet aláírása között. 
 
A képviselő-testület határozatában meg kellene határozni azt, hogy a képviselő-testület mire 
pályázik, milyen feltételekkel, a pályázathoz mekkora önrészt biztosít, illetőleg azt, hogy ezt az 
összeget a költségvetésébe betervezi. Ezért az önrész biztosításáról, illetve a pályázat 
költségvetésének meghatározásáról szóló döntés sem adható át. 
Társulás esetén további feltételként kellene megjelennie a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint a tagönkormányzatok előzetes véleményének vagy hozzájárulásának meglétének is. 
 
Hasonló hiányosságot tapasztalunk hitelfelvétel esetén is. A hitelfelvételről szóló képviselő-
testületi határozatok egy része csupán a hitel összegét tartalmazza. Nem a képviselő-testület dönt 
a hitelt folyósító pénzintézetről, a visszafizetés ütemezéséről, esedékességéről, a kamat 
mértékéről, a fedezet meghatározásáról, stb.  
 
Több önkormányzat rendelkezett forgalomképtelen ingatlan (közút) elidegenítéséről. A 
törvényességi felhívás hatására a jogsértést 1 eset kivételével orvosolták. Ezen esetben a bírósági 
eljárás még folyamatban van. 
 
2012-ben 7 esetben éltünk a Kúriánál önkormányzati rendelet felülvizsgálata érdekében 
indítvánnyal, valamennyi esetben azok megküldését követően az önkormányzatok a 
jogsértéseket orvosolták, így az indítványok visszavonásra kerültek. 
3 esetben éltünk a Törvényszék felé indítvánnyal önkormányzati határozat felülvizsgálata 
érdekében, egy – korábban említett esetet kivéve – azok is hasonló okokból visszavonásra 
kerültek.  
Alkotmánybírósági vizsgálatot a Kormány felé nem kezdeményeztünk. 
 
119 esetben éltünk írásbeli törvényességi felhívással, melyet minden esetben jegyzőkönyvre 
tettünk (rendelet, határozat, működés törvénysértése miatt). 
 
1 esetben kezdeményeztünk vizsgálatot az Állami Számvevőszék felé, mely vizsgálat jelenleg is 
tart. 
 
1 nemzetiségi önkormányzat esetén kellett kezdeményeznünk képviselő-testületi ülés 
összehívását, mely nem történt meg. 
Ezt követően a képviselő-testületi ülést a Kormányhivatal hívta össze. A működési problémák 
nem oldódtak meg, ezért a képviselő-testület feloszlatta magát. 
Az elnök többszöri felhívás ellenére sem jelent meg a munkakör átadás-átvételen, ezért az csak 
2013-ban történhetett meg. 
 
3 esetben éltünk a „javaslat” intézményével az idő rövidsége miatt. Mindegyik esetben 
orvosolták a jogsértést. 
 
Törvényességi felügyeleti bírság nem került kiszabásra, s fegyelmi eljárást is csak egy esetben 
kezdeményeztünk jegyző ellen, melyet a körjegyzőség testületei nem fogadtak el.  
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8.3. A törvényességi felügyeleti munka módszereinek, „jó gyakorlatainak” bemutatása. 
Az önkormányzatok részére nyújtandó szakmai segítség feladatkörét hivatalunk a korábbi 
években is, így az elmúlt évben is tágan értelmezte, és kérelem nélkül is tájékoztatást adott a 
szakszerű döntések meghozatalához, működéshez. 

o A korábbi – negyedéves rendszerességgel kiadott – írásbeli szakmai tájékoztatók számát 
növeltük, összesen 27-et készítettünk. A szakmai tájékozatókat e-mailben küldtük meg a 
jegyzők részére, ezen túl a hivatal honlapján is megjelenítettük. 

o Jegyzői értekezleten aktuális jogalkalmazási kérdésekről, időszerű feladatokról adtunk 
tájékoztatást, szakmai napokat tartottunk (nemzetiségi, közoktatási, egészségügyi) 

o Megkeresés esetén véleményt nyilvánítottunk jogszabály-tervezetekről. 

o Közreműködtünk ágazati miniszterek egyes feladatai ellátásában. 

o Közreműködtünk továbbá az állampolgári jogok országgyűlési biztosának indított 
vizsgálataiban is.  

o Közreműködtünk a járási rendszer kialakításában. 

 

8.4. A helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás, a szakmai segítségnyújtás 
jellemzőinek bemutatása. 

Az elmúlt év során a jegyzők – kisebb számban polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők –
sok esetben kerestek meg különböző kérdéseikkel, amelyekben a jogszabályszerű megoldásról 
kérték véleményünket.  

A kérések döntő többsége telefonon érkezett. Írásban kértek véleményt pl. szociális, reklám, 
lakás-, közműfejlesztés, étkezési és intézményi térítési díj megállapítása ügyében, SZMSZ 
tárgyában alkotott rendelettervezetre, illetve rendeletre, a szóban kért vélemények pedig a 
rendeletalkotási tárgykörök minden területére vonatkoztak. 

A határozatokkal és működéssel kapcsolatban feltett kérdések az önkormányzati feladatellátás 
teljes körére kiterjedtek (pl. költségvetési szervek átszervezése, alapító okiratok módosítása, 
adósságrendezés, vezetői megbízás, körjegyzőség szervezése, jegyző helyettesítése, 
vagyonnyilatkozat, állattartás, zajvédelem, illetve rendkívüli ülés, zárt ülés tartása, 
adatnyilvánosság, hatáskörök, napirend meghatározása). 

Valamennyi közös önkormányzati hivatal létrehozásában érintett polgármesterrel, jegyzővel 
személyes konzultációt folytattunk, segítve a megállapodás elkészítését.  

A társulások jogi helyzetére vonatkozóan, különösképp a közoktatási/köznevelési intézmények 
tekintetében, megbeszéléseket folytattunk. 

A nemzetiségi önkormányzatok a hivatal segítségét – hasonlóan az elmúlt évekhez – csak kis 
számban igényelték. 

 
9. Államigazgatási hatósági tevékenység

9.1. A polgármester és a jegyző államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatok 
bemutatása. 

A települési önkormányzatok 2012. évben 37 339 önkormányzati hatósági és 297 057 
államigazgatási hatósági döntést hoztak Fejér megyében. Az önkormányzati hatósági döntések 
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száma kb. egyharmadával csökkent, míg az államigazgatási hatósági döntések kis mértékben, 
mintegy 3 %-kal emelkedtek. 

Az elmúlt évben 1 településen komplex, míg 8 településen több témában összesen 10 
célellenőrzést folytattunk. Utóellenőrzésre egy esetben került sor. 

Az önkormányzati hatóságok összességében továbbra is közepes színvonalon látták el 
államigazgatási feladataikat. Az előző évekhez képest pozitív változást továbbra sem 
tapasztaltunk. Az egyes ágazatokat tekintve az adó-, és az építésügyi igazgatás terén fordult elő a
legtöbb hiányosság, míg az anyakönyvi feladatok ellátása továbbra is jó színvonalú.  

Az első fokú eljárások, illetve döntések alapvetően megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. 
A jegyzők azonban továbbra sem folytatnak tervszerű hatósági ellenőrzéseket, és gyakran 
elmarad a végrehajtási eljárás lefolytatása, kapacitás-hiányra hivatkozva.  

Az adóigazgatást tekintve a helyi adóhatóságok az anyagi jogszabályokat általában megtartják. 
Jellemzően az eljárási szabályok megsértését állapítottuk meg. A döntések gyakran nem 
tartalmazták a Ket-ben előírt valamennyi tartalmi elemet, az indokolások sablonosak, hiányosak 
voltak, és az adóhatóságok több esetben nem tettek eleget mérlegelési kötelezettségüknek, vagy 
ezt a döntések nem tartalmazták. A helyi adóhatóságok adóellenőrzéseket, néhány kivételtől
eltekintve, szinte egyáltalán nem végeznek. A lefolytatott ellenőrzések során ugyancsak gyakori 
volt az eljárási szabálysértés, pl. nem értesült az adózó az eljárásról, nem küldték meg részére az 
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvet. A tartozások beszedése nem elég hatékony, jellemzően csak 
a letiltást alkalmazták. Tekintettel arra, hogy változtak a súlyos mozgáskorlátozottakra 
vonatkozó rendelkezések, az adóhatóságok részletesen tájékoztatták (levélben, hivataluk 
honlapján) az adómentességben részesülő adózókat. 

Az anyakönyvi ügyintézés változatlanul jó színvonalú. Az anyakönyvek vezetése, záradékolása, 
az anyakönyvi iratok kezelése, és tárolása jogszabályszerű. Az ASZA rendszer használata nem 
okoz problémát, ugyanakkor tipikus hiányosság, hogy az anyakönyvi kivonatok ügyfélnek 
történő átadását nem rögzítik az ASZA rendszeren, illetve nem vezetnek nyilvántartást a helyi 
jogosultságokról. Az alapbejegyzések összességében megfeleltek a követelményeknek. 
Bizonytalanságot elsősorban a külföldi személyeket érintő anyakönyvi ügyek intézésénél 
tapasztaltunk. Még mindig gyakran előfordul, hogy a külföldi helységnév bejegyzése nem felel 
meg a jogszabályi előírásoknak. A személyiadat- és lakcímnyilvántartási tevékenység szintén jó 
színvonalú, de több településen elmaradás volt a címnyilvántartás ellenőrzésében, a címhibák 
javításában.    

Az építésügyi hatósági feladatellátás továbbra is közepes színvonalú. Hatósági ellenőrzésre 
éves tervek jellemzően nem készülnek, végrehajtási eljárásokat a hivatalból indított eljárásokban 
alig folytatnak. A tervtárak vezetése folyamatos, a településrendezési szabályozás a hatóságoknál 
rendelkezésre áll. Az eljárások vizsgálata alapján tipikus a hiányosan feltárt tényállás, az 
elnagyolt, túl általános indokolás, az ügyféli kör nem megfelelő meghatározása, a helyszíni 
szemlék, illetve dokumentálásuk elmaradása, a döntések kötelező tartalmi elemeinek hiánya. 
Ebben az évben is több ügyfél jelezte, hogy az építésügyi hatóság túllépte az ügyintézési 
határidőt, ennek ellenére nem fizették vissza az lerótt illeték értékét.  

A kereskedelmi igazgatással kapcsolatos hatásköreiket a jegyzők alapvetően jogszerűen 
gyakorolták, de jellemzően nem folytattak ellenőrzéseket. Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy 
gondot okoz a Szolgáltatási kerettörvény rendelkezéseinek alkalmazása, a bejelentésre történő
eljárások lefolytatása, az igazolások kiadása, továbbítása. Több esetben előfordult, hogy a 
település honlapján nem tették közzé vagy nem aktualizálták a kereskedők, üzletek adatait. 
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Az okmányirodák feladatköre folyamatosan bővül. A biztonsági okmányok kiállítása, 
kezelése, az alkalmazások folyamatos változása továbbra is nehéz feladatot ró a hatóságokra. 
Folyamatos képzéssel, és jó munkaszervezéssel lehetett csak megőrizni, illetve javítani az 
okmányirodai ügyintézés színvonalát. 
 

9.2. A kormányhivatal államigazgatási feladatai során elvégzett tevékenységének 
értékelése.  

2012-ben is kiemelt feladatunk volt, hogy felkészüljünk a gyakran módosuló joganyag 
alkalmazására, lehetőség szerint minél rövidebb határidő alatt befejezzük az eljárásainkat, illetve 
– szakmai tájékoztató anyagokkal, szakmai napok megtartásával – segítsük az első fokú 
hatóságok jogalkalmazási tevékenységét.   
 
Az első fokú államigazgatási hatósági tevékenység: 

Az első fokú döntések száma több mint kétszeresére emelkedett az előző évhez képest. Minden 
ágazatban több döntés született, de a kisajátítási döntések száma emelkedett a legnagyobb 
mértékben. A benyújtott jogorvoslati kérelmek száma továbbra is elenyésző, tipikusan 
kisajátítási ügyekben fordultak bírósághoz az ügyfelek.  

Az anyakönyvi igazgatást tekintve az elmúlt évben is a házasságkötéssel kapcsolatos ügyek 
fordultak elő a leggyakrabban. A tavalyi évhez hasonló számban adtunk ki magyar 
állampolgárok külföldön történő házasságkötéséhez tanúsítványt és bíráltuk el a külföldi 
állampolgárok okiratait. Eljárásainkban problémát okozott, hogy több ország esetében nincs 
lehetőség a kiállított okiratok diplomáciai felülhitelesítésére. Harmadik országbeli állampolgárok 
esetében továbbra is előfordult, hogy nevezettek a házasságkötés révén kívánták a legális 
tartózkodási jogot megszerezni. Az anyakönyvvezetők és hivatalunk is együttműködik e 
tekintetben a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóságával.  

2012. évben az előző évhez képest 7-ről 92-re emelkedett a kisajátítás iránti kérelmek száma, 
tekintettel arra, hogy a Kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a 8. számú főút
Székesfehérvárt elkerülő szakaszának megépítését. A 92 kérelemből 88 kérelem erre a 
beruházásra vonatkozott. Pozitív változás, hogy a benyújtott kérelmek többségében megfeleltek 
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény előírásainak, ezért az esetleges hiánypótlást 
viszonylag rövid idő alatt tudta teljesíteni a kérelmező. Ennek következtében 2-4 hónap alatt 
sikerült döntést hozni. Továbbra is nehézséget okoz annak igazolása, hogy a közérdekű cél 
megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve több esetben előfordult, hogy 
bizonyítási eljárást kellett lefolytatni a visszamaradó ingatlan megközelíthetőségére 
vonatkozóan.  

2012-ben 27 ingatlanra érkezett kérelem külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése iránt, 
ez szinte azonos a tavalyi évben benyújtott kérelmek számával. Az ingatlanszerzést 26 esetben 
engedélyeztük, 1 esetben pedig az eljárást megszüntettük, mivel a kérelmet visszavonták. 

Az ingatlanszerzők állampolgárság szerinti megoszlása változó, 2012-ben az arab országok és 
Kanada állampolgárainak fokozódó érdeklődése állapítható meg a magyarországi ingatlanok 
iránt. Az ingatlanszerzések megyén belüli megoszlása változó, kiemelten jellemzőnek egyik 
település sem minősül. 

Az oktatási igazgatást illetően 19 fenntartónál folytattunk törvényességi ellenőrzést. 
Tapasztalataink szerint a feltárt hiányosságok oka elsődlegesen az volt, hogy a fenntartók nem 
követték a jogszabályi változásokat. 17 esetben a fenntartók pótolták a hiányosságokat, 2 eljárás 
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nem zárult le az elmúlt évben. Hatósági ellenőrzésre 10 oktatási intézményben került sor, 8 
intézmény a feltárt hiányosságokat megszüntette, 2 esetben azonban felügyeleti bírságot 
szabtunk ki. Megyénkben 11 oktatási intézmény vonatkozásában került sor fenntartó-váltásra - 
helyi önkormányzat adta át a fenntartói jogát egyháznak - ennek kapcsán az intézményeket 
nyilvántartásba kellett venni, illetve ki kellett adni a működési engedélyüket. Ezen túlmenően az 
egyházi és magánintézmények esetében 1 működési engedély kiadására, 29 működési engedély 
kiegészítésére, illetve 19 intézmény nyilvántartásba vett adatainak kiegészítésére került sor.  
2012-ben 1 szakmai vizsgaszervezés engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be, eljárásunk 
során 27 szakképesítés tekintetében adtunk engedélyt szakmai vizsga szervezésére. Köznevelési 
intézmény működtetésére vonatkozóan 4 egyházi jogi személy nyújtott be egyoldalú 
nyilatkozatot, a kormányhivatal minden esetben hozzájárult a nyilatkozattételhez. 

Az örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági hatáskör 2012. szeptember 22-től került a hatósági 
osztályhoz. Örökségvédelmi, településrendezési, feltárási, valamint szakhatósági eljárások 
lefolytatására került sor. A meghozott döntések több, mint 80 %-a szakhatósági állásfoglalás 
volt. A 2012. július 1-jei jogszabályi változások miatt az építésügyi hatósági eljárásokban a 
korábbi engedélyezési hatáskör helyett az örökségvédelmi hatóság szakhatóságként járt el, ezért 
a megkeresések száma jelentősen emelkedett, közel 200 szakhatósági állásfoglalás kiadására 
került sor. 2012. szeptember 22-e előtt az örökségvédelmi hatóság illetékessége két megyére 
terjedt ki, ezért az ügyiratszámok összehasonlítására nincs mód. A szeptember 22. napja előtti 
iratmennyiségnek a tárgyévet megelőző év azonos időszakával való összevetés alapján 
megállapítható, hogy az iratok száma jelentős eltérést nem tartalmaz, lényegében stagnál. Az 
átszervezés során elrendelt létszámelvonások miatt viszont ebben az időszakban az egy 
ügyintézőre jutó iratok száma a tavalyi évhez képest megháromszorozódott. 
 
A másodfokú államigazgatási hatósági tevékenység:  
 
A másodfokú döntéseink száma az előző évhez képest kissé csökkent, elsődlegesen közlekedési 
igazgatási ügyekben nyújtottak be kevesebb fellebbezést. A helybenhagyó döntéseink aránya 
némileg emelkedett, 23 %-ról 29 %-ra. Legtöbb esetben továbbra is a közlekedési igazgatási 
ügyekben születtek helybenhagyó döntések, míg az építésügyi igazgatás terén volt a legkevesebb 
a helybenhagyó döntések száma.  

Pernyertességi mutatónk 64 %-ról 79 %-ra javult. 

Az adóigazgatás terén kis mértékben csökkent a jogorvoslati kérelmek száma. 2012-ben 
jellemzően telekadóval, iparűzési adóval, mulasztási bírsággal, adómérsékléssel kapcsolatban 
érkeztek fellebbezések. A végrehajtási ügyekben tipikus volt, hogy a fellebbezők a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás megfizetését sérelmezték.  Az első
fokú döntéseknek 33 %-át hagytuk helyben, ez az arány lényegesen jobb a tavalyi 13 %-nál. 
Rendszerint a tényállás nem megfelelő tisztázása, a mérlegelésben szerepet játszó szempontok 
feltüntetésének hiánya volt az oka a megváltoztatásnak, a megsemmisítésnek és az új eljárásra 
utasításnak. 

Az építésügyi igazgatásban hozott másodfokú döntéseink száma kis mértékben emelkedett az 
előző évhez képest. A helybenhagyó döntések száma tovább csökkent, az első fokú döntések 
mindössze 17 %-át hagytuk helyben. Leggyakrabban a tényállás tisztázatlansága, a műszaki 
dokumentáció hiányossága, a helyi rendeletek és a központi jogszabályok nem kellő ismerete, 
nem megfelelő értelmezése eredményezte a döntések megalapozatlanságát, törvénysértő voltát. 
A beruházások csökkenésére utal, hogy az engedélyezési eljárások helyett az építési 
szabálytalanságok miatti kötelezési eljárások kerültek túlsúlyba. 
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A kereskedelmi igazgatással és a telepengedélyezéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek 
száma több, mint kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor lényegesen nem változott a 
helybenhagyó döntések aránya, 2012-ben ez 26 % volt. Ebben az évben jellemző volt, hogy a 
telepet, üzletet bérbeadó kezdeményezte a telep, illetve az üzlet bezárását, a bérleti szerződés 
felmondására tekintettel. Ezekben az ügyekben a jegyző a bíróság jogerős döntéséig 
felfüggesztette az eljárását. Továbbra is jellemző, hogy a már működő üzlet, illetve telep zavaró 
hatását kifogásolják az ügyfelek. 

A közlekedési igazgatási ügyekben a fellebbezések száma 30 %-kal csökkent. A helybenhagyó 
döntések aránya hasonlóan alakult, mint a tavalyi évben. Ez továbbra is azt mutatja, hogy az 
okmányirodákban jó színvonalú a hatósági ügyintézés. Jellemzően a gépjármű kivonásáról, 
illetve a vezetői engedély visszavonásáról rendelkező döntéseket támadták az ügyfelek, 
ugyanakkor a fellebbezésekben jellemzően a végrehajtó, illetve az állami adóhatóság eljárását 
sérelmezték.  
 

9.3. A 2012. évben bekövetkezett rendkívüli eseményeket (vis maior helyzetet) követően 
tett intézkedések bemutatása. 

A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) 
Kormányrendelet (Kr.) alapján az önkormányzatok által benyújtott vis maior támogatási igények 
ellenőrzésére a hatósági főosztály építési osztálya 2012.év folyamán 14 alkalommal folytatott le 
előzetes helyszíni szemlét, többségében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
közösen.  
2012-ben többnyire a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz okozott károkat, 
nagyrészt utakban, vízelvezető rendszerekben. Emiatt minden esetben a vízügyi igazgatóság és a 
közlekedési koordinációs központ képviselőinek részvételével tartottunk helyszíni szemlét. 
A Belügyminiszter által megítélt helyreállítási támogatások elszámolásának ellenőrzésére 
vonatkozóan 8 igénybejelentés utóellenőrzésére is sor került. A helyreállítás utakban, hidakon, 
ár-belvízvédelmi létesítményekben, néhány esetben önkormányzati tulajdonú épületekben, 
építményekben, illetve partfalakban bekövetkezett károk megszüntetésére irányult. A 
támogatások felhasználása minden esetben megvalósult. 
 
10. Kormányablakok működése

Fejér megyében két helyszínen, Székesfehérvár megyeszékhelyen és Dunaújváros megyei 
jogú városban működnek integrált ügyfélszolgálati irodák. Székesfehérváron 8, Dunaújvárosban 
pedig 6 ügyfélszolgálati munkatárs dolgozik. 
A megyeszékhelyen az ügyfélkapu létesítése, az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés, a 
családtámogatási ellátások folyósítása iránti eljárás megindítása, valamint az egészségbiztosítási 
ellátásokkal és egyéb támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás a leggyakoribb ügyfajták. 
A megyei jogú városban a leggyakoribb ügyfajták az ügyfélkapu létesítése, a családtámogatási 
ellátások igénylése, áldozatsegítés iránti kérelmek előterjesztése, valamint a nyugdíjbiztosítási, 
egészségbiztosítási, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 
tájékoztatás, ügyindítás. 
 
A 2012-es ügykörbővítéssel kapcsolatban a kormányhivatal helyi képzést szervezett, 
gyakorlatszerzési lehetőséget biztosított az ügyfélszolgálati ügyintézők részére, az alábbiak 
szerint. 
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Az integrált ügyfélszolgálat felvette a kapcsolatot az újonnan alakult Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szervvel és gyakorlatszerzés érdekében minden ügyintéző több napot töltött el a 
szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán. 
 
A teljes hatályú apai elismerés jogszabályi hátterének és az ügyintézés gyakorlatának 
megismerése érdekében a székesfehérvári és a dunaújvárosi anyakönyvvezetők tartottak 
tájékoztatót az integrált ügyfélszolgálat munkatársai részére. 
 
A kormányablak valamennyi munkatársa részt vett az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus dokumentációs rendszer használatával kapcsolatos szakmai értekezleten. 
 
A kormányhivatal a 2012. évben köszöntötte a Fejér megyei kormányablakok 20.000. ügyfelét 
Dunaújvárosban és a 30.000. ügyfelét Székesfehérváron. 
2012-ben Székesfehérváron 8.172, Dunaújvárosban 11.516, összesen 19.688 ügyfél jelent meg 
személyesen a két kormányablakban. 
Gyakran előfordul, hogy egy ügyfél több ügyben kér segítséget a kormányablak munkatársaitól, 
ezért az ügyek száma meghaladja a megjelent állampolgárok számát, így 2012-ben 24.846
ügyben jártak el az integrált ügyfélszolgálat munkatársai. 
Az előző évhez képest 30 %-kal emelkedett az ügyfelek, illetve az elintézett ügyek száma. 
 
2012. évben a dunaújvárosi kormányablak nagyobb ügyfél- és ügyforgalmat bonyolított, mint a 
székesfehérvári, mivel itt a Magyar Államkincstár, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv és a 
Nyugdíjbiztosító Igazgatóság nem rendelkezik kirendeltséggel, valamint az Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerv helyi irodája is csak heti egy nap tart ügyfélfogadást.  
 
Mindkét kormányablak ügyforgalmára jellemző, hogy magasabb azon ügyek száma, amikor nem 
konkrét ügyintézés, ügyindítás történt, hanem tájékoztatás, nyomtatvány, csekk kiadása. 
 
A 2012. év jellemzője, hogy jelentősen megnövekedett az ügyfélkapuval kapcsolatos 
ügyintézések száma, mivel az év folyamán az első létesítésen kívül a többi ügyfélkapuval 
kapcsolatos jogosultság (módosítás, aktiválás, ideiglenes regisztrációs véglegesítése) is 
elérhetővé vált az integrált ügyfélszolgálatokon.  
 
A székesfehérvári kormányablakot az előző évhez képest jóval több ügyfél kereste fel ingatlan-
nyilvántartásból való adatszolgáltatás miatt. 
 
A dunaújvárosi ügyfélszolgálaton jelentősen nőtt a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos ügyindítás, tájékoztatás, mivel a jogszabályváltozások miatt több korábbi 
ellátás megszűnt vagy megváltozott, és ezzel kapcsolatban új kérelmeket, nyilatkozatokat, 
adatszolgáltatást kellett benyújtania az ügyfeleknek. 
 
Eltérés tapasztalható a TAJ-kártya és európai egészségbiztosítási kártya igénylés tekintetében a 
két kormányablak között. Székesfehérváron sok ügyfél csak tájékoztatást, nyomtatványt, 
valamint csekket kér a kormányablak munkatársaitól, és az egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szerv helyi ügyfélszolgálatán nyújtja be a kérelmet, mivel itt azonnal kézhez 
kapja a kártyát. Dunaújvárosban viszont, mivel ott a szakigazgatási szerv csak heti egy nap tart 
ügyfélfogadást, több a konkrét ügyindítás ezen ügytípusokban. 
 
A kormányablakok ügyiratforgalmát a napi és heti jelentésekben rögzítettük. A jelentésekben 
szereplő ügyek száma ugyanakkor nem egyezik meg az iktatórendszerben szereplő iktatott ügyek 
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számával. Az eltérés oka, hogy 2012. augusztus 15-ig a tájékoztatási, ügysegédi ügyköröket nem 
kellett iktatni, csak azon ügyeket, ahol ügyindítás (pl.: családi pótlék, TAJ-kártya igény iránti 
kérelem átvétele) vagy konkrét ügyintézés (pl.: ügyfélkapu létesítése) történt. Szeptembertől már 
minden ügyfélmegjelenésről iktatott feljegyzést készítettünk. 
 
Jó gyakorlatok bemutatása

A kormányhivatal oktatási főosztálya a kormányablakok kérésére januárban e-mailben 
tájékoztatta a középiskolákat arról a lehetőségről, hogy a felsőoktatási elektronikus jelentkezés 
hitelesítéséhez szükséges ügyfélkaput az integrált ügyfélszolgálatokon is lehet létesíteni. A 
tájékoztatást követően jelentősen megnőtt az ügyfélkaput létesítő diákok száma a 
kormányablakokban, számos végzős osztály érkezett az ügyfélszolgálatra rendkívüli 
osztályfőnöki óra keretében, ahol a diákokat az ügyfélkapu létesítését követően részletes 
tájékoztattuk a kormányablak tevékenységéről, ügyköreiről. 
 
2012. január 27-én a kormányablak osztályvezetője technikai bemutatóval egybekötött előadást 
tartott a Vértesboglári Művelődési Házban az ügyfélkapu létesítéséről, használatáról, az elérhető
szolgáltatásokról. 
2012. június 28-án az integrált ügyfélszolgálat osztályvezetője előadást tartott a kormányablak 
működéséről, ügyköreiről, kiemelten a családtámogatási ellátásokról a SZÉNA egyesület által 
szervezett baba-mama rendezvényen. 
 
2012 novemberében a székesfehérvári munkaügyi kirendeltségének felkérésére a kormányablak 
osztályvezetője előadást tartott hajléktalan személyeknek az integrált ügyfélszolgálat 
tevékenységéről, ügyköreiről. Decemberben álláskeresői programban résztvevő pályakezdő
fiatalok keresték fel a székesfehérvári kormányablakot, ahol betekintést nyerhettek az iroda 
működésébe. 

 
11. Szakigazgatási szervek tevékenysége 

11.1. A kormányhivatal és a szakmai irányító szervek közötti együttműködés 
tapasztalatainak értékelése, a jó gyakorlatok, problémák bemutatása. 

 
A kormányhivatal és a szakigazgatási szervek közötti együttműködés összességében 
kiegyensúlyozottnak mondható.  
 
A szakigazgatási szervek a szakmai irányító szervükkel rendszeres munkakapcsolatba állnak és 
folyamatosan tájékozódnak azokról a szakmai elvárásokról, amelyek az ágazat politikai 
célkitűzések megvalósítása érdekében szükségesek. A szakmai irányító szervvel rendszeresek a 
konzultációk, adott esetben a szakmai továbbképzések egy-egy új feladat bevezetése előtt.  
 
A kormányhivatal törzshivatalának a szakmai irányító szervekkel való kapcsolatára is döntően 
ugyanezek mondhatók el, hiszen a folyamatosan változó jogszabályi környezet értelmezése csak 
közös tevékenység eredménye lehet.  
 
A feszültség a kormányhivatal, illetve egyes ágazati irányító szervek között elsősorban az anyagi 
feltételek megteremtése miatt állt elő. A kormányhivatalok kialakítása során már látható volt az 
alulfinanszírozottság, illetve egyes ágazati irányító szerveknél a saját bevétel növelése iránti 
igény. Az anyagi feltételek megteremtésében több ágazat esetében nehezen tette érhető az 
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ágazati felelősség megjelenése, elsősorban a központi szerv működési feltételeinek minél jobbá 
tétele volt tetten érhető. Ezek részleteire vonatkozóan a 15.1. pontnál részletesen kitérünk.  
 

11.2. A szakigazgatási szervek által működtetetett ügyfélszolgálatok működésének 
tapasztalatai. 

 
A Fejér Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei közül klasszikus ügyfélszolgálati 
tevékenységet 3 szakigazgatási szervnél találhatunk. Ezek a következők:

• Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 

• Földhivatal 

• Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
 
Természetszerűleg ide sorolhatjuk, bár nem szakigazgatási szervi tevékenység, a Kormányablak 
ügyfélszolgálati tevékenységét is, amelyről külön pontban írunk. 
 
A szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatai összességében 8 helyen jelennek meg, hiszen az 
Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Székesfehérváron közös 
ügyfélszolgálatot tart fenn. A 8 ügyfélszolgálati helyszínen összesen 173.856 ügyfél megjelenést 
regisztráltak. A fenti ügyfélszolgálati helyszínek már régóta működnek és ezért az ügyfelek által 
megszokott helyszínen, jól megközelíthetően és az igényeknek megfelelő nyitvatartási idővel 
rendelkeznek.  
Az ügyfélszolgálati tevékenység gördülékenyen zajlik, azzal összefüggésben panasz a 
Hivatalhoz nem érkezett. 
 
Meg kell azonban említeni, hogy az egyes szakigazgatási szervek, így a kormányhivatal 
ügyfélfogadási tevékenysége ennél lényegesen bővebb, de ezek sem formáját, sem tartalmát 
tekintve nem sorolhatók az ügyfélszolgálat típusú tevékenységek körébe.  
 
Összesen 8 szakigazgatási szerv jelzett jelentősebb számú ügyfélfogadást, amelyet 22 
helyszínen, ez ugyanennyi települést is jelent egyben. Az ügyfélmegjelenés összesítve itt 
443.889 fő, amit ha az ügyfélszolgálatokkal összesítünk, 617.745 ügyfélkapcsolatot jelent, ami 
gyakorlatilag a megye lakosságának a másfélszeresét teszi ki.  
 
Az ügyfélszolgálatban, illetve az ügyfélfogadások során ellátott ügyek felsorolását a mellékelt 
táblázat tartalmazza.  
 
Ezek az ügyfélkapcsolatok növekvő mértékűek, és különösen azokon a területeken, ahol a 
társadalmi fezsültségek erősödnek (pl.: munkaügyi kirendeltségek) ott egyre nagyobb türelmet és 
együttérzést kívánnak. Különösen azért, mert az ügyfelekkel foglalkozók és az ügyfélszolgálati 
tevékenységet ellátók leterheltsége összességében is magas és meghatározott időközönként 
munkacsúcsok keletkeznek. Így például gyakori, hogy egyes munkaügyi kirendeltségek előtt 
hosszú sorok keletkeznek, annak ellenére, hogy minden ügyintéző intenzíven végzi a 
tevékenységét. Ugyanilyen munkacsúcsok tapasztalhatók például az őstermelői igazolványok 
kiadásakor, vagy egyéb kampányszerű feladatok megvalósításakor.  
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11.3. Amennyiben a szakigazgatási szervek a 2012. év során összevont ellenőrzést 
tartottak, úgy kérjük bemutatni annak tapasztalatait. 

 
Az összevont ellenőrzések koordinálása a Megyei Államigazgatási Kollégium (továbbiakban: 
Kollégium) Ellenőrzési Bizottságának (továbbiakban: Bizottság) feladata.  
A Kollégium - a Bizottság által előterjesztett- összevont ellenőrzések tervét elfogadta a bizottság 
ez alapján végezte a munkáját. 
 
A 2012. évi összevont ellenőrzési terv végrehajtásában az alábbiakban felsorolt 8 szakigazgatási 
szerv vett részt. 

1. Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága 

2. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

3. Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 

4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

5. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

6. Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

8. Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala 
 
Az ellenőrzésekben, a fentiekben felsorolt kormányhivatal szakigazgatási szervein túl a 
következő hatóságok vettek részt: 

1. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság  

2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatósága 

3. Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága  

4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

5. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

6. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága  

 
Az éves összevont ellenőrzések 17 tevékenységi területet érintettek, amelyek a következők
voltak: 

1. Közúti forgalom ellenőrzése, kiemelten a vezetési- és pihenőidők,
közlekedésbiztonság, közúti közlekedési szolgáltatás, tengelyterhelés és össztömeg 
ellenőrzés, veszélyes áruk szállításának ellenőrzése 

2. A veszélyes árut szállító járművek és személyzetük közúti ellenőrzése 

3. Regisztrált bontó és hulladékkezelők telephelyen történő ellenőrzése 

4. Közös ellenőrzés gépjármű üzemben tartók telephelyén a vezetési- és pihenőidők
betartásával kapcsolatban 

5. Munka-rehabilitációs, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást végző szociális 
intézmények ellenőrzése 
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6. Az illegális migráció, az illegálisan migráltak foglalkoztatása és munkavállalásának 
felderítése 

7. Támogatások munkaerő-piaci felhasználásának ellenőrzése 

8. A vendéglátás, kereskedelem, turisztikai hatósági ellenőrzése, kiemelten a Velencei 
tó környékének vizsgálata 

9. A fiatal munkavállalók legális foglalkoztatásának és a minimál- és garantált bér 
biztosításának ellenőrzése 

10. Nyári események, kiemelt rendezvények ellenőrzése 

11. Fejér megye területén a mezőgazdaság és az ahhoz kapcsolódó betakarítások 
foglalkoztatottságának hatósági ellenőrzése, kiemelten a szüreti időszak, ezen belül a 
külföldi foglalkoztatottak ellenőrzése 

12. Piacok ellenőrzése 

13. Közös ellenőrzés a járműalkatrész minőséggel kapcsolatban a járműalkatrész 
forgalmazók telephelyein 

14. Bentlakásos intézmények ellenőrzése különös tekintettel az idősek otthonára 

15. A vis major igények helyreállítási munkákat követő ellenőrzése 

16. Ünnepeket megelőzően élelmiszer feldolgozó üzemek, valamint alkalmi árusok 
ellenőrzése 

17. Vágóhidak biztonságának ellenőrzése 
 
Az összevont ellenőrzéseket az ellenőrzésben részt vevők eredményesen végrehajtották. Az 
ellenőrzési tervben koordinálásra kijelölt felelősök beszámoltak az ellenőrzési tervben megjelölt 
területekről, a lefolytatott ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól. A tapasztalatokat, részben a 
saját tevékenységük során, vagy a jogszabály véleményezése során az érintettek hasznosították. 
Több alkalommal szerveztek, preventív jelleggel fórumot illetve képzést az ellenőrzött 
szervezeteknek. 

 
12. A Megyei Államigazgatási Kollégium tevékenysége

12.1. A Megyei Államigazgatási Kollégium működésének ismertetése, különös 
tekintettel a megtartott üléseinek számára és azok témáira. 

 
A Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. évben 3 ülést tartott és 12 fő napirendet 
tárgyalt. Eredetileg négy ülés megtartását tervezte, de tekintettel a második félév rendkívüli 
zsúfolt programjára, így a harmadik, negyedik ülésének együttes megtartása mellett döntött. 
Ennek megfelelően lényeges napirendi pont nem maradt el.  
 
A Kollégium munkájában való részvételt rendkívül fontosnak tekintették a Kollégium tagjai, ezt 
mutatja az a tény is, hogy valamennyi ülésén való részvétel aránya igen magas, 89 %-os volt. 
 
A tárgyalt napirendi pontok az alábbiak: 

1. Javaslat a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. évi munkatervére, valamint az 
Állandó Bizottságok 2012. évi főbb feladataira, az Ügyrend módosítására 

2. Közfoglalkoztatás helyzete és 2012. évi tervei Fejér megyében  
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3. Tájékoztató a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ működéséről

4. Esélyegyenlőség a Népegészségügyben (szűrővizsgálatok, védőoltási rendszer)  

5. Tájékoztató a megváltozott nyugdíjrendszerről

6. Önkéntes tartalékos rendszer bemutatása 

7. A büntetés-végrehajtással szemben támasztott új kormányzati elvárások teljesülése 
(közmunkaprogram, belsőellátás, fogva tartottak foglalkoztatása) 

8. Tájékoztatás a Járási Hivatalok szervezésének helyzetéről

9. Tájékoztatás a Fejér megyei legális migráció helyzetéről, az érdekházasságok 
kiszűrésének, megelőzésének tapasztalatairól 

10. Fejér megye közlekedésbiztonsági helyzete 

11. Tájékoztatás a 2011. évi adózási tapasztalatokról 

12. Tájékoztató a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága szervezetéről, 
működéséről, időszerű feladatairól 

A fentiekből látszik, hogy a tárgyalt napirendek kiterjedtek a megye társadalmi, gazdasági 
problémáira, az egyes szakigazgatási szervek, vagy területi államigazgatási szervek 
feladatköréhez tartozó ügyek ismertetésére, és a társadalmi aktualitásokra egyaránt.  
 
A Kollégium tevékenysége összességében eredményesnek tekinthető, bár kétségtelen, hogy a 
jövőjét tekintve átgondolandó. A Kollégium tagjai ugyanis döntő mértékben a kormányhivatal 
vezetőiből, törzshivatal és a szakigazgatási szerv vezetőiből áll. Ehhez képest elenyésző arányt 
képviselnek a kormányhivatalon kívüli szervezetek.  
 

12.2. A Megyei Államigazgatási Kollégium kiemelt jelentőségű koordinációs 
feladatainak bemutatása. 

 
A Kollégium kiemelt feladata, hogy értékelje az összevont ellenőrzések tapasztalatait és vegyen 
részt annak végrehajtásában. Az összevont ellenőrzések tapasztalatairól és a Kollégium ez irányú 
tevékenységéről a 11.3. pontban részletesen írtunk.  
 
Az ügyfélfogadási rend összehangolása, illetve az ügyfélszolgálati tevékenység módszertani 
segítsége a Kollégium bizottságának feladatkörébe tartozik. Az Ügyfélszolgálati Bizottság 
tárgyalta ezt a témát és megállapította, hogy összességében a kormányhivatal szakigazgatási 
szervei és a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási ideje megfelel az állampolgári 
ügyféli elvárásoknak.  
 
A fenti napirendi pontok felsorolásából is kiderül, hogy a Fejér Megyei Államigazgatási 
Kollégium kiemelt feladatának tekintette a társadalmi, gazdasági reálfolyamatok nyomon 
követését, illetve az ezzel kapcsolatos tájékozódást. Az egyes szakterületekről szóló tájékoztató 
anyagok, valamint a közigazgatás fejlesztési irányait bemutató témák tárgyalása növelte a 
Kollégium tagjainak informáltságát, illetve jelentős mértékben befolyásolta az ez irányú 
tevékenységüket. E témakörben kiemelhető a közfoglalkoztatással, a nyugdíjrendszer 
változásaival, a tartalékos katonai szolgálattal, az esélyegyenlőséggel, a közlekedés biztonsággal 
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kapcsolatos témák és előre mutató volt az államkincstár tevékenységének bemutatása is, ami már 
kiterjedt az állampapírok lakossági forgalmazásának szükségességére és jelentőségére egyaránt.  
 
A Kollégium a jogszabályban meghatározott további területekkel kisebb hangsúllyal 
foglalkozott, tekintettel arra, hogy azon területeken történő változások még nem kerültek abba az 
előkészítettségi állapotba, amikor a helyi végrehajtásnak szerepe lehet. Ilyenek például az 
informatikai fejlesztések összehangolása, amely kormányzati szinten is a KEKKH feladatkörébe 
tartozik, a képzési, továbbképzési tevékenység, amellyel kapcsolatos jogszabályi változások 
ugyan év közben megszülettek, de valós végrehajtásuk 2014. január 1. utánra tehető, illetve a 
köztestületek átalakítása is olyan stádiumában van, ami még helyi beavatkozást, végrehajtási 
intézkedéseket nem igényel.  
 
13. Belső kommunikáció 

13.1. A szakigazgatási szervek és a törzshivatal együttműködésének tapasztalatai, az 
együttműködés jó gyakorlatainak, valamint nehézségeinek bemutatása.  

 
A szakigazgatási szervek és a törzshivatal kapcsolata kiegyensúlyozottnak és jónak minősíthető.
Természetesen ezek a kapcsolatok, egyes szakterületenként eltérő képet mutatnak. Nehezebb az 
együttműködés és időnként feszült a viszony a pénzügy és az üzemeltetés terén, ahol a már 
említett forrás szűkösség miatt gyakran kell nemet mondani és időnként az egyes, 
elengedhetetlenül szükséges beszerzéseket is elodázni.  
 
A Hivatal belső fórumain, így a szakigazgatási szerv vezetői értekezleteken, valamint az egyes 
témák megbeszélésére összehívott munkacsoport értekezleteken sikerült a nehéz körülmények 
ellenére az összhangot megteremteni és az együttműködést gördülékenyebbé tenni.  
 
A kapcsolattartásra elsősorban a szakigazgatási szervek és a törzshivatal szervezeti egységei 
közötti közvetlen kapcsolat a jellemző, hogy a hivatalvezetői szintre csak azon esetekben jut el, 
amely az ottani kompetenciák miatt feltétlenül szükséges. Tehát az együttműködés a mindennapi 
ügyvitelben gördülékeny és az anyagi feltételek hiányát leszámítva akadálymentes. 
 
A szakigazgatási szervek tevékenységét döntően elektronikus úton küldött információkkal 
segítjük. Ez jelenti a működés szabályait meghatározó szabályzatok rendelkezésre bocsátását, 
illetve a saját belső szabályozásuk (ügyrend) készítéséhez nyújtott közvetlen segítséget egyaránt.  
 
A személyügyi területen az együttműködés kiváló, hiszen a szakigazgatási szervek vezetői
rendszeres munkakapcsolatot tartanak részint a személyzeti döntéseiket előkészítő személyzeti 
munkatársakkal, másrészt konzultációs szinten a szervezeti egység vezetőjével. 
 
Ugyanígy gördülékenynek minősíthető az informatikai együttműködés, hiszen részint a 
munkatársak jelentős része a szakigazgatási szerveknél kihelyezetten működik, részint pedig a 
mindennapi működés elengedhetetlenné teszi az informatikai napi kapcsolattartást.  
 
A jogi, perképviseleti terület elsősorban a szerződések megkötésekor kerül előtérbe, ahol 
eredményes együttműködést alakított ki a szakigazgatási szervekkel.  
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13.2. Több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi 
összehangolása érdekében folytatott tevékenységek értékelése. 

 
A több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtása két nagy területen volt tetten érhető.
Az egyik nagy terület az összevont ellenőrzések megtartása, hiszen fontos kormányzati cél, hogy 
az ellenőrzésben közreműködők részint az ellenőrzés hatékonyságát növeljék, másrészt az 
ellenőrzöttek ellenőrzéssel járó terheinek elviselését csökkentsék. E területről a 11.3. pontban 
részletesen írunk. 
 
A másik nagy terület a járási hivatalok működésének előkészítése, amely több szakigazgatási 
szerv együttműködését is magával hozta. E területről részletesen a 15.2-ben írunk.  

 
14. Informatika

A 2012. évben az informatikai infrastruktúra minden területre kiterjedő konszolidációjára 
lehetett számítani, amire a rendkívül heterogén infrastruktúra és az eszközpark egyre romló 
színvonala kellő nyomatékot adott. Ez részben teljesült is. 
 
Több szervezeti változás is bekövetkezett, aminek hatására eggyel több lett a Kormányhivatalban 
működő országos hálózatok száma (így már 3+13 db ). Ezek egymástól független, különböző
módokon, de országosan menedzselt hálózatok, melyekben az informatikai tevékenység egyre 
nagyobb részét kell saját szakembereinknek megoldaniuk. Ezen a területen nagyobb előrelépés 
nem történt, de az elmúlt évben komolyabb probléma nélkül zajlott az együttműködés a 
különböző központi hálózati és rendszer felelősökkel.

Az országos gerinchálózat migrálása, az EKG végpontok átalakítása NTG (Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat) végpontokká, az NFM által irányított, a NISZ és MVM által 
végrehajtott nagy horderejű tömeges feladat kormányzati elvárás szerint olcsóbb és jobban 
működő gerinchálózatot eredményez. A Kormányhivatal meglévő végpontjain (54 telephely a 
megyében) az átépítés megtörtént, többségében sávszélesség növekedéssel járt, elvétve 
előforduló kezdeti bizonytalanságok után üzembiztos működést eredményezett, de a 
költségcsökkentés a változó körülmények miatt még nem igazán értékelhető, továbbá szükség 
van még további lépésekre a végpontok összevonása, és főleg a sávszélesség erőteljes növelése 
érdekében. 
 
Az egységes NTG hálózat lehetőséget nyújt a kormányhivatali saját hálózat, a kormányhivatali 
VPN kialakítására, amely része a közös informatikai stratégiánknak, és nagy lépést jelentene az 
egységes és átlátható működés kialakítása érdekében. A megfelelő sávszélességű NTG lehetővé
teszi az IP telefónia használatát, amivel jelentős költségcsökkentést lehetne elérni. 
 
Több szakigazgatási szerv és kirendeltség költöztetését kellett költségtakarékossági okokból 
elvégezni. A költözésekhez részben az új helyre kért és  kiépített NTG végpont adott lehetőséget, 
részben pedig a központi rendszergazdákkal együttműködésben, de saját kivitelezésben 
végrehajtott hálózati összevonásokkal teremtettünk lehetőséget. 
 
Az elmúlt évben is gyakran teljesítettünk felméréseket, végeztünk kísérleteket a szakigazgatási 
szervek bevonásával a KEKKH irányítása mellett azzal a céllal, hogy sikerüljön megtalálni a 
legjobb egységes módszereket az informatikai struktúra kialakítására, megszilárdítására, a 
funkcionális feladatok ellátására. Emellett az egységesség és költséghatékonyság érdekében 
különböző területek (karbantartási szerződések, nyomtató üzemeltetés, telefon szerződések, 
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vírusellenőrzés, szoftver licenc konszolidáció, stb.) problémáinak megoldását próbáltuk 
elősegíteni váltakozó sikerrel. Így megoldódott a vírusellenőrzés közös beszerzése, bevezetésre 
került a KGR pénzügyi rendszer, folyamatban van a szoftver licenc konszolidáció, de nincs 
közös megoldása még a nyomtató üzemeltetésnek, nincs egységes HR rendszer, stb. 
 
Az elmúlt év legmarkánsabb feladat sorozata a járási hivatalok előkészítésével kapcsolatban 
merült fel az informatikai - infokommunikációs szakterület számára. A KEKKH irányítása 
mellett nagy volumenű infokommunikációs felmérést végeztünk az önkormányzatokkal közösen 
az összes eszközükre kiterjedően, de a várható változások, a járási hivataloknak történő átadás 
előkészítésének tudata erőteljesen aláásta a felmérés objektivitását. Ezen még az sem sokat 
segített, hogy Kormányhivatalunk is megpróbálta ellenőrizni a kitöltés helyességét. 
Az önkormányzatokkal kötendő megállapodások előkészítése úgy alakult, hogy a fenti 
felmérésben összegyűlt adatbázist nem tudtuk használni az átadásra kerülő eszközök listájának 
összeállításához. Ezek értékelésére rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, de egyébként is 
lényegesebb körülménynek bizonyult az önkormányzat hozzáállása, szándéka. 
 
A járási hivatalok befogadó épületeinek kiválasztása után került megtervezésre az 
infokommunikációs körülmények megteremtése, amelynek kiinduló alapját az képezte, hogy az 
NTG végpontok kiépítése központi finanszírozásban történik. Voltak arra utaló jelek is, hogy 
mégis hozzájutunk valamennyi központi forráshoz, mert hivatalunk pénzügyi helyzete ekkor már 
tarthatatlan volt. November végén azonban kiderült, hogy központi forrásból nem épülnek ki 
január 1-ig az kívánt szolgáltatást biztosító NTG végpontok, ezeket a kormányhivataloknak kell 
saját forrásból megrendelni, de az idő akkor is kevés a kiépítéshez. 
 
Ebben a helyzetben a 9 járási székhely, 12 okmányiroda, 18 kirendeltség, és 
végeredményben 38 ügysegéd infokommunikációs ellátására szűk egy hónap alatt 
teljesíthető, és minimális költséget meg nem haladó mértékű megoldásokat kellett 
találnunk. 
 
Végeredményben 5 járási hivatal költözött új helyszínre, ezekből 2 járási hivatal esetében 
kiépült az NTG végpont, egy helyen a kiköltöző ÉBÁI végpontot vettük át, 2 helyen az 
önkormányzattal együtt piaci szolgáltatótól béreltünk internet elérést átmeneti időre. Mind 
az öt helyen meg kellett oldani a telefonálás lehetőségét is vonal rendeléssel, telefonközpont 
telepítéssel együtt, de szintén ideiglenes megoldásként. 
 
A maradék 4 járási hivatal a befogadó önkormányzat épületében nyert elhelyezést, így átmeneti 
időre az önkormányzatot kértük internet elérés és telefon elérhetőség biztosítására.
Ugyanezt kértük a 18 kirendeltség, valamint a 7 olyan okmányiroda tekintetében is, amelyek 
nem a járási törzshivatallal egy helyszínen működtek. 
 
Az önkormányzatoktól átvett eszközök minősége és működőképessége nagyon gyenge 
színvonalú. Nagy része cserére szorulna, de átmeneti javítása, kisebb bővítése, üzemeltetése is 
költséges, komolyabb bővítése pedig az önkormányzati tulajdonjog miatt aggályos. Szoftver 
licenc ellátottság és a megfelelő minőségű nyomtató kapacitás nem kielégítő. Szerver ellátást 
teljes egészében meg kell oldanunk. 
 
A járási hivatalok infokommunikációs körülményeinek előkészítő tevékenységét abszolút 
minimális költséggel, főleg saját munkatársakkal történő kivitelezésben hajtottuk végre, 
hivatalunk raktáraiban fellelhető lecserélt alkatrészek felhasználásával. Ez nyilvánvalóan 
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kizárólag rövid időre nyújt megfelelő körülményeket, tehát sürgősen gondoskodni kell a 
végleges kiépítésekről. 
 
Sajátos körülmény, hogy 2012-ben az elmúlt évhez képest is kevesebb pénzügyi háttérrel kellett 
megoldani az üzemeltetési feladatokat. Az óhatatlan plusz kiadások (változások követését 
szolgáló fejlesztések, bővítések) miatt jóval kevesebb forrás maradt a szokásos üzemeltetési és 
szinten tartási célra. Ebből következően a Kormányhivatal használatában lévő eszközökre 
legalább három éve nem jutott semmiféle amortizációs beszerzés, miközben az 
üzemeltetésre sincs elegendő forrás. Vészesen romlik az üzembiztonság állapota! 
 
A törzshivatal szakmai informatikai feladatai közül a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
helyi és területi rendszerének üzemeltetése zavartalan volt. Az önkormányzatoknál működő fenti 
rendszerek, továbbá az okmányirodák működéséhez is szükséges megyei csomóponti feladatokat 
7*24 órás szerver üzemeltetését hibátlanul elláttuk, probléma miatti leállás nem volt. A helyi 
rendszerek karbantartásához rendszeresen megküldtük a program és adatváltozásokat, statisztikai 
adatokat. 
 
Az anyakönyvi munkát támogató számítógépes rendszer (ASZA) infrastruktúrális hátterének 
működtetéséhez elvégeztük a hozzáférési jogosultságok és authentikációs kártyák bejegyzését, 
kiosztását.  
 
A fenti eszközök az anyakönyvi rendszeren túl a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási 
rendszerek, valamint a választási tevékenységek helyi technikai bázisát is képezik. E
rendszerek üzemeltetéséhez megyei szakmai irányító, együttműködő tevékenységgel, valamint 
igazgatási és alkalmazási Help Desk szolgáltatással járultunk hozzá. Az SZL nyilvántartás és 
kapcsolódó területek helyi ellenőrzése során (1 települési önkormányzatnál és 2 
okmányirodában) a jogszabályok és a központi rendszergazda utasításainak megvalósulását 
erősítettük. 
 
Általános választás 2012-ben nem volt, viszont megyénkben négy időközi önkormányzati 
választásra került sor, az alábbiak szerint: 
Dunaújváros 7. EVK képviselő (4039 választópolgár), Dunaújváros 10. EVK képviselő (5007), 
Enying polgármester (5832), Ráckeresztúr polgármester és teljes testület (2629). 
Az időközi választások névjegyzékének összeállítását, névjegyzékek, értesítők,
ajánlószelvények, szavazólapok és egyéb nyomtatványok előállítását probléma nélkül 
megoldottuk a választások sikeres lebonyolítása érdekében. 

 
14.1. A kormányhivatal által ellátott feladatok az ÁROP és EKOP projektek 

megvalósításában, a végrehajtásban történő részvétel főbb jellemzői. 
 
Hivatalunk önállóan nem vett részt ÁROP vagy EKOP projekt megvalósításában.  
 

14.2. A Forrás SQL, illetve a Központi Gazdálkodási Rendszer (KGR) használatának 
tapasztalatai. 

 
Az előző évben kormányhivatalunk sikeresen végrehajtotta a KGR rendszerre történő
átállást a KEKKH iránymutatásai alapján. 

A rendszer elérése folyamatosan biztosított, rendelkezésre állásában általában nem 
tapasztalható probléma. Beszámoló és mérlegkészítés időszakában azonban a működés 1-2 
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napig lelassul, feltehetően az országosan nagymennyiségű hozzáférés miatt. A helpdeszk felület 
hasznos felhasználói támogatást nyújt. 
 

14.3. Az IRMA rendszer használatának tapasztalatai. 
 
A kormányhivatalok közös központi szerverén üzemelő IRMA iktatórendszert hivatalunk 
törzshivatala és jogelődei már évek óta használják. Ugyancsak nagy tapasztalatai vannak a 
Szociális és Gyámhivatalnak, valamint az Építési Hivatalnak. A rendszer auditált, 
funkcionalitása szerint megfelel a követelményeknek,  kedvezőek a használati 
tapasztalatok, akár a teljes hivatalban történő elterjesztésre is alkalmas lenne. 
A 2012. december 31-i aktualizálás nehézségekbe ütközött az új irattári terv késői megjelenése 
miatt, de sikerült áthidalni a problémát. 
 
Az ügyiratkezelés egységesítésével kapcsolatban az elmúlt évben kevesebb hírt kaptunk.  Ebből
következően nem szorgalmaztuk szakigazgatási szerveinknél az IRMA rendszerre történő
átállást. A Kulturális Örökségvédelmi Iroda teljes egészében, valamint az Igazságügyi Szolgálat 
egy része tekintetében megszűnt az iktató rendszer használatának lehetősége. Az IRMA 
rendszerben saját erőből, költség nélkül meg tudtuk oldani az áttérést. Hátrány, hogy az 
ügyintézőknek új rendszert kellett megismerni, valamint a rövidesen következő újabb rendszer 
átálláshoz eggyel több formából kell migrálni az adatokat. 
 
Az egységes iratkezelő rendszer bevezetésénél figyelembe kell venni, és megoldandó 
problémaként jelentkezik, hogy több szakigazgatási szerv esetében az iratkezelő rendszer 
automatikus adatkapcsolatban van a szakmai alaprendszerekkel.  
 

14.4. A WINTISZT rendszerre történő átállás előkészítésének helyzete a 
kormányhivatalnál. 

 
Az év során többször szóba került az országos értekezleteken a KEKKH-ban a humánpolitikai 
rendszer igénye, egységesítése, sőt a WINTISZT rendszer bevezetése is. Több felmérést és 
adatgyűjtést is végeztünk ezzel a céllal, de sajnos az országos bevezetésre nem került sor.
Ugyancsak nem ismert az országosan egységes humánpolitikai rendszer bevezetésének 
időpontja. 
 
A humánpolitikai szakterületnek nagyon hiányzik az egységes személyügyi rendszer.
Különösen az év közbeni változások miatt szükséges személyügyi dokumentumok előállítása és 
nyilvántartások vezetése során hiányzott a támogató rendszer.  
 

14.5. Egyéb informatikai rendszerek használatával és az informatikai szakmai irányító 
közreműködésével kapcsolatos tapasztalatok. 
 

Az informatikai eszközök használata és vészesen romló műszaki állapota egyre több 
meghibásodást hoz felszínre. A biztonságos működési tartományon túl használt szerverek, 
munkaállomások, nyomatkészítő eszközök, kiegészítő berendezések egyre többször hibásodnak 
meg. Ez részben többlet költségekkel jár, nagymértékű élő munkaerő ráfordítást igényel, de főleg 
nehezíti a felhasználók, ügyintézők munkáját. Szükséges lenne megoldást találni az 
amortizációs cserék végrehajtására. 
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15. Ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülése, integrációs problémák

15.1. Az ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülésének ismertetése. 
 
Az ágazati feladatokat a Kormányhivatal szervezeti egységeinek és szakigazgatási szerveinek 
óriási erőfeszítései révén, jó színvonalon ellátja, tehát érvényesültek az ágazatpolitikai 
célkitűzések.  
Ennek tanúbizonyságát adják a függelékben szereplő szakigazgatási szervi beszámolók, illetve a 
törzshivatal egyes résztevékenységeiről e beszámolóban foglaltak. 
 
Az ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülésének legfőbb akadálya, hogy a feladatok 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeknek, valamint forrásoknak nem a 
szükséges mértékben állnak rendelkezésre. 

A problémák már a kezdetektől fennálltak, mivel az ágazatok csak az átadott feladatok 
ellátásához szükséges létszám, eszközök és források csak egy részét adták át az ágazati területi 
államigazgatási integráció során. A kormányhivatalok forráshiányos voltát az időközben történt 
jelentős forrás elvonás csak tovább fokozta. 
 

• Jó példa a mezőgazdasági ágazat, ahol pl. a laborüzemeltetés költségei hosszú ideig a 
kormányhivataloknál maradtak, a bevételei viszont az MgSzH-t – illetve most már 
NÉBIH-et – illették. Nem került át az ágazati költségvetés átadott feladatokhoz 
kapcsolódó jelentős része sem, sőt a bírság bevételek teljes mértékben, míg az igazgatási 
szolgáltatási díj bevétel 20 %-a elvonásra került.  

Számos feladatot látnak el a mezőgazdasági szakigazgatási szervek a NÉBIH-hel – 
korábban MgSzH-val – kötött megállapodás alapján, amelyek tekintetében a 
megállapodás alapján biztosított forrás nem fedezi a feladatellátás költségeit.  

Az ágazatban bevezetett éves felügyeleti díj NÁK általi megosztása a jogintézmény 
ágazatpolitikai céljával ellentétesen történt, ami többek között Fejér megyének is 
rendkívül előnytelen volt. 

A hivatkozott problémáknak csak egy része oldódott meg, ráadásul rendkívül hosszú idő
alatt. 

 
• Ki kell még emelni a közlekedési ágazatot is, hiszen a közlekedési felügyelőségek 

kiemelkedően magas bevételt realizálnak, amiből a kormányhivataloknál szinte semmi 
sem marad (Fejér megye tekintetében milliárdos nagyságrendről beszélünk). 

 
• A többi szakigazgatási szerv esetében is hasonló problémák jelentkeznek, ráadásul a 

rendelkezésre álló szűkös erőforrásokra több kormányhivatal is igényt tartott, így 
ellenérdekű volt (az NSZSZ-ünket a jogszabályi előírások alapján megillető létszámot, 
eszközöket és forrásokat teljes mértékben soha sem kaptuk meg Veszprém megyétől) 
 

A kifejtettek miatt a finanszírozási problémák akuttá váltak, ami lassan eléri a kezelhetetlenség 
határát. 
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15.2. A 2012. évre áthúzódott integrációs problémák megoldásának helyzete, valamint 
a járási hivatalok kialakításával összefüggően felmerült problémák, illetve a 
megoldás érdekében tett intézkedések, együttműködések bemutatása. 

 
2012.-ben az áthúzódó integrációs problémák döntően a Hivatal alulfinanszírozottságából 
fakadtak. Ebből adódóan az üzemeltetés súlyos nehézségekkel valósítható meg és az alapvető
működéshez szükséges eszközök beszerzése is gondot okoz. Ugyanakkor meg kell említeni, 
hogy más területeken pedig nem teljes kihasználtságú eszközparkkal is rendelkezünk. Nehezen 
érhető és elfogadható, hogy a feltételek szűkössége mellett hogyan engedhető meg, hogy a 
NÉBIH az általa bérelt gépjármű állomány felhasználását kifejezetten csak a mezőgazdasági 
szakterületen engedélyezi. Tekintettel arra, hogy ezek is közpénzekből kerülnek finanszírozásba, 
vélhetően a közfeladatok ellátásának szélesebb körére és használhatóvá kellene tenni. Különösen 
nagy gondot okoz ez a helyzet a járások létrehozásakor.  
 
A járások létrehozásával kapcsolatos előkészítő munka számtalan problémát vetett fel, amely 
egy részére sikerült csak megoldást találni. 
 
A kezdeti időszakban elsősorban a járási székhely céljául szolgáló ingatlan megtalálása okozta a 
gondot. Az erre alkalmas épületeket csak többszöri egyeztetés után sikerült megtalálni. Több 
helyütt felújításra szoruló, jelenleg emberi tartózkodásra alkalmatlan épületet kívántak átadni 
azzal a reménnyel, hogy a járási hivatalok létesítéséhez lesz elegendő forrás, amelyből az 
épületek felújíthatók. 
Összességében az egyeztetési folyamat végére minden járási székhelyen sikerült megfelelő
méretű és elhelyezésű épületet találni, vagy olyan megállapodást kötni, amely alapján ez a 
feltétel rövid időn belül megteremthető lesz. Mindösszesen egy épület van olyan, amely bár 
méretében, terjedelmében megfelelő, de műszaki állapotában nem felel meg a kívánalmaknak. A 
Bicske Járási székhely épülete hosszú ideig az önkormányzat polgármesteri hivatalának 
székhelyéül szolgált, de az elmaradt karbantartások miatt annak felújítása elodázhatatlanná válik.  
 
A személyi kérdések terén is merültek fel problémák, hiszen az önkormányzatoknál a feladatokat 
döntően középfokú végzettségű köztisztviselő és általában osztott munkakörben látták el. Tehát a 
járáshoz átkerülő szakemberek az átkerülő feladattal csak részben foglalkoztak. Ebből adódóan 
jelenleg belső képzésekkel, mentorok biztosításával igyekezzük megoldani a személyi 
állománynál meglévő ismerethiány pótlását.  
 
Nagy gondot okozott és még okoz ma is a járási hivatalok infokommunikációs feltételeinek 
megteremtése. Az önkormányzatok – a Kormány által is elismerten – alacsony szintű
felszereltséggel rendelkeztek, ezért is kellett a feladatok egy részét állami ellátásba vonni. Ebből
adódóan az átkerült számítógépek, irodatechnikai eszközök jelentős részben elavultak, nagy 
részük 10 évnél idősebb élettartamú. A járási hivatalok működéséhez szükséges telefon és 
informatikai hálózatok kiépítése objektív okok miatt nem volt megoldható az önkormányzatoktól 
átvett épületekben. Ezeket ott újonnan ki kell építeni. Az átmeneti megoldás mindenütt biztosítja 
a működőképességet, azok a járási hivatalok, akik az önkormányzatokkal egy épületben vannak, 
alapvetően az önkormányzatok hálózatát használják. A kérdés a KEKKH intézkedéseit követően 
megoldódni látszik.  
 
Szintén gondot okoz a bútor és egyéb felszerelési tárgyak biztosítottsága, hiszen ezeket is az 
önkormányzatoktól kellett összeszedni. Az önkormányzatok természetes módon azon eszközöket 
adták át, amelyeket az átadott köztisztviselők használtak. Így a közösségi célú bútorzatot 
(tárgyaló terem, ügyfélfogadó tér stb.) nem, vagy csak alig adtak át. Egyébként az átadott 
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bútorok minősége az önkormányzatok eltérő fejlettségi szintjéhez mért színvonalú, tehát nagyon 
sok az idős, elhasznált, a célnak alig megfelelő bútorzat.  
Persze voltak pozitív példák is, ahol az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy némi költségvetési 
forrás biztosításával egy megszűnő bank bútorzatát felvásárolják, és így a járási hivatal jó 
minőségű, egységes arculatú bútorzathoz jutott.  
 
Különös gondot az Építésügyi, Építésügyi és Örökségvédelmi Szakigazgatási Szervek 
létrehozása jelentette. Ezen járási szakigazgatási szervek esetében korábban határozott ígéret volt 
arra vonatkozóan, hogy a szükséges státuszszámot országosan külön keretből biztosítják, majd 
december hónapban jóval az önkormányzati megállapodások aláírását követően született döntés, 
hogy ez mégis csak az önkormányzatoktól átadott létszám terhére valósul meg. Ez a helyzet 
mind a létszám biztosításában, mind pedig az eszközrendszer biztosításában nagy gondot 
okozott. Tekintettel arra, hogy ezeknek a szakigazgatási szerveknek a feladata döntő mértékben 
az építésfelügyeleti ellenőrzés, ezt a feladatot korábban az önkormányzatok nem látták el, így e 
munkakörhöz tartozó eszközöket sem tudtak átadni. Égető gondot okoz a gépjármű ellátottság, 
mert az építésfelügyeleti feladatok e nélkül nem megvalósíthatók. Az építési területek 
tömegközlekedési eszközökkel döntően nem megközelíthetőek. Magángépjárművek hivatali célú 
használatával átmenetileg csökkenthető a probléma, de hosszú távú megoldást nem ad. 
Ugyancsak gondot okoznak azok a speciális mérőeszközök, munkavédelmi eszközök hiánya, 
ami a feladat ellátásához szükséges.  
 
A járási hivatalok működtetésével kapcsolatos megállapodások megkötése áthúzódik a 2013. 
évre, de várhatóan ez is számtalan problémát vet majd fel. Az üzemeltetési megállapodások 
megkötésének előkészítése jó ütemben halad, de több helyütt még további egyeztetésre van 
szükség a végleges megoldás érdekében.  
 
Mindezen problémák ellenére a járási hivatalok működőképesek, de a működőképesség 
fenntartásához komoly anyagi ráfordításokra lesz szükség. Ennek a forrása a 
kormányhivatalunknak nem áll rendelkezésére.  
 

Székesfehérvár, 2013. február 28. 
 

Dr. Dorkota Lajos 
 kormánymegbízott 


