
 

 

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

1. Az EUTAF a KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 számú „Tűzoltó laktanyák 

kialakítása – Gyöngyös tűzoltóság” című projekt tárgyában végzett 

vizsgálatot a 2022. évben. Az EUTAF vizsgálatról készített ellenőrzési 

jelentése az irányító és igazoló hatóság részére fogalmazott meg 1 

javaslatot. 

2. A 2022. évben a KEHOP projektek esetében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programok Irányító Hatósága 1 alkalommal hajtott 

végre közbenső ellenőrzést, amely alapján intézkedési terv készítése 

vált szükségessé 1 hiányosság miatt, illetve a Miniszterelnökség 

Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

10 ellenőrzése során tapasztaltak alapján 2 intézkedés történt. 

3. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 

utóellenőrzés során, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. 

törvény 5. §-a szerinti ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátása 

keretében ismételten vizsgálta a katasztrófavédelem honlapját. A 

feltárt 5 hiányosság megszüntetésére a BM OKF az ütemtervet 

határidőben elkészítette és azt végrehajtotta. 

4. A KIFÜ az éves ellenőrzési terve alapján 2022-ben ismételten 

lefolytatta „a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítése a 2018. évi LXXV. törvény 

5. §-a szerint” tárgyú vizsgálatát, amelynek keretében ellenőrzés alá 

vonta a katasztrófavédelemhez kötődő VÉSZ alkalmazást. A KIFÜ 

megállapításai alapján a BM OKF 2022. november 30-án a kért 

fejlesztési ütemtervet felterjesztette. Az ütemtervben szereplő 30 

pont végrehajtási határideje egységesen 2023. június 30. 



 

 

5. A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség 

Zrt. a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 

Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programban 

megvalósuló HU11-0006-HU11-PP3-2013 azonosítószámú, „a 

katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű 

kapacitásfejlesztése” című projekt fenntartási helyszíni ellenőrzését 

folytatta le 2022-ben, amely során a kapcsolattartó személyére 

vonatkozó változás bejelentését kérte. 

6. A HM Állami Légügyi Főosztály „a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, mint „A1” 

és „B1” kategóriába tartozó pilóta nélküli állami légijármű 

üzembentartó (nyilvántartási száma: 1694/14/5) vonatkozásában, a 

2021. március 26-át követő időszak tekintetében” hivatalból indult 

eljárás keretében hatósági ellenőrzést hajtott végre 2022. október 

18-án. 

7. A BM Ellenőrzési Főosztálya vizsgálatot folytatott le „a kijelölt 

létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmének ellenőrzése a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei 

vonatkozásában” tárgyában. 2023. február 01-jén a BM Ellenőrzési 

Főosztálya megküldte a vizsgálatról készített, jóváhagyott ellenőrzési 

jelentést, amely intézkedési terv készítését igénylő hiányosságot nem 

tartalmazott. 


