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2020./1 Rendszer A Semmelweis Egyetem Hallgatói 

Önkormányzata

A Hallgatói Önkormányzat működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzése.

2018. és 2019. év a 

vizsgálat lezárásig.

2019. szeptember 24-

től 2019. december 30-

ig

Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv 1.6 rész 2. § (5) pontját követően a dokumentum tartalmaz 

két sorszámozás nélküli bekezdést, mely tartalmilag nem tartozik a hallgatói rendezvényekhez, a 

szabályozott területhez.                                                                                                                               

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya több ponton ellentmondást tartalmaz, nem tér ki az 

elektronikus szavazás szabályai, több esetben hibás megfogalmazást tartalmaz.Az Ellenőrző 

Bizottsághoz több olyan feladat is tartozik, melyet nem lát el, üléseit nem a szabályok szerint tartja.                                

A HÖK honlapján nem kerültek közzétételre az alapszabályban előírt adatok és dokumentumok.                                                                        

A Választási Bizottság a 2019. tavaszi félévében megtartott tisztújító választást nem zárta le, eredményt 

nem hirdetett.          A Hallgatói Önkormányzathoz tartozó néhány pénzügyi központhoz nem tudtak a 

gazdálkodási jogkörökre vonatkozó felhatalmazást bemutatni.                                                                                           

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság részére javasolja az ellenőrzés a Szervezeti és Működési Szabályzat I. 

Könyv 1.6 rész 2. § (5) pontját követő két sorszámozás nélküli bekezdés felülvizsgálatát, mely tartalmilag 

nem tartozik a szabályozott területhez.                                                                              SE HÖK 

Elnöke részére javaslat:

1. Javasolja az ellenőrzés a SE HÖK Alapszabályának felülvizsgálatát, a részletező szabályok 

pontosítását, összehangolását.                                                        2. Az Ellenőrző Bizottság működési 

rendjének felülvizsgálatát célszerűségi szempontból, valamint az Ellenőrző Bizottság feladatainak 

felülvizsgálatát a szükségesség figyelembevételével.                                    3.  Hallgatói Önkormányzat 

működési folyamatai során az Alapszabályban előírtak minden esetben érvényesüljenek.  Kiemelt 

figyelmet kell fordítani az Alapszabályban előírt dokumentálási szabályok betartására, a nyilvánosság 

biztosítására.                                                4. Az SE HÖK Elnöke kezdeményezzen intézkedést a 2019. 

tavaszi félévben meghirdetett tisztújító választás lezárására. A jogszerű eljárás biztosítása érdekében 

javasoljuk a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság bevonását a választás lezárási folyamatába.                                                                          

Gazdasági Főigazgatóság részére: 

Szükséges, hogy a Hallgatói Önkormányzathoz tartozó minden pénzügyi központra vonatkozóan a 

gazdálkodási jogkörök meghatározásra kerüljenek, valamint a vonatkozó felhatalmazások hiánytalanul 

rendelkezésre álljanak.Gazdasági Főigazgatóság részére. 

Intézkedési terv készült
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Megállapítások Javasatok Az intézkedés terv

2020./2 Rendszer Kórélettani Intézet A Kórélettani Intézet átadás-átvétele, illetve a 

Transzlációs Medicina Intézet kialakítása során a 

Kórélettani Intézet gazdasági eseményei 

vonatkozásában tapasztalt problémák ellenőrzése

2019. év a 

Kórélettani Intézet 

vezetői 

munkakörének átadás-

átvételéig, valamint 

bázisadatok 

tekintetében előző 

évek

2019. december 4-től 

2019. december 30-ig

A Kórélettani Intézet reagens megrendeléseinek összege kiugró mértékű volt 2019. I-VIII. hónapban. Az 

Intézet igazgatójának tájékoztatása szerint  az általa igányelt és megrendelt reagensek döntő részben az 

OTKA pályázat szerinti projekthez kapcsolódott. Ugyanakkor a hivatkozott OTKA pályázat nem nyert 

el támogatást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján  több megrendelés esetében a Kórélettani 

Intézet által beszerzett reagensek nem egyetemi címre kerültek kiszállításra (Dél-Pesti Centrumkórház, 

Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Ugyanakkor a hivatkozott OTKA 

pályázat nem nyert el támogatást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján  több megrendelés 

esetében a Kórélettani Intézet által beszerzett reagensek nem egyetemi címre kerültek kiszállításra (Dél-

Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai 

Laboratórium). Semminemű jogalap - sem megállapodás, sem kutatási együtműködési szerződés - nem 

volt arra vonatkozóan, hogy a Semmelweis Egyetem pénzeszközeiből beszerzett reagensek más 

intézmény részére legyenek leszállítva. Az Egyetemet ezzel vagyoni hátrány érintette. Figyelembe véve 

az Egyetemet ért vagyoni hátrány összegét kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény 

valósult meg.

A gazdasági feladatok ellátását a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Tömbigazgatósága látta el.  A számlák 

nem megfelelő kezelésének hiánya, valamint a gazdasági ügyintézői munkakör átadás-átvételi eljárás 

hiánya miatt a Tömbigazgatót  mulasztás terhelte, mely alapján munkajogi jogkövetkezmények 

érvényesítése került előírásra.

A Semmelweis Egyetem rektora részére

Az ellenőrzési jelentésben megállapított a Kórélettani Intézet  2019.08.31-ig hivatalban volt igazgatója 

felelősségi körébe tartozó − szervezeti integritást sértő esemény vonatkozásában a  „Szervezeti integritást 

sértő események kezelésének eljárásrendje” című szabályzat  2. 7. pont (1) bekezdése alapján javasoljuk 

a Semmelweis Egyetem rektora részére a jogkövetkezményről való döntés kezdeményezését az 

alkalmazandó jogkövetkezmény jellegének a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság által elvégzett jogi 

vizsgálata alapján. (A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság részére javaslattétel történik a szükséges jogi 

vizsgálat elvégzésére és előterjesztésére irányulóan.)                                                    A kancellár 

általános helyettese részére

Az ellenőrzési jelentésben a gazdasági feladatok ellátása tekintetében megállapított mulasztások miatt 

javasoljuk a kancellár általános helyettese felé  tömbigazgató vonatkozásában a Szervezeti integritást 

sértő események eljárásrendje című szabályzat 2.7. pontja szerinti, általa szükségesnek ítélt munkajogi 

jogkövetkezmény érvényesítését.

Intézkedési terv készült

2020./3 Szabályszerűségi Elméleti Orvostudományi Központ - 

ÁOK Kari Gazdasági Feladatait 

Ellátó Szervezeti Egység

A Semmelweis Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar oktatási tevékenységének 

teljesítményét mérő indikátorrendszer 

kidolgozására irányuló árajánlatkérés 

körülményeinek ellenőrzése

2019. év 2019. december 30-tól 

2020. január 20-ig

Nem volt javaslati pont

2020./4 Pénzügyi Semmelweis Egyetem „NFT” 

pályázati pénzeszközzel rendelkező 

szervezeti egységei, valamint a 

folyamatban részt vevő egyéb 

szervezeti egységek

Az NFT pénzügyi alapon elszámolt pályázati 

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzött 

projektek kezdetétől 

az ellenőrzés 

időpontjáig

2019. november 07-től 

2020. január 31-ig

Észrevételezte az ellenőrzés, hogy az ellenőrzött számlák vonatkozásában nem minden esetben került 

feltüntetésre a 272/2014. (XI.5.) Korányrendeletben előírt, kettős finanszírozás elkerülését biztosító 

záradék. 

Gazdasági Főigazgatóság részére: Intézkedni szükséges, hogy a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben 

a kettős finanszírozás elkerülése érdekében meghatározott előírások betartásra kerüljenek, amelynek 

értelmében a számlákon szerepeltetni kell a projekt azonosító számát, illetve „az elszámoló bizonylat 

támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegű záradékot.

Intézkedési terv készült
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Megállapítások Javasatok Az intézkedés terv

2020. évi lezárt ellenőrzések megállapításai és javaslatai

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



2020./5 Rendszer Beruházási és Létesítmény-

fenntartási Igazgatóság

A Beruházási és Létesítmény-fenntartási 

Igazgatóság feladatvégzésének ellenőrzése az 

Exclusive Elektrobau Kft. Által 2018. évben 

elvégzett, kiszámlázott karbantartási munkákhoz 

kapcsolódóan

2018. év 2019. november 28-tól 

2020.március 3-ig

Az Excluziv ElektroBau Kft. Által 2018. évben elvégzett karbantartási munkákhoz kapcsolódó 

feladatvégzés ellenőrzése érdemben nem valósult meg, melyből adódóan kiemelt jelentőségű szervezeti 

integritást sértő esemény valósult meg.

A kancellár általános helyettese részére javasoljuk - az ellenőrzési jelentésben megállapított 

mulasztások miatt osztályvezető, valamint a vezetői ellenőrzés elmulasztása miatt, a Beruházási és 

Létesítmény-fenntartási Igazgatóság vizsgált időszakban hivatalban volt igazgatója vonatkozásában - a 

Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje című szabályzat 2.7. pontja szerinti, általa 

szükségesnek ítélt jogkövetkezmény érvényesítését. Javasoljuk Kancellárhelyettes Asszony részére, hogy 

a mulasztások miatt javasolt jogkövetkezmény érvényesítése előtt biztosítson meghallgatási lehetőséget 

az osztályvezető részére észrevételei kifejtésére.

Intézkedési terv készült

2020./6 Pénzügyi Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek 

Központja

A Nemzetközi Hallgatók Képzésének Központja 

gazdálkodásának ellenőrzése

2019. év 2020. január 24-től 

2020. április 01-ig

Az ellenőrzött "Átkönyvelést kérő adatlapok" úgynevezett kiadás csökkentő, bevételt növelő 

átkönyvelési bizonylatok esetében észrevételként merült fel, hogy a bizonylatot az Elméleti 

Orvosztudományi Központ részéről mint kötelezettségvállaló, a Külföldi Hallgatók Titkársága 

(Nemzetközi Hallgatók képzésének Központja)részéről mint ellenjegyző, érvényesítőés kancellári 

egyetértési jogkör gyakorlója ugyanazon személy írt alá, aki a fenti jogkörökre vonatkozóan 

felhatalmazással rendelkezett. Felmerült az összeférhetetlenség kérdése a vizsgált gazdasági esemény 

kapcsán.

Gazdasági Főigazgatóság részére:Szükségesnek tartja az ellenőrzés, hogy figyelemfelhívás történjen a 

gazdálkodási jogkörök gyakorlására felhatalmazással rendelkező személyek felé a joggyakorlás szabályait 

illetően.

Intézkedési terv készült

2020./7 Pénzügyi Elméleti Orvostudományi Központ 

Tömbigazgatóság

A Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi 

Központ Tömbigazgatóság működése 

gazdálkodásának ellenőrzése

2019. év 2020. február 05-től

2020. május 20-ig

A helyiségbérleti díjak címén kiállított számlák ellenőrzése során megállapításra került, hogy a 

szerződésben meghatározott bérleti díj összege nem alátámasztható, melyre vonatkozó árlista nem került 

bemutatásra.

Összevont Elméleti Tömbigazgatóság részére

Javasoljuk a helyiségbérleti díjak 64457/GFIVGI/2019. iktatószámú Gazdasági Főigazgatói 

Tájékoztatóban foglaltak szerinti felülvizsgálatát, amely rendelkezik a minimum bérleti díjak és a 

közüzemi költségekre vonatkozó átalánydíjak meghatározásáró. 

Intézkedési terv készült

2020./8 Pénzügyi Semmelweis Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar Gazdasági 

Igazgatósága

A Semmelweis Egyetzem Általános 

Orvostudományi Kar kari gazdálkodásának 

ellenőrzése

2019. év 2020. április 08-tól A vizsgálat alá vont számlák esetében a teljesítés igazolását alátámasztó dokumentum későbbi keltezésű 

volt, mint a számla kiállításának dátuma. A számlákon szereplő tételek teljesítésigazolása  nem 

megfelelő.   A teljesítésigazolás és a számlázás nem a szerződésben rögzítettek szerint történt.                                                                    

A vizsgált számlák esetében az SAP megrendelés rögzítésének dátuma későbbi volt, mint a számlák 

keltezése. A kötelezettségvállalási szabályokat nem tartották be. Az ellenőrzött kiküldetési 

rendelvényeknél a kiküldetés elrendelés és jóváhagyása későbbi dátumú volt, mint a kiküldetés 

megtörténte.  A kiküldetések esetében az előzetes elrendelés és jóváhagyás nem történt meg. 

Javasolja az ellenőrzés a szerződések teljesítésigazolásra vonatkozó kitételének felülvizsgálatát, vagy  a 

teljesítésigazolások kiadása, valamint a számlák begfogadása során alkalmazott eljárásrend 

felülvizsgálatát, módosítását az egyetemi előírások és  a szerződésben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében.                                                                                                                                             A 

kötelezettségvállalás SAP rendszerben való haladéktalan rögzítésére vonatkozó előírás érvényesülése 

érdekében javasoljuk a megrendelési folyamat kontrolljának erősítését az egyetemi szabályzatban előírtak 

betartására.                    Javasoljuk a kiküldetésekhez kapcsolódó foglalási, megrendelési folyamatban 

kontrollpont kialakítását (kiküldetési rendelvény előzetes meglétének ellenőrzése) az egyetemi 

szabályzatban előírtak betartása érdekében.

Intézkedési terv készült
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Megállapítások Javasatok Az intézkedés terv

2020./9 Rendszer Az ÚNKP támogatás felhasználási 

folyamatában részt vevő szervezeti 

egységek

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 

rendelkezésre álló támogatás felhasználásának 

ellenőrzése

2018,2019. év 2020. május 22-től 

(megszakításokkal) 

2020. szeptember 04-ig

Megállapítást nyert, hogy a vizsgálat időpontjában az SAP rendszer adatai szerint maradvány 

mutatkozik annak ellenére, hogy a projekt lezárásra került. További észrevétel, hogy az elszámolásban 

szereplő tételek és a SAP rendszerben lekönyvelt kiadások néhány esetben nem egyeznek.Ennek oka, 

hogy a támogatást érintő valamennyi kiadás nem került átkönyvelésre a megfelelő keretre. 

Gazdasági Főigazgatóság részére:

Szükségesnek tartjuk (a jelentés 3.1. pontjában foglaltak szerint) az érintett pénzügyi központok 

felülvizsgálatát, az SAP rendszerben a támogatás elszámolására megnyitott keretek, és az azokon 

lekönyvelt kiadások megfelelő kereten való elszámolását, az átkönyvelések rendezését. Főigazgatóság 

részére:

Intézkedési terv készült

2020./10 Rendszer és 

pénzügyi

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani 

Intézet

A Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 

működésének és gazdálkodásának ellenőrzése

2013. évtől az 

elrendelés 

időpontjáig terjedő 

időszak

2020. június 02-től -

2020.szeptember 08-ig

A működési rendben nincs feltüntetve minden szervezeti részegység, az egységekben folyó 

munkafolyamatokra nem tér ki a működési rend. Az ellenőrzési nyomvonal hiányos.                Az 

oktatásban részt vevők által oktatott órák száma között nagy külömbségek vannak. 1 fő esetében az 

előírt óraszám nem teljesült.                                                                                      A Sebészeti Skill 

Tréningre vonatkozóan nem áll rendelkezésre önköltségszámítás.                                                                    

A Tréning Központban vezetett állatnyilvántartás nem tartalmazza minden, a jogszabályban előírt 

adatot.A szervezeti egység kezelésében lévő eszközök nem találhatók meg az SAP nyilvántartásban.                                                                       

A Tréning Központban külső szervezet által végrehajtott kísérletekhez kapcsoló szolgáltatási díj nem 

került kiszámlázásra.   Az Egyetemet megillető bevétel elmaradásával az egyetemet kár érte.                   

A Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére:

1. Szükséges a szervezeti egység működési rendjének átdolgozása, a szervezeti egységek folyamataira 

vonatkozó folyamatleírások, eljárásrendek kialakítása.                                                                      2. Az 

ellenőrzés célszerűnek tartja az oktatási feladatkiosztás áttekintését és a lehetőségek figyelembe vételével 

a feladatok közalkalmazottak közötti egyenletesebb felosztását.                                                          3. 

Szükségesnek tartja az ellenőrzés az Önköltségszámítási Szabályzatban előírtaknak megfelelően a 

Sebészeti Skill Tréningre vonatkozó önköltségszámítás elkészítését.                                               4. Az 

Állatvédelemmel kapcsolatosan szükséges biztosítani a vonatkozó kormányrendeletben és az egyetemi 

szabályzatban előírt nyilvántartásokat, valamint azok folyamatos vezetését.                                               

Javasoljuk a Semmelweis Egyetem Kancellár helyettese részére     1. Szükségesnek tartja az ellenőrzés 

az elmaradt bevételek beszedését, az Egyetemet ért kárérték mérséklésének érdekében.a bevétel kiesés 

megtérülésének elmaradása esetén hatósági eljárás megindításának.                                                                               

2. Az ellenőrzés a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet működése során  az ellenőrzési jelentésben 

részletezett megállapítások alapján  jogkövetkezményekről  való  döntést kezdeményez, annak érdekében, 

hogy a szervezeti  integritást  sértő esemény kezelése a belső szabályok alapján. 

megtörténjen.megfontolását.                                                              3. Javasoljuk a Semmelweis 

Egyetem Kancellár helyettese részére a bevétel kiesés megtérülésének elmaradása esetén hatósági eljárás 

megindításának megfontolását.                                                               5. Szükségesnek tartja az 

ellenőrzés a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet eszközállományára vonatkozó nyilvántartás 

rendezését.                                                                                           ÁOK dékánja részére:

 Az ellenőrzés az intézet vezetőjével szemben a vezetői ellenőrzés elmulasztása miatt 

jogkövetkezményekről  való  döntést kezdeményez.  
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Szükségesnek tartja az ellenőrzés, hogy a Szent Rókus Kórház és Intézményei Semmelweis Egyetemhez 

csatlakozását követően vizsgálja felül az infomratikai rendszerek megfelelő integrálódását.Szükséges 

biztosítani a Szent Rókus Klinikai Tömb esetében az alapkonfiguráció rendelkezésre állását, valamint az 

ahhoz képesti konfiguráció változások követését, dokumentálását.

Informatikai Igazgató részére:                                                                   1. Szükségesnek tartja az 

ellenőrzés, hogy a Szent Rókus Kórház és Intézményei Semmelweis Egyetemhez csatlakozását követően 

vizsgálja felül az infomratikai rendszerek megfelelő integrálódását. 

2. Biztosítsa a Szent Rókus Klinikai Tömb esetében az alapkonfiguráció rendelkezésre állását, valamint 

az ahhoz képesti konfiguráció változások követését, dokumentálását
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