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Általános közzétételi lista II.12. pontja, a „Semmelweis Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános 

megállapításai”  

 

2020. év 

 

Ellenőrzést 

végző 

szervezet 

Ellenőrzött 

szervezet 

Ellenőrzés azonosító 

adatai 

Ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzés 

alá vont 

időszak 

Ellenőrzési 

jelentés/jegy

zőkönyv 

időpontja 

Intézkedést igénylő 

megállapítások 

PM Semmelweis 

Egyetem 

GINOP-2.2.1-18-2020-

00029 

Mesterséges 

intelligencia alapú 

automatizált 

gerinctörés 

döntéstámogató 

diagnosztikai 

platform és 

Gerincsérültek 

Nemzeti 

Regiszterének 

(GENERE) 

fejleszt 

 2020.07.06. Az SE bérleti szerződése és 

hozzájáruló nyilatkozata 

benyújtása szükséges 

hiánypótlásként – határidőre 

megtörtént. 

NKFIH Semmelweis 

Egyetem 

 

NVKP -16-1-2016-0037 A rossz 

prognózisú 

gyermekkori 

szolid tumorokra 

prediszponáló 

mutációk szűrése 

A projekt 

teljes 

időszaka 

2020.07.09. A vizsgált tételek elszámolása a 

Pályázati Felhívás és Pályázati 

Útmutató a Nemzeti 

Versenyképességi és Kiválósági 

Program (Kódszám: NVKP_16) 

című dokumentumokban és a 
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és biomarkerek 

azonosítása az 

egyénre szabott 

kezelésük 

optimalizálása 

projekt 

 

Támogatási Szerződésben előírtak 

szerint történt. 

ÁSZ Semmelweis 

Egyetembe 

integrálódott 

Szent Rókus 

Kórház 

20139/2017. Központi 

költségvetési 

szervek 

ellenőrzése - a 

központi 

költségvetési 

szervek 

(kórházak) 

kockázatértékelés

en alapuló 

ellenőrzése 

2015-2017 2020.07.14 A szabályszerű 

közpénzfelhasználás feltételeinek 

kialakításának, a rendelkezésre 

álló közpénz szabályos 

felhasználásának, a vagyon 

védelmének a kockázatai alapján 

az ÁSZ a Szent Rókus Kórházat 

alacsony kockázati kategóriába 

sorolta, a jelentésben foglalt 

megállapítások alapján az 

intézmény vezetője részére nem 

fogalmazott meg javaslatot, 

intézkedési terv készítési 

kötelezettséget. 

 

MÁK Semmelweis 

Egyetembe 

integrálódott 

Szent Rókus 

Kórház 

BP/202/1946/3/2020. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

által végzett 

kifizetőhelyi 

ellenőrzés 

2016.07.01-

2020.05.31. 

2020.07.30 Az ellenőrzés nem állapított meg 

intézkedési kötelezettséget. 

EMMI Semmelweis 

Egyetem 

 

EFOP-3.4.4-16-2017-0006  

 

A Semmelweis 

Egyetem és a 

Kutató Diákokért 

 2020.08.11 Egyéb intézkedés 

kezdeményezésére került sor, 

2020.08.31-i határidő 
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Alapítvány 

országos orvos-és 

egészségtudomán

yi 

tehetséggondozó 

programsorozata 

- a projekt 

megvalósítása 

során végzett, 

közbenső, 

rendkívüli 

helyszíni 

ellenőrzés  

megjelölésével. A kért 

módosítások benyújtásra kerültek, 

amelyet az Irányító Hatóság 

2020.08.13-án, ill. 2020.08.28-án 

elfogadott. 

EMMI Semmelweis 

Egyetem 

 

EFOP - 3.8.2-16-2016-

00001 

- a projekt 

szabályszerű és 

hatékony 

megvalósulásána

k vizsgálata 

 2020.09.10 Egyéb intézkedés 

kezdeményezésére került sor, 

ennek keretében adatrögzítések 

pótlására történt figyelemfelhívás, 

valamint 3 havonta 

adatszolgáltatást kell benyújtani a 

rögzített ESZA kérdőívekről 

 

Széchenyi 

Programiro

da 

Nonprofit 

Kft.  

Semmelweis 

Egyetem 

 

PGI01462 Health-Inno-

ExPo- Health 

Innovation 

Experimental 

Landscape 

 2020.09.16 Az ellenőrzés nem állapított meg 

intézkedési kötelezettséget. 
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 through Policy 

Improvement” 

Az egészségügyi 

innovációs 

kísérleti 

környezet 

támogatása a 

szakpolitikák 

fejlesztésével) 

projekt keretében 

- záró 

helyszíni 

ellenőrzés 

ITM Semmelweis 

Egyetem 

 

KEHOP-5.2.11-16-2016-

00080 

Napelemes 

rendszerek 

kiépítése a 

Semmelweis 

Egyetem épületein 

projekt 

záró ellenőrzés 

 2020.10.07 Az ellenőrzés eredménye: projekt 

rendben 

NKFIH Semmelweis 

Egyetem 

OTKA_K Asztma és 

allergia 

pathomechanizmu

sának genetikai és 

immunológiai 

vizsgálata 

A projekt 

teljes 

időszaka 

2020.10.21 Az ellenőrzés eredménye: projekt 

rendben 

NKFIH Semmelweis 

Egyetem 

NVKP-16-1-2016-0036  Magas mortalitású 

tumoros betegségek 

célzott kezelésére 

1-2. 

munkaszaka

2020.11.05 A vizsgált tételek elszámolása a 

Pályázati Felhívás és Pályázati 
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alkalmas 

biokonjugátumok 

és moduljaik 

fejlesztése” című 

projekt szerződés 

szerinti 

teljesítésének 

ellenőrzése  

sz Útmutató a Nemzeti 

Versenyképességi és Kiválósági 

Program (Kódszám: NVKP_16) 

című dokumentumokban előírtak 

szerint történt. 

 

 


