
A működés törvényessége, ellenőrzése, egyéb ellenőrzések, 
vizsgálatok nyilvános megállapításai 

1. A Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási 

Főosztálya átfogó ellenőrzést folytatott a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, illetve az ellenőrzés alá vont 

időszakban a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatait ellátó 

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságán „a 

társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 84. §-án, a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 81. § (1) bekezdésén alapuló ellenőrzés végrehajtása” 

tárgyában. A jelentés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

tekintetében intézkedésre vonatkozó javaslatot nem tartalmazott. 

2. A BM Ellenőrzési Főosztály 2019. október 24 - 2019. december 09. 

között vizsgálatot végzett „A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény hatálya alá tartozó személyi állomány illetmény 

megállapításának ellenőrzése” tárgyában. A lezárt jelentés a 

Katasztrófavédelmi szerveket érintően összesen 2 javaslatot 

tartalmazott. 

3. A BM Ellenőrzési Főosztály 2019. október 24 - 2019. december 09. 

között vizsgálatot hajtott végre „A hivatásos állomány teljesítmény 

juttatási rendszerének ellenőrzése” tárgyában. A lezárt jelentésben 

az ellenőrzés a katasztrófavédelmi szerveket érintően összesen 3 

javaslatot fogalmazott meg. 

4. A BM Ellenőrzési Főosztály 2020. július 6 – 2020. szeptember 30. 

között vizsgálatot folytatott le „A költségvetési és vállalkozási 

maradvány kimutatás ellenőrzése” tárgyában. A belügyminiszter által 

jóváhagyott ellenőrzési jelentés kivonata 2021. évben érkezett, a 



hivatásos katasztrófavédelmi szervek tekintetében intézkedésre 

vonatkozó javaslatot nem tartalmazott. 

5. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 

egyszerűsített ellenőrzés keretében vizsgálta a BM OKF-nél „A 

közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 5. §-a szerint a 

katasztrófavédelem honlapját”. Az ellenőrzés 14 javaslatot 

fogalmazott meg. 

6. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a KEHOP 

projektek esetében a 2021. évben 15 alkalommal hajtott végre 

közbenső és záró helyszíni ellenőrzéseket. Az ellenőrzési jelentések a 

hivatásos katasztrófavédelmi szervek tekintetében intézkedésre 

vonatkozó javaslatot nem tartalmaztak.  

7. A Miniszterelnöki Kabinetiroda Közigazgatási Programok 

Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály a KÖFOP-1.0.0.-

VEKOP-15-2016-00023 „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs, 

Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer 

(VIZEK) kialakítása” című projekt közbenső helyszíni ellenőrzését 

hajtotta végre. Az ellenőrzési jelentések a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervek tekintetében intézkedésre vonatkozó 

javaslatot nem tartalmaztak. 

8. A Magyar Nemzeti Levéltár ellenőrzést folytatott „Az iratkezelés és 

az irattár rendje a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon” 

tárgyban. Az ellenőrzést 2021. szeptember 28-án zárták le, 

hiányosság nem került megállapításra. 


