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Megállapítások Javasatok Az intézkedés terv

A nyomvonal a szreződések továbbítására, a teljesítésigazolásal 

kapcsolatos adatszolgáltatásra nem terjed ki. 

Beszerzési Igazgatóság részére:                      

 1. Javasoljuk a Beszerzési Szabályzat következő módosítása során a 

nyomvonal kiegészítését a szerződés aláírását követő folyamatokkal.

készült

A Beszerzés Igazgatóság Ügyrendjének teljes szövege nem került 

feltöltésre az Egyetem honlapjára pdf formátumban.

2. Javasoljuk, hogy az Egyetem honlapjára kerüljön feltöltésre a 

Beszerzés Igazgatóság Ügyrendjének teljes szövege pdf formátumban. 

Intézkedést nem 

igényel

A BML azonosítók nem kerülnek feltöltésre az SAP rendszerbe, 

illetve nem kerülnek megküldésre a Beszerzési Igazgatóság 

részére a szervezeti egységek által.

3. Javasoljuk, hogy a szervezeti egységektől minden beszerzés esetében 

kérje be a szükséges adatokat - köztük a BML azonosítót - a 

Miniszterelnökség felé történő teljeskörű bevallás megtételéhez. 

Intézkedést nem 

igényel

A Miniszterelnökség felé megküldött adatszolgáltatás nem volt 

teljeskörű.

4. Javasoljuk a folyamatba épített kontroll felülvizsgálatát arra 

vonatkozóan, hogy a Miniszterelnökség felé megküldött 

adatszolgáltatásban minden tétel kivétel nélkül szerepeljen, a manuális 

hibák kiszűrésre kerüljenek. 

Intézkedést nem 

igényel

Az NKOH felé teljesített bevallásokon a szerződések időpontja 

tévesen került rögzítésre.

5. Felhívjuk  az Igazgatóság figyelmét a szerződések időpontjának 

közbeszerzési portálon való helyes rögzítésére, a folyamatba épített 

kontroll megerősítésére. 

készült

A Digitális Kormányzati Ügynökség felé az adatszolgáltatás nem 

történt meg.

6. Javasoljuk a Digitális Kormányzati Ügynökség felé elmaradt 

adatszolgáltatás felülvizsgálatát, az adatszolgáltatások haladéktalan 

pótlását. 

Intézkedést nem 

igényel

A szerződések szkennelt példányainak SAP rendszerbe való 

teljeskörű feltöltése nem valósult meg.

Gazdasági Főigazgatóság részére:                     

 1. Javasoljuk a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal és az Informatikai 

Igazgatósággal együttműködésben felülvizsgálni a szerződések szkennelt 

példányainak SAP rendszerbe való teljeskörű feltöltésének lehetőségét, és 

időbeni ütemezését. 

készült

A szerződések eredeti példányai nem voltak maradéktalanul 

fellelhetőek a Pénzügyi Igazgatóságon.

2. Javasoljuk a Pénzügyi Igazgatóságon fel nem lelt szerződések pótlását, 

a hiányosság okainak feltárását, s a folyamatba épített kontroll 

megerősítését. 

készült

Több szerződés tévesen szerepelt az SAP rendszer 

szerződésnyilvántartó moduljában.

3. Javasoljuk az SAP rendszerben nem megfelelően nyilvántartásba vett 

beszerzések dokumentációjának felülvizsgálatát, az okok feltárását, s a 

folyamatba épített kontroll megerősítését. 

készült

Az SAP rendszerben rögzítésre került szerződések nem 

egyértelműen azonosíthatóak a Poszeidon iktatási rendszer részét 

képező szerződéstárban tárolt szerződésekkel az eltérő 

iktatószámok miatt.

4. Javasoljuk, hogy a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal 

együttműködésben alakítsák ki mind a szabályzati, mind a technikai 

hátterét annak, hogy a szerződések Poszeidon rendszer által generált 

iktatószámai minden esetben rögzítésre kerüljenek az SAP rendszerben, 

megteremtve ezzel az SAP és a Poszeidon rendszerek közötti egyértelmű 

azonosítást. 

készült

A szervezeti egységek által a BML azonosítók nem teljeskörűen 

kerülnek rögzítésre az SAP rendszerben.

5. Javasoljuk a szervezeti egységek adatrögzítése során a folyamatba 

épített kontroll felülvizsgálatát, szükség esetén utasítás kiadását minden 

érintett egysége részére, annak érdekében, hogy a továbbiakban a BML 

azonosítók kivétel nélkül rögzítésre kerüljenek az SAP rendszerben. 

készült

A szerződésnyilvántartás a többszörösen rögzített szerződések, 

illetve  asztornírozott szerződések törlésének hiánya miatt nem 

mutat hű és valós képet.

6. Szükségesnek tartjuk felhívni a szervezeti egységek figyelmét a 

szerződések SAP rendszerbe való adatbevitele során a gondos és 

körültekintő rögzítésre, a duplikációk kiszűrésére, illetve a meg nem 

valósult beszerzések törlésére a szerződéslistából.   

készült

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

2021. 07. 31-ig lezárt ellenőrzések megállapításai és javaslatai
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gi ellenőrzés
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A szerződések SAP rendszerbe történő rögzítése során a 

szerződéskötésének dátuma számos esteben eltér a szerződésen 

felllehető tényleges keltezéstől.

7. Szükségesnek tartjuk felhívni a szervezeti egységek figyelmét, hogy az 

SAP rendszerben minden esetben a valós szerződéskötési időpont 

kerüljön rögzítésre, továbbá javasoljuk a folyamatba épített kontroll 

megerősítését. 

készült

A szerződésnyilvántartásban a Szerződéses Adatlapon illetve a 

cikkszámonként történő adatbevitel során eltérő áfakulcsok, és 

áfatartalom kerül rögzítésre.

8. Javasoljuk a Szerződéses Adatlapok létjogosultságának 

felülvizsgálatát, különös tekintettel arra, hogy az SAP rendszerben való 

rögzítése által a szerződésnyilvántartás esetenként a tényleges 

áfatartalomtól eltérő értéket mutat. 

készült

A szerződések  kapcsán nem az azokon fellelhető 

felhatalmazottak neve került rögzítésre az SAP rendszerben.

9. Szükségesnek tartjuk felhívni a szervezeti egységek figyelmét arra, 

hogy minden egyes szerződés kapcsán az azon fellelhető felhatalmazottak 

neve kerüljön rögzítésre az SAP rendszerben. Javasoljuk továbbá a 

folyamatba épített kontroll felülvizsgálatát.             

készült

Kiemelt közbeszerzések a Beszerzési Igazgatóság által 

lefolytatott engedélyeztetési eljárás nélkül kerültek 

megvalósításra.

10. Javasoljuk a szervezeti egység által - a Beszerzési Igazgatóság 

közreműködése nélkül -  lefolytatott kiemelt közbeszerzés 

felülvizsgálatát, a folyamatba épített kontroll megerősítését. 

Szükségesnek tartjuk továbbá felhívni a szervezeti egységek figyelmét 

arra, hogy a kiemelt közbeszerzéseket kivétel nélkül a Beszerzési 

Igazgatóság közreműködésével folytassák le. 

készült

A DKÜ, illetve az NKOH felé az adatszolgáltatás nem határidőn 

belül történt meg.

11. Szükségesnek tartjuk felhívni a szervezeti egységek figyelmét a 

kiemelt közbeszerzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatás határidőben való 

teljesítésének kiemelt fontosságára és szükségességére. 

készült

A Beszerzési Igazgatóság és  a szervezeti egységek ugyanazon 

beszerzésre vonatkozóan többszörös rögzítést tettek meg, mely 

által a szerződésnyilvántartás nem mutat valós és hű képet.

12. Javasoljuk a szerződésnyilvántartás felülvizsgálatát, a többszörösen 

rögzített közbeszerzések kiszűrését, a duplikációk megszüntetését. 

Szükségesnek tartjuk felhívni a szervezeti egységek figyelmét arra, hogy 

a Beszerzési Igazgatóság hatáskörébe utalt közbeszerzésekkel 

kapcsolatban kizárólag a Beszerzési Igazgatóság rögzítsen szerződést az 

SAP rendszerben, ezzel a jövőre vonatkozóan kizárva a duplikációkat a 

szerződésnyilvántartásban.

készült

Az SAP rendszer lehetővé teszik, hogy a szerződések rögzítése a  

BML azonosítók feltöltése nélkül is megvalósulhasson.

Informatikai Igazgatóság részére:                           

1. Javasoljuk az Egyetem SAP szolgáltatójánál kezdeményezni az SAP 

program olyan irányú fejlesztését, hogy a BML azonosító beírására 

alkalmas szövegmező kitöltése nélkül a rögzítés folytatása ne legyen 

megengedett. 

készült

A szerződések  SAP-ba való rögzítése során a rendszer 

automatikusan felajánlja az aznapi dátumot a szerződéskötés 

dátuma mezőben.

2. Javasoljuk az SAP rendszer olyan irányú módosítását, hogy az 

adatrögzítés során a szerződéskötés dátuma szövegmezőbe a rendszer ne 

hozza fel automatikusan az aznapi dátumot, annak kitöltése manuálisan 

történjen. 

készült

Adott szerződéshez kapcsolódóan az ajánlattételre felhívott 

további gazdasági szereplők adatai nem kerülnek rögzítésre az 

SAP rendszerbe.

3. Javasoljuk az SAP rendszerben annak lehetővé tételét, hogy egy adott 

szerződéshez kapcsolódóan az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 

adatai is szerepeljenek, ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá téve az 

adatszolgáltatás megfelelőségét, illetve kiküszöbölve a BML azonosítók 

rögzítésének hiányában az adatszolgáltatás hiányos teljesítését. 

készült

A szerződések digitalizált példányai nem voltak teljeskörűen 

fellelhetőek a Poszeidon Iratkezelő Rendszerben.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság részére:                                               

1. Javasoljuk ütemterv és módszertan kidolgozását az Iratkezelési 

Szabályzat 3.8 (3) bekezdésében meghatározott digitalizálási 

kötelezettség, illetve az érvényesen létrejött szerződések iratképének 

Poszeidon Iratkezelő Rendszerbe való rögzítésének ellenőrzésére. 

készült
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Szabályzattár Archívum hiányos Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója részére: 

1. Az ellenőrzés javasolja a Szabályzattár Archívum tartalmának 

felülvizsgálatát, a hiányzó hatályon kívül helyezett szabályzatok 

mindegyikének teljeskörű feltöltését a Szabályzattár Archívumba, ennek 

kontrolljának kialakítását és működtetését. (lásd: 1.3. fejezet, 1.7. fejezet)

készült

Informatikai Biztonsági Szabályzat pontosításra szorul. Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója részére: 

2. A K/16/2020. (VII.29.) számú Kancellári határozat értelmében az 

Informatikai Biztonsági Szabályzat helyébe az Információbiztonsági 

Szabályzat lépett, melynek értelmében javasolt az Egyetem Rektorának 

és Kancellárjának együttes E/3/2020. (VII.30.) számú határozattal 

elfogadott Adatvédelmi Szabályzat 5.2. pontjában a régi szabályzat nevét 

„Információbiztonsági Szabályzat„ névre pontosítani. (lásd: 1.4. fejezet) 

készült

Iratkezelési Szabályzat irattári terve felülvizsgálatra szorul. Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója részére: 

3. Az Nftv. és a Vhr. vonatkozó előírásainak érvényesülése érdekében 

javasoljuk az Iratkezelési Szabályzat irattári tervének 9-es (oktatási és 

tanulmányi ügyek) és a 12-es (egyetemi hallgatók ügyei) témaszámok 

tétel megnevezését és a megőrzési idő felülvizsgálatát az érintett oktatási 

és tanulmányi terület vezetőinek és az Egyetem Központi Levéltár 

igazgatójának bevonásával. (lásd: 1.6. fejezet)

készült

Belső szabályzat nem rendelkezik az oktatáshoz kapcsolódó 

szigorú számadású nyomtatványokról.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója részére: 

4. Az ellenőrzés javasolja az oktatáshoz kapcsolódó szigorú számadású 

nyomtatványok (nem számviteli bizonylatok, hanem egyéb szigorú 

számadású nyomtatványok) kezelésének módjának (bevételezés, 

nyilvántartás, megőrzés, kiadás, rontott bizonylatok kezelése stb.) az 

Iratkezelési Szabályzatba illesztését. (lásd: 1.7. fejezet)

készült

Iratkezelési Szabályzat irattári terve felülvizsgálatra szorul. Központi Levéltár igazgatója részére: 

1. Gondoskodjon - a Karok érintett oktatási és tanulmányi terület 

vezetőivel és a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal együtt - a K/17/2020. 

(VII.29.) számú Kancellári határozattal elfogadott Iratkezelési Szabályzat 

irattári tervének 9-es (oktatási és tanulmányi ügyek) és a 12-es (egyetemi 

hallgatók ügyei) témaszámok tétel megnevezésének és a megőrzési 

idejének felülvizsgálatáról az Nftv. és a Vhr. vonatkozó előírásainak 

érvényesülése érdekében. (lásd: 1.6. fejezet) 

készült

ÁOK Dékáni Hivatal ügyrendje felülvizsgálatra szorul. Általános Orvostudományi Kar dékánja  részére: 

1. Gondoskodjon az ÁOK Dékáni Hivatal ügyrendjének 

felülvizsgálatáról és az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

nyilvántartásával, tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes 

feladatokkal történő kiegészítéséről. (lásd: 2.1. fejezet) 

készült

EKK Intézetei és a Dékáni Hivatal ügyrendje felülvizsgálatra 

szorul.

 Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja  részére: 

1. Gondoskodjon az EKK Intézetei és a Dékáni Hivatal ügyrendjeinek 

felülvizsgálatáról és az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

nyilvántartásával, tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes 

feladatokkal történő kiegészítéséről. (lásd: 2.2. fejezet)

készült

EKK érintett munkavállalók munkaköri leírásai hiányosak. Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja  részére: 

2. Gondoskodjon az EKK érintett munkavállalók munkaköri leírásainak 

az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok nyilvántartásával, 

tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes feladatokkal történő 

kiegészítéséről. (lásd: 2.2. fejezet)

készült

2021./2. Szabályszerűsé

gi ellenőrzés
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folyamatban részt vevő 

szervezeti egységek

A nemezeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. Törvény szerinti 

hallgatói adatok 

nyilvántartásának ellenőrzése

2019. év, 

2020. év az 

ellenőrzés 

időpontjáig

2020.09.07-től 

2021.01.28-ig



ETK Dékáni Hivatal és a Tanulmányi Osztály Szervezeti 

Ügyrendje felülvizsgálatra szorul.

Egészségtudományi Kar dékánja  részére: 

1. Gondoskodjon az ETK Dékáni Hivatal és a Tanulmányi Osztály 

Szervezeti Ügyrendjének felülvizsgálatáról és az oklevél és 

oklevélmelléklet formanyomtatványok nyilvántartásával, tárolásával és 

kezelésével kapcsolatos részletes feladatokkal történő kiegészítéséről. 

(lásd: 2.3. fejezet) 

készült

 ETK érintett munkavállalók munkaköri leírásai hiányosak. Egészségtudományi Kar dékánja  részére: 

2. Gondoskodjon az ETK érintett munkavállalók munkaköri leírásainak 

az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok nyilvántartásával, 

tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes feladatokkal történő 

kiegészítéséről. (lásd: 2.3. fejezet)

készült

FOK Dékáni Hivatal ügyrendje felülvizsgálatra szorul. Fogorvostudományi Kar dékánja  részére: 

1. Gondoskodjon a FOK Dékáni Hivatal ügyrendjének felülvizsgálatáról 

és az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok nyilvántartásával, 

tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes feladatokkal történő 

kiegészítéséről. (lásd: 2.4. fejezet)

készült

FOK Dékáni Hivatal érintett munkavállalók munkaköri leírásai 

hiányosak.

Fogorvostudományi Kar dékánja  részére: 

2. Gondoskodjon a FOK Dékáni Hivatal érintett munkavállalók 

munkaköri leírásainak az oklevél és oklevélmelléklet 

formanyomtatványok nyilvántartásával, tárolásával és kezelésével 

kapcsolatos részletes feladatokkal történő kiegészítéséről. (lásd: 2.4. 

fejezet)

készült

FOK oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok szigorú 

számadás alá vonása hiányos.

Fogorvostudományi Kar dékánja  részére: 

3. Gondoskodjon az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

szigorú számadás alá vonásáról, azok nyilvántartásáról. (lásd: 2.4. 

fejezet)

készült

FOK oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

megegőrzési feltételei nem biztonságosak.

Fogorvostudományi Kar dékánja  részére: 

4. Gondoskodjon az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

biztonságos megőrzésének feltételeinek megteremtéséről, zárható fém 

páncélszekrény beszerzéséről és használatáról. (lásd: 2.4. fejezet)

készült

GYTK Dékáni Hivatal ügyrendje felülvizsgálatra szorul. Gyógyszerésztudományi Kar dékánja  részére: 

1. Gondoskodjon a GYTK Dékáni Hivatal ügyrendjének 

felülvizsgálatáról az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

nyilvántartásával, tárolásával és kezelésével kapcsolatos részletes 

feladatokkal történő kiegészítéséről. (lásd: 2.5. fejezet)

készült

GYTK Dékáni Hivatal érintett munkavállalók munkaköri leírásai Gyógyszerésztudományi Kar dékánja  részére: 

2. Gondoskodjon a GYTK Dékáni Hivatal érintett munkavállalók 

munkaköri leírásainak az oklevél és oklevélmelléklet 

formanyomtatványok nyilvántartásával, tárolásával és kezelésével 

kapcsolatos részletes feladatokkal történő kiegészítéséről. (lásd: 2.5. 

fejezet)

készült

PAK Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda ügyrendje 

felülvizsgálatra szorul.

Pető András Kar dékánja  részére: 

1. Gondoskodjon a PAK Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda 

ügyrendjének felülvizsgálatáról és az oklevél és oklevélmelléklet 

formanyomtatványok nyilvántartásával, tárolásával és kezelésével 

kapcsolatos részletes feladatokkal történő kiegészítéséről. (lásd: 2.6. 

fejezet)

készült

PAK Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda érintett 

munkavállalók munkaköri leírásai hiányosak.

Pető András Kar dékánja  részére: 

2. Gondoskodjon a PAK Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda 

érintett munkavállalók munkaköri leírásainak az oklevél és 

oklevélmelléklet formanyomtatványok nyilvántartásával, tárolásával és 

kezelésével kapcsolatos részletes feladatokkal történő kiegészítéséről. 

(lásd: 2.6. fejezet)

készült
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PAK oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok szigorú 

számadás alá vonása hiányos.

Pető András Kar dékánja  részére: 

3. Gondoskodjon az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

szigorú számadás alá vonásáról, azok nyilvántartásáról. (lásd: 2.6. 

fejezet)

készült

PAK oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok megőrzési 

feltételei nem biztonságosak.

Pető András Kar dékánja  részére: 

4. Gondoskodjon az oklevél és oklevélmelléklet formanyomtatványok 

biztonságos megőrzésének feltételeinek megteremtéséről, zárható fém 

páncélszekrény beszerzéséről és használatáról. (lásd: 2.6. fejezet)

készült

A vezetői munkaköri leírás nem az Emberierőforrás-gazdálkodási 

Főigazgatóság alhonlapjáról letölthető mintanyomtatvány alapján 

készült.

Szakképző Intézmények Igazgatósága igazgatója részére:

1) Javasoljuk a szervezeti egység vezetője munkaköri leírásának 

felülvizsgálatát az 117943/SZII/2020 iktatószámú szervezeti és működési 

rend 6.3. pontjában meghatározottak alapján, az Emberierőforrás-

gazdálkodási Főigazgatóság alhonlapjáról letölthető mintanyomtatvány 

alkalmazásával. A módosult munkaköri leírás SAP HR moduljában 

történő megjelentetése szükséges.

készült

A szakképző intézmények SzMSz-ei a 2019. augusztus 1-jén 

életbelépett fenntartói változást tartalmazták, azonban a 2020. 

június 8. napjától hatályban lévő intézményi Alapító Okiratok 

alapján nem kerültek módosításra.

2)  Intézkedés szükséges arra vonatkozóan, hogy a szakképző intézményi 

SzMSz-ek, a 2020. június 8. napjától hatályban lévő Alapító Okiratok 

alapján mielőbbi módosításra kerüljenek.

készült

A Semmelweis Egyetem 113/2020.(VII.07.) iktatószámú Honlap 

szabályzat 2.1. bekezdés (2) pontja szerinti követelmények nem 

minden szakképző intézmény esetében érvényesülnek. Az 

intézmények alapdokumentumai nem naprakész információkkal 

jelenjennek meg a világhálón

3)  Javasoljuk az SE fenntartásában lévő szakképző intézmények hatályát 

vesztett alapdokumentumainak mielőbbi cseréjét, illetve pótlását az 

intézmények saját, önálló honlapján azzal, hogy a szabályzatoknak az SE 

honlapjára migrálása már a hatályos alapdokumentumokkal történjen.

készült

A 2020. július 1. napjától hatályos munkaszerződésekben a 

rögzített munkakörök nem minden esetben felelnek meg a 

szerződéskötéskor hatályos Szkt. 40. § (1) bekezdésében 

meghatározottaknak, mely alapján a többcélú szakképző 

intézményekben szakképzési alapfeladatot oktatói, köznevelési 

alapfeladatot pedagógusi munkakörben láthatnak el a 

foglalkoztatottak.

4)  Intézkedés szükséges a szakképző intézmények vizsgálat alá vont 

dolgozóinak munkaszerződése felülvizsgálatára az Szkt. 40. § (1) 

bekezdésében meghatározottak alapján. 

készült

Négy dolgozó esetében a kiutalt jubileumi jutalom eltér a 

jogszabály által meghatározottaktól. A többletkifizetés 

feltételezett oka, a jogszabály félreértelmezése.

5)  Javasoljuk – a szakképző intézmények együttműködésével, az 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság és az SZIIGH bevonásával 

– a személyi jellegű „Nem rendszeres jövedelmek” kifizetésére 

vonatkozó egységes eljárásrend, illetve utasítás kiadását. 

készült

Az igazgatóság létszáma kettő fő (igazgató, ügyvivő szakértő) 

nem elegendő a rendszeres fenntartói ellenőrzéshez, így a 

szakképző intézmények által vezetett nyilvántartások ellenőrzése 

szúrópróbaszerűen és csak időszakosan valósulhat meg

6)   Javasoljuk az SZII alapfeladatainak ellátására vonatkozó 

humánerőforrás-kapacitás felmérését, amelynek eredményéről a 

szervezeti egység igazgatója tájékoztassa a költségvetési szerv vezetőjét. 

Amennyiben a rendelkezésre álló kapacitás (engedélyezett létszám) nem 

elegendő a szervezeti egység napi szintű feladatainak minőségi ellátására, 

igényelje meg a hiányzó státuszt.

készült

A KRÉTA rendszerbe feltöltésre kerülő adatok a szakképzői 

intézményeknél állnak rendelkezésre, illetve azokat az 

intézmények kijelölt munkatársai rögzítik, az adatok hitelessége 

az intézmények vezetőinek felelőssége. Az adatok SZII általi 

ellenőrzése a fenntartói felületen keresztül történik, azonban az 

intézményi felület és adattartalom más, mint a fenntartói, ami 

korlátozza az adatok valódiságának ellenőrzését.

7)   Javasoljuk a szakképző intézmények együttműködésével utasítás 

kiadását, amely jól elhatároltan szabályozza a KRÉTA rendszerben 

rögzített adatokra vonatkozó rendeltetésszerű, jogszerű és üzembiztos 

használatot biztosító feladatokat, jogköröket és felelősségeket.

készült
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A szerződéseknek az SAP rendszer ZSZERZLIST-Szerződések 

adatbázisában történő nyilvántartása és a szerződések 

gyakorlatban történő kezelése nem egységes, illetve 

következetlen.

8)  Az SZIIGH vezetője részére tett 3)-as számú javaslat végrehajtásának 

a felügyelete.

készült

A szerződéseknek az SAP rendszer ZSZERZLIST-Szerződések 

adatbázisában történő nyilvántartása és a szerződések 

gyakorlatban történő kezelése nem egységes, illetve 

következetlen.

9)  Az SZIIGH vezetője részére tett 4)-es számú javaslat végrehajtásának 

a felügyelete.

készült

A szerződésszerű teljesítést igazoló Teljesítés igazolás bizonylat 

hiányos, nem kerül rögzítésre az igazolt teljesítéssel összefüggő 

kötelezettségvállalás alapja, az aláírt szerződés iktatószáma.

10)  Az SZIIGH vezetője részére tett 5)-ös számú javaslat 

végrehajtásának a felügyelete.

készült

A közalkalmazottak munkaköri leírásai nem az Emberierőforrás-

gazdálkodási Főigazgatóság alhonlapjáról letölthető 

mintanyomtatványok alapján készültek. Az egységes mintától 

tartalmilag és formailag is eltérő munkaköri leírások nem 

felelnek meg az elvárt követelményeknek.

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala 

részére:

1) Javasoljuk a szervezeti egység közalkalmazottaira vonatkozó 

munkaköri leírások felülvizsgálatát az 119946/SZIIGH/2020 iktatószámú 

szervezeti és működési rend 6.3. pontjában meghatározottak alapján, az 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság alhonlapjáról letölthető 

mintanyomtatványok alkalmazásával. A módosult munkaköri leírások 

SAP HR modulban történő megjelentetése szükséges.

készült

A ZSZERZLIST-Szerződések adatbázisából letölthető 

szerződéseken és az ellenőrzés részére elektronikusa megküldött 

szerződéseken, a szerződésnyilvántartó adatbázisban rögzített 

iktatószámok („rendszer által adott” és „szerződés iktatószám”) 

egyike sem szerepel. A szerződések visszakereshetőségét tovább 

korlátozza, hogy a szakképző intézmények 2019. augusztus 1-jei 

fenntartásba vételekor a jogelőd BVHSZC által kötött 

szerződésekről nyilvántartás az SZII részére nem került átadásra.

2)   Javasoljuk a jogelőd BVHSZC által kötött, hatályban lévő, 

folyamatos teljesítésekhez kapcsolódó szerződések felülvizsgálatát. A 

szerződő partnerek tájékoztatását alátámasztó dokumentumot (levelet, e-

mailt) – a fennálló szerződések jogfolytonosságának elismeréséről – 

kérjük az érintett szerződésekhez csatolni.

készült

A szerződések SAP rendszer ZSZERZLIST-Szerződések 

adatbázisában történő nyilvántartása és a szerződések 

gyakorlatban történő kezelése nem egységes, illetve 

következetlen.

3)   Javasoljuk a szerződések SAP ZSZERZLIST adatbázisában történő 

nyilvántartására és a szerződések gyakorlatban történő kezelésére 

vonatkozó egységes eljárásrend elkészítését. Az eljárásrend tartalmazza 

azon folyamatlépést, hogy az SAP szerződéseket nyilvántartó 

adatbázisába és a Szerződés adatalapra rögzítésre kerüljön az aláírt, 

eredeti szerződések iktatószáma, a továbbiakban pedig a szerződésekre 

kerüljön rávezetésre az SAP szerződésnyilvántartó program által 

szerződéshez rendelt iktatószám. 

készült

Az ellenőrzés az SAP-ban rögzített adatok alapján megállapította, 

hogy 2 db számla kivételével, minden esetben a számlán rögzített 

fizetési határidőn túl kerültek kiegyenlítésre a számlák.

4)  A számlák fizetési határidőn túli kiegyenlítése magas kockázatot 

jelent, amelynek elkerüléséhez a számlaállományok gyakori egyeztetése 

szükséges. Javasoljuk a számlaállomány folyamatba épített ellenőrzését.

készült

A szerződésszerű teljesítést igazoló Teljesítés igazolás bizonylat 

hiányos, nem kerül rögzítésre az igazolt teljesítéssel összefüggő 

kötelezettségvállalás alapja, az aláírt szerződés iktatószáma.

5)  A szerződésszerű teljesítést igazoló Teljesítés igazolás bizonylat 

hiánytalan, pontos adatokkal történő kitöltése elvárás. Javasoljuk, hogy a 

bizonylatra minden esetben kerüljön rögzítésre az igazolt teljesítéssel 

összefüggő kötelezettségvállalás alapja, az aláírt szerződés iktatószáma.

készült

Megállapításra került, hogy a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó 

felhatalmazások kiadása késedelmesen történt.

Gazdasági Főigazgatóság részére:                        1. Szükséges 

biztosítani, hogy a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó felhatalmazások 

az érvényesség kezdetének időpontjában az átruházásra jogosult által 

aláírva, dokumentált formában rendelkezésre álljanak. 

készült2019. év és 
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Megállapításra került, hogy a számlák kiállítása  nem a 

Pénzkezelési Szabályzatban előírtak szerinti időben történt, 

melynek értelmében a teljesítést követő 8 napon belül szükséges 

a számla kiállítása.

2. Figyelemfelhívást javasol az ellenőrzés a Tömbigazgatóságok és a 

Gazdasági Igazgatóságok vezetői felé az egyetemi szervezeti egységek 

számlázási tevékenységére vonatkozó monitorizálás folyamatos 

szükségességére.  

készült

Nem minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, továbbá 

az egyetemi előírások szerinti felülvizsgálat nem történt meg.

Szolgáltatási Igazgatóság részére:                           1. Szükségesnek 

tartja az ellenőrzés, hogy minden dolgozó rendelkezzen munkaköri 

leírással, valamint azok egyetemi előírások szerinti időszakos 

felülvizsgálata megtörténjen. 

készült

Több számla esetében  megállapításra került, hogy a 

kötelezettségvállalás SAP rendszerben való rögzítése a számlán 

teljesítési dátumként feltüntetett időpontot követően, 

késedelmesen történt. A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírás 

nem érvényesült.

2. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a kötelezettségvállalás SAP 

rendszerben való haladéktalan rögzítésének biztosítását. Szükséges 

továbbá biztosítani a gazdálkodási jogkörök szabályszerű érvényesülését. 

készült

Az ellenőrzés részére a Textil Üzem a nyomtatványokra 

vonatkozó szigorú számadású nyilvántartást nem tudott 

bemutatni, a nyomtatványok használatba adása nem dokumentált. 

3. Javasoljuk a rendelkezésre álló, szigorú számadású nyomtatványnak 

minősülő mosási-mosatási jegyzékek felleltározását, a nyilvántartás 

felvezetését és folyamatos vezetését.

készült

Megállapításra került, hogy a számlák kiállítása során a Textil 

Üzem nem tartotta be az egyetemi és jogszabályi előírásokat. A 

számlák kiállítása nem a Pénzkezelési Szabályzatban előírtak 

szerinti időben történt.

4. Szükségesnek tartja az ellenőrzés, hogy a számlák kiállítása a hatályos 

Pénzkezelési Szabályzatban előírtak szerinti időben megtörténjen.

készült

A nyújtott szolgáltatásokhoz tartozó szerződések határozatlan 

időre szólnak, nem térnek ki a felmondás szabályaira, valamint 

nem térnek ki az alkalmazott egységárak módosításának 

lehetőségére sem. A bemutatott szerződések nem felelnek meg a 

vonatkozó egyetemi előírásoknak.

5. Javasoljuk a vevői szerződések felülvizsgálatát az egyetemi szabályok 

érvényesülése érdekében.

készült

A textil Üzem működése során számos esetben tapasztalta az 

ellenőrzés, hogy sérülnek a vonatkozó előírások. A 

folyamatokban a vezetői kontroll nem érvényesül megfelelően.

6. A szabályszerű működés biztosítása érdekében az ellenőrzés javasolja 

a vezetői kontroll erősítését, a vezetői  kontroll rendszerszerű 

alkalmazását.

készült

Információbiztonsági Szabályzat nem tartalmaz előírást a 

felhasználói jogosultságok nyilvántartásának tartalmára 

vonatkozóan, valamint a szabályzat mellékletét képező 

ellenőrzési nyomvonal sem tér ki a nyilvántartásra, valamint 

annak naprakészen tartására. Az Informatikai Igazgatóság 

szervezeti ügyrendjének mellékletét képező folyamatba épített és 

vezetői ellenőrzések dokumentuma nem tér ki a felhasználói 

jogosultságok kezelési, ellenőrzési folyamatára. 

Informatikai Igazgatóság részére:  Az ellenőrzési jelentés 2. és 3.1 

pontjában részletezett hiányosságok megszüntetése érdekében javasolja 

az ellenőrzés egységes, egyetemi szinten a felhasználói jogosultságokra 

vonatkozó nyilvántartások tartalmának meghatározását, a nyilvántartás 

kezelésére és karbantartására vonatkozó folyamat  kontrolljának 

meghatározását, az ellenőrzési nyomvonalak kiegészítését. 

készült

Az elektronikus iratkezelési rendszer felhasználóinak 

nyilvántartása nem terjed ki a felhasználók SZTSZ számára.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság részére: Javasolja az ellenőrzés az elektronikus iratkezelési rendszer felhasználói nyilvántartásának kiegészítését az SZTSZ számmal minden felhasználó (a korábban kiadott felhasználói jogosultságokra vonatkozóan is) esetében. készült

A Semmelweis Egyetem kancellárja részére:

1. Az ellenőrzési jelentésben rögzített mulasztások miatt, javasolja az 

ellenőrzés a Belső Kontrollrendszer szabályzat II. könyv Szervezeti 

integritást sértő események eljárásrendjének 2.9. pontja szerinti, 

jogkövetkezmény érvényesítését Tömbigazgató és 1 fő ügyvivő 

szakértővel szemben.  (1 fő ügyintéző már nem közalkalmazottja az 

Egyetemnek.)

készült

Gazdasági Főigazgatóság részére:

1. Az ellenőrzés Tömbigazgatóval szemben az ellenőrzési jelentésben 

részletezett mulasztások, valamint a vezetői ellenőrzés elmulasztása miatt 

jogkövetkezményekről  való  döntést kezdeményez.

készült

2019. év, 

2020. év

2021. január 20-

tól 2021. március 

25-ig

2020. év, 

valamint az 

ellenőrzés 

időpontja 

szerinti 

állapot.

2021. február 15.-

től 2021. június 

15.-ig.

2019. év és 

2020. év az 

ellenőrzés 

megkezdéséig

2020. november 

10-től 2021. 

január 31-ig

2021./4. Rendszerellenő

rzés

Textil Üzem A Szolgáltatási Igazgatóság 

keretein belül működő Textil 

Üzem működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzése

2021./6. Pénzügyi 

ellenőrzés

Belső Klinikai 

Tömbigazgatóság és 

megszűnt Kútvölgyi 

Tömbigazgatóság

Belső Klinikai Tömbigazgatóság 

és megszűnt Kútvölgyi 

Tömbigazgatóság 

gazdálkodásának elemzése, 

elsősorban a 6 szállítóval 

lefolytatott beszerzésekre 

vonatkozóan.

Informatikai 

Igazgatóság

Az informatikai rendszerekhez 

való hozzáférés jogosultságok 

kezelésének utóellenőrzése

2021./5. Utóellenőrzés

Tömbigazgató és 2 fő ügyvivő szakértő a vizsgált időszakban 

folyamatosan megsértették a beszerzési  a szabályokat, a 

gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi 

előírásoknak, néhány számla esetében felmerült a gyanú, hogy a 

számlázott szolgáltatás nem került teljesítésre vagy az áru nem 

került az egyetem részére átadásra. 



2. Az ellenőrzés 1 fő ügyvivő szakértővel szemben az ellenőrzési 

jelentésben részletezett mulasztások miatt jogkövetkezményekről  való  

döntést kezdeményez.

készült

A Pénzforgalmi csoport a számlák kifizetés előtti kezelési 

folyamatába épített (teljesítés igazolás, gazdálkodási 

jogkörgyakorlásra vonatkozó) ellenőrzési feladatait nem 

megfelelően látta el. 

3. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a Pénzforgalmi Csoport ellenőrző 

feladatainak erősítését, továbbá a Pénzforgalmi Csoporton belül a vezetői 

ellenőrzés erősítését.

készült

Alapító Okirat módosításra szorul Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

1. A 2021.08.01.-ei egyetemi szintű szervezeti változáshoz kapcsolódó 

belső szabályozó dokumentumok módosításakor térjen ki az Óvoda 

Alapító Okiratának 4., 6.-8. pontjainak felülvizsgálatára és módosítására, 

továbbá terjessze elő az Alapító Okirat módosítást a Szenátus elé 

elfogadásra az Egyetem SzMSz I. Könyv I.1. RÉSZ 106. § (6) 

bekezdésével összhangban. (lásd: 1.3. fejezet)

készült

SZMSZ felülvizsgálatra szorul. Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

2. Gondoskodjon az Óvoda SzMSz-ének éves felülvizsgálatáról és annak 

megtörténtének mindenkori dokumentálásáról; módosítás esetén a 

hatályos Egyetemi SzMSz-ben előírtaknak megfelelő eljárást alkalmazza; 

illetve a nevelőtestület minden egyes tagjával és szülővel dokumentált 

módon ismertesse meg. (lásd: 1.4. fejezet)

készült

Pedagógiai Program felülvizsgálatra szorul. Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

3. Végezze el az Óvoda Pedagógiai Programjának éves felülvizsgálatát, 

illetve a felülvizsgálat megtörténtének mindenkori dokumentálását. (lásd: 

1.5. fejezet)

készült

Házirend felülvizsgálatra szorul. Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

4. Gondoskodjon az Óvoda Házirendjének éves felülvizsgálatáról és 

annak megtörténtének mindenkori dokumentálásáról, továbbá a Házirend 

módosítása esetén a hatályos Egyetemi SzMSz-ben előírtaknak megfelelő 

eljárást alkalmazza. (lásd: 1.7. fejezet)

készült

Munkaköri leírások felülvizsgálatra szorulnak. Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

5. Az óvodai munkavállalók munkaköri leírásának az Egyetem 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság alhonlapjáról letölthető 

mintanyomtatvány alapján készítse el, illetve felülvizsgálat esetén 

dokumentálja a felülvizsgálat megtörténtét. (lásd: 1.8. fejezet)

készült

Állományi létszáma nem megfelelő Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

6. Tegye meg a szükséges lépéseket az Óvoda állományi létszámának 

Nkt. jogszabályi előírásának megfelelő feltöltéséhez. (lásd: 2.4. fejezet)

készült

Tűz és munkavédelmi oktatás elmaradt  Napköziotthonos Óvoda vezetője részére: 

7. Tartassa be a munkavállalók kötelező tűz- és munkavédelmi oktatáson 

való részvételét. (lásd: 2.4. fejezet)

készült

Felelősségvállalói nyilatkozatok megléte nem teljeskörű Gazdasági főigazgató részére: 

1. Biztosítsa minden esetben a pénztárosok, pénztárellenőrök és 

helyettesek esetében a pénzkezelésre szóló felelősségvállaló 

nyilatkozatok meglétét. (lásd: 3.2. fejezet)

készült

Pénztárnaplókon az ellenőr és az utalványozó személye nem 

minden esetben tért el egymástól

Gazdasági főigazgató részére: 

2. Gondoskodjon arról, hogy a pénztárnaplókon az ellenőr és az 

utalványozó személye minden esetben különüljön el egymástól. (lásd: 

3.2.1. fejezet)

készült

 Ellátmány elszámolás pénztári naplóin kézzel írt számítások 

szerepeltek és az ellenőr és az utalványozó személye nem mindig 

különült el egymástól.

Gazdasági főigazgató részére: 

3. Gondoskodjon arról, hogy az ellátmány elszámolás pénztári naplóinak 

adattartalma megfelelő legyen és arra ne kerüljenek felvezetésre kézzel írt 

számítások, a pénztári naplókon az ellenőr és az utalványozó személye 

elkülönüljön egymástól. 

készült

2019. év, 

2020. év

2021. január 20-

tól 2021. március 

25-ig

2021./6. Pénzügyi 

ellenőrzés

Belső Klinikai 

Tömbigazgatóság és 

megszűnt Kútvölgyi 

Tömbigazgatóság

Belső Klinikai Tömbigazgatóság 

és megszűnt Kútvölgyi 

Tömbigazgatóság 

gazdálkodásának elemzése, 

elsősorban a 6 szállítóval 

lefolytatott beszerzésekre 

vonatkozóan.

2021. 01.26-tól 

2021.07.28-ig 

megszakításokkal

2021./7 Rendszerellenő

rzés

SE Napköziotthonos 

Óvoda

SE Napköziotthonos Óvoda 

működésének és gazdálkodásának 

ellenőrzése

2020. év

Tömbigazgató és 2 fő ügyvivő szakértő a vizsgált időszakban 

folyamatosan megsértették a beszerzési  a szabályokat, a 

gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi 

előírásoknak, néhány számla esetében felmerült a gyanú, hogy a 

számlázott szolgáltatás nem került teljesítésre vagy az áru nem 

került az egyetem részére átadásra. 



Az NHKK nem rendelkezik az SzMSz I. KÖNYV I.1. RÉSZ 3. § 

(3) bekezdés g) pontja alapján meghatározott, a szervezeti egység 

működési rendjét leíró hatályos belső szabályzóval az ügyrenddel 

és Ellenőrzési nyomvonallal.

Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja, nemzetközi 

képzésekért felelős rektor-helyettes részére:

1.) Szükségesnek tartjuk a szervezeti egység által ellátott feladatok 

munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és 

alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a szervezeten belüli belső és azon 

kívüli külső kapcsolattartásának módját szabályozó ügyrend és 

Ellenőrzési nyomvonal elkészítését.

készült

Az idegennyelvű hallgatók angol és német nyelven közzétett 

Felvételi és Hallgatói Tájékoztatója a Bulletin magyar nyelven 

nem elérhető

2.) Javasoljuk az idegennyelvű hallgatók angol és német nyelven 

közzétett Felvételi és Hallgatói Tájékoztatójának, a Bulletinnek magyar 

nyelvű fordítását elérhetővé tenni a Semmelweis Egyetem honlapján.

készült

A Követeléskezelési Szabályzatban rögzített eljárásrend a 

külföldi hallgatókra vonatkozóan a gyakorlatban nem az 

elrendeltek szerint működik.

3.) Javasoljuk a külföldi hallgatókra vonatkozó eljárásrend (módszertani 

útmutató) elkészítését – az Oktatásigazgatási Hivatal, valamint a Jogi és 

Igazgatási Főigazgatóság és közreműködésével –, amely a 

Követeléskezelési Szabályzattal összhangban a követeléskezeléssel 

kapcsolatos folyamatokat rögzíti. Az eljárásrendben rögzített 

munkafolyamatok érintett munkatársakkal történő megismertetése 

elvárás.

készült

A NEPTUN szabályzat és 3. számú melléklete az Ellenőrzési 

nyomvonal sem rögzíti a hallgatói követelésekkel kapcsolatosan 

előírt feladatokat (lejárt számlaállomány figyelése, tartozókról 

lista készítése és annak negyedévente egyeztetés céljából történő 

megküldése a Dékáni Hivatalok, a Tanulmányi Osztályok, a 

Doktori Iskola, valamint a Kollégiumok Igazgatósága részére).

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, főigazgatója részére:

1.) Javasoljuk az Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer 

(NEPTUN EFTR) működési rendjéről szóló szabályzat és 3. számú 

melléklete az Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatát a Követeléskezelési 

szabályzat 3.2 Hallgatókkal szemben fennálló követelések kezelése (3) 

pontjában meghatározott hallgatói követelésekkel kapcsolatosan előírt 

feladatokra vonatkozóan.

készült

Az ügyrend 3. számú melléklete 6.4.11. Követeléskezelés pontja 

a Vevő követelésekre vonatkozóan nem tartalmazza a 

Követeléskezelési Szabályzat 3.2 Hallgatókkal szemben fennálló 

követelések kezelése (3) pontja és 3.5. Jog behajtás szabályai (9) 

pontjában rögzített munkafolyamatokat.

Gazdasági Főigazgatóság, főigazgatója részére:

1.) Javasoljuk a Pénzügyi Igazgatóság 108464/GFIPÜI/2020 iktatószámú 

szervezeti ügyrendje és 3. számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal, 

valamint a Pénzügyi Igazgatóság munkatársai munkaköri leírásának 

felülvizsgálatát, tekintettel a Követeléskezelési Szabályzat 3.2 

Hallgatókkal szemben fennálló követelések kezelése pontjában 

meghatározott kontroll feladatára és a 3.5. Jogi behajtás szabályai (9) 

bekezdésében rögzített külföldi vevőkövetelésekkel kapcsolatos 

eljárásrendre.

készült

A Követeléskezelési Szabályzat 3.2. pont (1) bekezdése nem 

tartalmazza az NHKK szervezeti egység lejárt fizetési 

határidőhöz kapcsolódó tevékenységét, a szabályzat 9. számú 

melléklete a „Fizetési felszólítás” minta Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatra való hivatkozása nem megfelelő, az 

Ellenőrzési nyomvonal 9. és 10. pontja nem tartalmazza az 

NHKK szervezeti egység ügyintézőjének feladatát.

2.) Az ellenőrzési jelentés 4.8 pontjában megállapított hiányosságokra 

vonatkozóan javasoljuk a Követeléskezelési Szabályzat felülvizsgálatát és 

módosítását a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság közreműködésével:

- a szabályzat 3.2. pont (1) bekezdésébe kerüljön rögzítésre az NHKK 

szervezeti egység lejárt fizetési határidőhöz kapcsolódó tevékenysége;

- a szabályzat 3.2. pont (2) bekezdése kiegészítését: „A magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatókkal szembeni követelések 

érvényesítése a 3.5. (9) pontban meghatározottak alapján a Pénzügyi 

Igazgatóság Követeléskezelési Csoport feladat-, és hatáskörébe tartozik.”;

- a szabályzat 9. számú mellék-lete a „Fizetési felszólítás” min-ta 

Tanulmányi és Vizsgasza-bályzatra hivatkozásának módosítását,

- a szabályzat melléklete az Ellenőrzési nyomvonal 9. és 10. pontjának 

feladatgazdájaként kerüljön rögzítésre az NHKK szervezeti egység 

ügyintézője is

készült

2021./8 Pénzügyi 

ellenőrzés

Pénzügyi Igazgatóság 

és az érintett szervezeti 

egységek

Külföldi hallgatók befizetéseinek 

elszámolása és a követelés 

állományának ellenőrzése

2020. év 2021.02.17-től 

2021.05.28-ig



A külföldi hallgatók befizetéseinek és lejárt idejű tartozásainak 

egyeztetése a Pénzügyi Igazgatóság, a Nemzetközi Hallgatók 

Képzéseinek Központja, a Karok Dékáni Hivatala és Tanulmányi 

Osztálya között nem megfelelően működik.

3.) Szükségesnek tartjuk az eljárásrend készítését, a munkafolyamatok 

írásba foglalását a külföldi hallgatók befizetéseinek és lejárt idejű 

tartozásainak egyeztetésére vonatozóan a Pénzügyi Igazgatóság, a 

Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja, a Karok Dékáni Hivatala 

és Tanulmányi Osztálya között

készült

Az Számviteli Szabályzat V. KÖNYV Eszközök és források 

2.7.4.3.1. 7. b) pontja a követeléseket a késedelem napjai alapján 

sorolja be, azonban a szabályzat nem tartalmazza a késedelmi 

napokhoz kapcsolható értékvesztés százalékát.

4.) Javasoljuk a Számviteli Szabályzat V. KÖNYV Eszközök és források 2.7.4.3.1. 7. b) pontját kiegészíteni a késedelmi napokhoz kapcsolható értékvesztés kulcsának és százalékának meghatározásával.készült

Az SAP gazdasági rendszer és a NEPTUN rendszer közötti 

feladások bonyolításának folyamata nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak, a külföldi hallgatókra vonatkozóan nem 

automatikus a devizabefizetések elmaradásának jelzése, illetve 

további félév felvételének blokkolása, a rendszer nem tudja 

kezelni kerekítést és a részteljesítést sem.

5.) Szükségesnek tartjuk a NEPTUN és az SAP gazdasági rendszerek jogszabályi előírásoknak megfelelő működése érdekében tervezett rendszerfejlesztés (követeléskezelés zökkenőmentes folyamatának megvalósítása, számlakiállítás automatizálása, automatikus „interface” kiépítése,) eredményéről a tájékoztatást.  készült

Az ellenőrzés megállapította, hogy az Oktatásigazgatási Hivatal 

ügyrendje 4.2.1.4. Neptun csoport feladata című pont és az 

ügyrend 3. számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal sem 

rögzíti – a Követeléskezelési Szabályzat 3.2 pontja és az 

Ellenőrzési nyomvonal 9. pontja alapján elrendelt –, Neptun 

csoportra vonatkozó feladatokat.

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője részére:

1.) Javasoljuk az Oktatásigazgatási Hivatal 130408/KSOIHOCS/2019 

iktatószámú ügyrendje és 3. számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal 

felülvizsgálatát a jelentésben megállapítottakra vonatkozóan, valamint a 

Neptun csoport feladatainak kiegészítését a Követeléskezelési szabályzat 

3.2 bekezdés 3. pontja és melléklete az Ellenőrzési nyomvonal 9. pontja 

alapján elrendeltekkel összhangban.

készült

A Semmelweis Egyetem honlapján elérhető magyar nyelvű 

tanévkönyv, a hallgatók tandíjfizetési kötelezettsége teljesítésére 

vonatkozó szabályokról nem ad tájékoztatást.

2.) Javasoljuk a magyar nyelvű Tanévkönyv kiegészítését a külföldi 

hallgatók Calendar tanévkönyvében rögzített tandíjfizetési kötelezettsége 

teljesítésére vonatkozó előírásokkal. 

készült

Az SAP gazdasági rendszer és a NEPTUN rendszer közötti 

feladások bonyolításának folyamata nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak, a külföldi hallgatókra vonatkozóan nem 

automatikus a devizabefizetések elmaradásának jelzése, illetve 

további félév felvételének blokkolása, a rendszer nem tudja 

kezelni kerekítést és a részteljesítést sem.

3.) Szükségesnek tartjuk a NEPTUN és az SAP gazdasági rendszerek 

jogszabályi előírásoknak megfelelő működése érdekében tervezett 

rendszerfejlesztés (követeléskezelés zökkenőmentes folyamatának 

megvalósítása, számlakiállítás automatizálása, automatikus „interface” 

kiépítése,) eredményéről a tájékoztatást.

készült

Az Általános Orvostudományi Kar 58565/AOADH/2019 

iktatószámú szervezeti ügyrendjével és 3. számú melléklete az 

Ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos észrevételeket jelentés 3.1 

pontja tartalmazza.

Általános Orvostudományi Kar dékánja részére:

1.) Javasoljuk az ÁOK 58565/AOADH/2019 iktatószámú ügyrendje és 3. 

számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal, valamint a szervezeti egység 

munkatársai munkaköri leírásának a felülvizsgálatát, egységesítését, az 

ellenőrzési jelentés 3.1 pontjában megállapított hiányosságok 

megszűntetését. Az ügyrend és az Ellenőrzési nyomvonal 

vonatkozásában a szervezeti egység és az NHKK közötti 

munkafolyamatok megjelenítését az SzMSz I. KÖNYV I.1. RÉSZ 39. § 

pontjában meghatározottaknak megfelelően. Az ügyrend és a munkaköri 

leírások felülvizsgálata során a NEPTUN szabályzatban rögzített 

felhasználói szerepköröket és a szerepkörökhöz rendelt feladatokat 

(jelentés 2. sz. táblázata) is figyelembe kell venni és azokkal összhangban 

szabályozni

készült

2021./8 Pénzügyi 

ellenőrzés

Pénzügyi Igazgatóság 

és az érintett szervezeti 

egységek

Külföldi hallgatók befizetéseinek 

elszámolása és a követelés 

állományának ellenőrzése

2020. év 2021.02.17-től 

2021.05.28-ig



A Fogorvostudományi Kar 35886/FOFTO/2021 iktatószámú 

szervezeti ügyrendjével és 3. számú melléklete az Ellenőrzési 

nyomvonallal kapcsolatos észrevételeket jelentés 3.2 pontja 

tartalmazza

Fogorvostudományi Kar dékánja részére:

1.) Javasoljuk az FOK 35886/FOFTO/2021 iktatószámú ügyrendje és 3. 

számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal, valamint a szervezeti egység 

munkatársai munkaköri leírásának a felülvizsgálatát, egységesítését, az 

ellenőrzési jelentés 3.2 pontjában megállapított hiányosságok 

megszűntetését. Az ügyrend és az Ellenőrzési nyomvonal vonatkozásban 

a szervezeti egység és az NHKK közötti munkafolyamatok megjelenítését 

az SzMSz I. KÖNYV I.1. RÉSZ 39. § pontjában meghatározottaknak 

megfelelően. Az ügyrend és a munkaköri leírások felülvizsgálata során a 

NEPTUN szabályzatban rögzített felhasználói szerepköröket és a 

szerepkörökhöz rendelt feladatokat (jelentés 2. sz. táblázata) is 

figyelembe kell venni és azokkal összhangban szabályozni.

készült

A Gyógyszerésztudományi Kar 33264/GYGTO/2021 

iktatószámú szervezeti ügyrendjével és 3. számú melléklete az 

Ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos észrevételeket jelentés 3.3 

pontja tartalmazza

Gyógyszerésztudományi Kar dékánja részére:

1.) Javasoljuk a GYTK 33264/GYGTO/2021 iktatószámú ügyrendje és 3. 

számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal, valamint a szervezeti egység 

munkatársai munkaköri leírásának felülvizsgálatát, egységesítését, az 

ellenőrzési jelentés 3.3 pontjában megállapított hiányosságok 

megszűntetését. Az ügyrend és az Ellenőrzési nyomvonal vonatkozásban 

a szervezeti egység és az NHKK közötti munkafolyamatok megjelenítését 

az SzMSz I. KÖNYV I.1. RÉSZ 39. § pontjában meghatározottaknak 

megfelelően. Az ügyrend és a munkaköri leírások felülvizsgálata során a 

NEPTUN szabályzatban rögzített felhasználói szerepköröket és a 

szerepkörökhöz rendelt feladatokat (jelentés 2. sz. táblázata) is 

figyelembe kell venni és azokkal összhangban szabályozni.

készült

A szervezeti egység 25335/EFETO/2021 iktatószámú szervezeti 

ügyrendjével és 3. számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonallal 

kapcsolatos észrevételeket jelentés 3.4 pontja tartalmazza.

Egészségtudományi Kar dékánja részére:

1.) Javasoljuk az ETK 25335/EFETO/2021 iktatószámú ügyrendje és 3. 

számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal, valamint a szervezeti egység 

munkatársai munkaköri leírásának a felülvizsgálatát, egységesítését, az 

ellenőrzési jelentés 3.4 pontjában megállapított hiányosságok 

megszűntetését. Az ügyrend és a munkaköri leírások felülvizsgálata során 

a NEPTUN szabályzatban rögzített felhasználói szerepköröket és a 

szerepkörökhöz rendelt 47 feladatot (jelentés 2. sz. táblázata) is 

figyelembe kell venni és azokkal összhangban szabályozni.

készült

A Fizetési értesítő levél nem hivatkozik a fennálló tartozás 

bizonylatának számára, a számlaszámra

2.) Javasoljuk a Dékáni Hivatal által kiküldött „Payment Notice”/Fizetési 

értesítő levélben hivatkozni a fennálló tartozás bizonylatának számára, a 

számlaszámra

készült

A Doktori Iskola 83475/DIDIT/2016 iktatószámú szervezeti ügy-

rendjével és 3. számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonallal 

kapcsolatos észrevételeket jelentés 3.5 pontja tartalmazza.

Doktori Iskola hivatalvezetője részére:

1.) Javasoljuk a Doktori Iskola 83475/DIDIT/2016 iktatószámú ügyrendje 

és 3. számú melléklete az Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatát, 

egységesítését, valamint a szervezeti egység munkatársai munkaköri 

leírásának felülvizsgálatát, az ellenőrzési jelentés 3.5 pontjában 

megállapított hiányosságok megszűntetését. Az ügyrend és a munkaköri 

leírások felülvizsgálata során a NEPTUN szabályzatban rögzített 

felhasználói szerepköröket és a szerepkörökhöz rendelt feladatokat 

(jelentés 2. sz. táblázata) is figyelembe kell venni, azokkal összhangban 

szabályozni.

készült

2021./8 Pénzügyi 

ellenőrzés

Pénzügyi Igazgatóság 

és az érintett szervezeti 

egységek

Külföldi hallgatók befizetéseinek 

elszámolása és a követelés 

állományának ellenőrzése

2020. év 2021.02.17-től 

2021.05.28-ig



A gazdálkodási jogkörökre felhatalmazott közalkalmazottak  a 

jognyilatkozat megtételekor nem rendelkeztek írásban 

jóváhagyott felhatalmazással.

1.      Szükséges biztosítani, hogy a gazdálkodási jogkörökre vonatkozó 

felhatalmazások a hatálybalépés időpontjában az átruházásra jogosult 

által aláírva, dokumentált formában – mind a felhatalmazott szervezeti 

egységénél, mind a Gazdálkodás-felügyeleti Osztályon – rendelkezésre 

álljanak. 

készült

A hatályban lévő Kötelezettségvállalási Szabályzat nem 

rendelkezik arról, hogy a gazdálkodási jogkörükből adódó 

jóváhagyások megtételére a felhatalmazottak kizárólag a 

jóváhagyott felhatalmazások birtokában jogosultak

2. Javasoljuk a kidolgozás alatt álló Kötelezettségvállalási Szabályzatban 

rendelkezni arról, hogy a gazdálkodási jogkörükből adódó jóváhagyások 

megtételére a felhatalmazottak kizárólag a jóváhagyott felhatalmazások 

birtokában jogosultak. 

készült

A gazdálkodási jogkörökre felhatalmazott közalkalmazottak  a 

jognyilatkozat megtételekor nem rendelkeztek írásban 

jóváhagyott felhatalmazással.

3.  Javasoljuk továbbá írásban felhívni a gazdálkodási jogkörre 

felhatalmazott közalkalmazottak figyelmét arra, hogy a gazdálkodási 

jogkörükből adódó jóváhagyások megtételére kizárólag a jóváhagyott 

felhatalmazások birtokában jogosultak.

készült

A szervezeti egységek felhatalmazásokban történő változásokról  

a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott formában 

és határidőn belül nem értesítették a Gazdálkodás-felügyeleti 

Osztályt  

4.  Szükségesnek tartjuk írásban felhívni a szervezeti egységek figyelmét, 

hogy a felhatalmazásokban történő változásokról a Kötelezettségvállalási 

Szabályzatban meghatározott formában és határidőn belül értesítse a 

Gazdálkodás-felügyeleti Osztályt a gazdálkodási jogkörre való 

felhatalmazások határidőre történő kiadása érdekében. 

készült

A Gazdálkodás-felügyeleti Osztály nem kapott hivatalos 

tájékoztatást a vezetői kinevezésekben történő változásokról. 

5. Javasoljuk - az Emberierőforrás-Gazdálkodási Főigazgatósággal 

együttműködésben – megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, 

hogy a vezetői kinevezésekben történő minden változásról a Gazdálkodás-

felügyelet Osztály hivatalos értesítést kapjon. Szükségesnek tartjuk a 

Kötelezettségvállalási Szabályzat ilyen irányú módosítását.

készült

Az Aláírásbejelentő Adatlapokon kizárólag a felhatalmazott 

teljes aláírása volt fellelhető. Az ellenőrzés tapasztalata szerint a 

felhatalmazottak a jóváhagyások kapcsán a rövid 

aláírásmintájukat, szignójukat használják az esetek legnagyobb 

részében.

6. Javasoljuk az Aláírásbejelentő Lapok olyan irányú módosítását, hogy 

azon a teljes aláírásminta és a rövid aláírásminta (szignó) egyaránt 

szerepeljen.

készült

A vizsgálat megállapítja, hogy a vizsgált ügyrendi szabályozók 

nem folyamatszemléletű módszerrel készültek, így a működtetés 

által várható eredmények, azok hatásai, a karok között 

információáramlás és az érinett terület központi koordinációja 

nem jelenik meg a végrehajtási rendben.

1. Folyamatszemléletű és eredménycentrikus működési környezet 

kialakítása. A kari bizottsági rendszer stratégiai kulcsszereplőként történő 

definiálása és az ott meglévő szaktudás és lehetőségek kihasználása és 

központi koordinációval történő becsatornázása az intézményi stratégiai 

végrehajtási folyamatokba. A bizottsági rendszer többszintű irányítási és 

beszámolási rendszerének szabályozási környezetének kialakítása.

folyamatban van

A stratégia végrehajtását nyomon követő akciók, elvárt 

eredmények, azok felelősei, nyomon követési rendszere a 

hatályos szabályozókban nem lelhetők fel. Hiányoznak azok az 

intézményi szinten meghatározandó stratégiai tervcélok, amiket 

az egyetemen belüli szervezetekre és bizottságokra lebontva 

lehetne a valós teljesítményként menedzselni, fejleszteni, 

értékelni.

2. Eredménykritériumok meghatározása, központi koordinációs szereplők 

kijelölése (melyben a kari bizottsági szint is bevonásra kerül) és egységes 

hatékony monitoring rendszer bevezetése és működtetése a Szenátus felé 

megosztva az ellenőrzési és irányítási funkciókat úgy, hogy a feladatok 

arra a helyre kerülhessenek, ahol relatíve a leghatékonyabban tudnak 

működni

folyamatban van

A kari bizottságok beszámolási rendszer nem egységes 

szerkezetben kerül a Szenátus elé, hanem külön-külön karonként 

dokumentumokban, ezért a stratégiai tervcélok nyomon-

követhetősége nehezen/korlátozottan nyerhető csak ki

3.Kari összesített, egységes szerkezetű beszámolás a Szenátus felé, amely 

biztosítja az összehasonlíthatóságot, a kari bizottsági működési 

információk együttes rendelkezésre állását, mellyel a szükséges 

beavatkozások/döntések meghozhatók

folyamatban van

Az Intézet szervezeti ügyrendjében foglaltak ellentmondanak a 

hatályos egyetemi SZMSZ-ben foglaltaknak. 

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója részére:

1. A jelentés 1.1 pontjában megállapított észrevételek, hiányosságok 

figyelembevételével javasoljuk az Intézet 56115/AOGEN/2017 

iktatószámú ügyrendje és 2. számú melléklete (SE-GSI-SZR-M02) az 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatát.
készült

Gazdasági 

Főigazgatóság

Gazdálkodási jogkörökre 

vonatkozó felhatalmazások 

nyilvántartásának ellenőrzése

2021. év

2018-2021. 2021.05.14-től 

2021.07.31-ig

2021./11 Rendszerellenő

rzés

Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet

Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet 

rendszerellenőrzése

2020. év és 

2021. I. félév

2021.06.07-től 

2021.07.30-ig

2021. 04.12-től 

2021. 07.09-ig

2021./10 Szabályszerűsé

gi ellenőrzés

Vizsgált karok 

Bizottságai

Állandó Kari Bizottságok 

működésének ellenőrzése

2021./9 Rendszerellenő

rzés



Az Intézet dolgozói részrére nem került kiadásra az éves 

szabadság, az áthúzódó szabadságnapok száma nagy. Néhány 

dolgozó részére nem biztosították az egybefüggő 14 nap 

pihenőidőt.

2. Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet a szabadság kiadásának 

rendjére vonatkozó szabályok maradéktalan betartására (14 nap 

egybefüggő szabadság biztosítása). Szükségesnek tartja az ellenőrzés a 

nyilvántartásban szereplő (előző évi maradék) szabadságok rendezését és 

a törvényben előírtak szerinti kiadását. 

készült

Több vizsgált dolgozó esetében az SAP nyilvántartásban nem 

található meg a dolgozó munkaköri leírása.  

Az Összevont Elméleti Tömbigazgatóság igazgatója részére:

1. A teljeskörű egyetemi munkaügyi nyilvántartás biztosítása érdekében 

javasolja az ellenőrzés a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 

dolgozói munkaköri leírásainak pótlólagos megküldését az 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére. 
készült

Több vizsgált számla esetében a megrendelések rögzítése 

késedelmesen történt.

2. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a mindenkor hatályos 

kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását. 

(Megrendelések előírás szerinti rögzítése az informatikai rendszerben). A 

beszerzési folyamat során, kiemelt figyelmet kell fordítani az előírások 

érvényesülésének, melynek érdekében erősíteni szükséges a folyamatba 

épített kontroll működtetését. 

készült

2021./11 Rendszerellenő

rzés

Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet

Genetikai, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet 

rendszerellenőrzése

2020. év és 

2021. I. félév

2021.06.07-től 

2021.07.30-ig


