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Megállapítások Javasatok

Az intézkedés terv

Az ellenőrzés megállapította, hogy az Intézet hatályban 

lévő ügyrendje a többször módosított SzMSz változásait 

nem követte, a szabályzó dokumentum több pontban 

hatályát vesztette.

Gyógyszerhatástani Intézet igazgatója részére: 

1. Javasoljuk az Intézet 1309/GYGYH/2017 iktatószámú 

ügyrendjének módosítását az Átmeneti rendelkezések (5) 

pontjában rögzített felülvizsgáltot követően, az Egyetem 

hatályban lévő SzMSz-e, az IIR honlapján közzétett 

mintadokumentum, valamint az ellenőrzési jelentés 1.1. 

pontjában megállapítottak figyelembevételével. Javasoljuk 

továbbá a Szervezeti Ügyrend tartalmának megismerésére 

vonatkozó nyilatkozat dolgozók általi aláírását.

készült

Az ellenőrzés megállapította, hogy a szervezeti egység SE-

GYHI-ME-01 kódszámú Oktatási tevékenység 

eljárásrendje a hatálybalépést követően nem került 

felülvizsgálatra, a minőségügyi dokumentum több pontban 

eltér az Egyetem IIR honlapján közzétett Oktatási eljárásra 

vonatkozó, 2019. 11. 12. napján érvénybe lépett 

mintadokumentumtól.

2. Javasoljuk az Intézet SE-GYHI-ME-01 kódszámú Oktatási 

tevékenysége eljárásrendjének felülvizsgálatát a 2019. 11. 12. 

napján érvénybelépett és az Egyetem IIR honlapján közzétett 

Oktatási eljárásra vonatkozó minőségügyi mintadokumentum 

figyelembevételével. Javasoljuk továbbá az Oktatási tevékenység 

eljárásrend tartalmának megismerésére vonatkozó nyilatkozat 

dolgozók általi aláírását.  

készült

Az ellenőrzés megállapította, hogy a szervezeti egység 

eljárásrendje a hatálybalépést követően nem került 

felülvizsgálatra, a minőségügyi dokumentum több pontban 

eltér az Egyetem IIR honlapján közzétett Kutatási eljárásra 

vonatkozó 2021. 06. 01. napján érvénybe lépett 

mintadokumentumtól. 

 3. Javasoljuk az Intézet SE-GYHI-ME-02 kódszámú 

Tudományos kutatási tevékenység eljárásrendjének 

felülvizsgálatát a 2021. 06. 01. napján érvénybelépett és az 

Egyetem IIR honlapján közzétett Kutatási eljárásra vonatkozó 

minőségügyi mintadokumentum figyelembevételével. Javasoljuk 

továbbá a Tudományos kutatási tevékenység eljárásrend 

tartalmának megismerésére vonatkozó nyilatkozat dolgozók általi 

aláírását.

készült

Az Intézet igazgatójának munkaköri leírása nem tér ki az 

Adatvédelmi felelős, Tűzvédelmi megbízott, 

Munkavédelmi megbízott, Katasztrófavédelmi felelős,  

Vagyonvédelmi megbízott  kijelölésére. Az ügyrend 5.4 és 

5.8 pontja a bélyegzők nyilvántartására vonatkozó 

feladatot a gazdasági ügyintézőre delegálja, a dolgozó 

munkaköri leírása a tevékenységet nem rögzíti. A 

titkársági ügyintéző munkaköri leírása nem tartalmazza az 

ügyrend 5.7 pontjában rögzített feladatokat. A 

minőségirányítási megbízott munkaköri leírása, a MIR 

megbízott minőségügyi feladatot nem részletezi.

Az Intézet dolgozóinak munkaköri leírásában kizárólag a 

MIR -, a környezetvédelmi - és katasztrófavédelmi felelős 

jelenik meg. 

4. Az ellenőrzés javasolja az Intézet munkavállalóinak munkaköri 

leírása felülvizsgálatát a szervezeti egység ügyrendjével 

összhangban, a jelentés 1.1 és 1.3 pontjában rögzített 

megállapítások figyelembevételével. Javasolja továbbá, hogy a 

munkavállalókkal kötött minőségirányítási feladatokra vonatkozó 

megállapodások a munkaköri leírásokban mellékletként 

kerüljenek rögzítésre.

készült

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

2021.08.01-2021. 12. 31-ig lezárt ellenőrzések megállapításai és javaslatai

2021. év 2021.09.20-tól 

2021. 12.15-ig

2021./12. Rendszerellen

őrzés

Gyógyszerhatástani 

Intézet 

Gyógyszerhatástani Intézet 

működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzése



A dolgozók munkaköri leírását az ellenőrzés SAP HRP 

moduljában is megtekintette és megállapította, hogy a 

szúrópróbaszerűen kiválasztott 16 munkaügyi 

dokumentum közül az ellenőrzés időszakában összesen 7 

dolgozó hatályban lévő munkaköri leírása került 

feltöltésre.

5. Az ellenőrzés a munkavállalók teljeskörű munkaügyi 

nyilvántartásának biztosítása érdekében javasolja, hogy az Intézet 

igazgatója által kijelölt munkatárs az SAP AHP rendszerbe 

feltöltött hatályos munkaügyi dokumentumok teljeskörűségére 

vonatkozóan végezzen időszakos ellenőrzést. 

készült

Az ellenőrzés az Intézet 2021. évi keretgazdálkodására 

vonatkozóan megállapította, hogy az Országos Műszaki 

Fejlesztési Bizottság (OMFB) alap 4320553149_2019-

1.2.7-ERA-NET-2020-00005 Dr. Juhász kutatási 

pályázatra vonatkozó 16 676 373 Ft keret megnyitása, 

kiengedélyezése elmaradt, azonban a pályázathoz 

kapcsolódó bérek és járulékok keretfeladásának 

rendszerben rögzítése teljesült. Az ellenőrzés felhívja az 

Intézet igazgatójának, az Intézet keretéért felelős 

kötelezettségvállalónak a figyelmét a Gazdálkodási 

Szabályzat 2.5. Vezetői Költségvetés keretgazdálkodási 

rendszer pontjában foglaltak betartására. 

6. Az ellenőrzés javasolja az Intézet ügyrendjében rögzíteni a 

szervezeti egység keretgazdálkodására vonatkozó vezetői kontroll 

folyamatba építését.

készült

A szabadságengedélyek kitöltése a vizsgált esetek 

többségében nem volt megfelelő. A 2020. évben 

egybefüggően kiadott szabadságnapok száma nem felel 

meg a Munka törvénykönyve 122. § (3) pontjában 

előírtaknak. Az éves szabadság több részletben történő 

kiadására vonatkozó megállapodásokat az ellenőrzés 

rendelkezésére álló dokumentáció nem tartalmazta.A 

szabadságok esedékesség évét követő kiadására vonatkozó 

megállapodásokat az ellenőrzés rendelkezésére álló 

dokumentáció nem tartalmazta.

7. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet a nyomtatványok pontos 

kitöltésének fontosságára a szabadság kiadásának rendjére 

vonatkozó szabályok maradéktalan betartására. Szükségesnek 

tartja az ellenőrzés a nyilvántartásban szereplő (előző évi 

maradék) szabadságok rendezését és a törvényben valamint a 

belső szabályzatokban előírtak szerinti kiadását.
készült

2021. év 2021.09.20-tól 

2021. 12.15-ig

2021./12. Rendszerellen

őrzés

Gyógyszerhatástani 

Intézet 

Gyógyszerhatástani Intézet 

működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzése



A vizsgálat alá vont számlák kifizetésének bizonylatokkal 

történő alátámasztásával kapcsolatban hiányosságot 

állapított meg az ellenőrzés: - előfordul, hogy a 

megrendelési bizonylat SAP SE2 rendszerbe történt 

rögzítésének kelte későbbi, mint a számla kiállításának és 

teljesítésének dátuma; - az utalványon, számlán, 

szállítólevélen nem került rögzítésre az átvétel teljesítését 

igazoló aláírása, a teljesítés igazolás kelte; - az utazás 

költségtérítésének számláját alátámasztó dokumentáció 

nem tartalmazza a kiküldetés elrendelését igazoló, 

Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat 2.1.1. (2) 

pontjában rögzített „Belföldi kiküldetési utasítás és 

költségelszámolás” B.18-70./új/V r.sz. 

formanyomtatványt, továbbá a szabályzat 2.2.1. (1) 

pontjában előírt 3. számú mellékletet a Külföldi 

Kiküldetési rendelvényt, és az (5) pontban előírt 4. számú 

mellékletet a Külföldi kiküldetési utasítás és 

költségelszámolást.

8.  Szükségesnek tartja az ellenőrzés a mindenkor hatályos 

kötelezettségvállalási szabályzatban, valamint a Kiküldetési és 

Utazási Költségtérítési Szabályzatban foglaltak maradéktalan 

betartását. A beszerzési folyamat során, kiemelt figyelmet kell 

fordítani az előírások érvényesülésének, melynek érdekében 

erősíteni szükséges a folyamatba épített kontroll működtetését.

készült

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvényben nevesített munkaköröket, 

tisztségeket, feladatokat ellátó munkavállalók teljes 

körűen fellelhetőek az Egyetem vagyonnyilatkozat 

nyilvántartásában.  

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére:                                         

 1. Javasoljuk a Vagyonnyilatkozat nyilvántartás 

teljeskörűségében feltárt hiányosságok felülvizsgálatát, a 

nyilvántartásból hiányzó tételek haladéktalan pótlását. készült

A jogszabály által meghatározott 2021. június 30-i 

időpontra vonatkozó vagyonnyilatkozat megtételére 

felszólító levelek megküldésének időpontja nem tett eleget 

a Törvény által előírt, az esedékességet 30 nappal 

megelőző értesítési kötelezettségnek. 

2. Szükségesnek tartjuk a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

fennállásáról és esedékességének időpontjáról szóló értesítések 

Törvény által előírt határidő szerinti megküldését az érintett 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek részére. 
készült

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. 8. 

vagyonnyilatkozat-tételről szóló része nem rendelkezik 

részletesen a határidőn belül meg nem tett 

vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban.

3. Javasoljuk a Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal 

együttműködésben a Szervezeti és Működési Szabályzat II. 8. 

vagyonnyilatkozat-tételről szóló részének olyan irányú 

módosítását, hogy az részletesen rendelkezzen a határidőn belül 

meg nem tett vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. 

Szükségesnek tartjuk rögzíteni a vagyonnyilatkozat-tétel 

esedékessége után 90 nappal ismételt felszólító levél 

kiküldésének kötelezettségét. Javasoljuk továbbá az ismételt 

felszólításban előírt esedékesség időpontjáig meg nem tett 

vagyonnyilatkozatokról a kancellár illetve a rektor részére írásbeli 

tájékoztatás megküldését.

készült

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkavállalók 

jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó, a jogszabály 

által előírt 15 napon belüli záró vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségnek a kilépett munkavállalók nem tettek 

eleget. 

4. Javasoljuk, hogy a Munkaügyi Igazgatóság minden kilépés 

kapcsán a munkavállalók részére megküldött jogviszony 

megszüntető dokumentumban hívja fel a vagyonnyilatkozat-

tételre kötelezettek figyelmét, hogy legkésőbb a jogviszony 

fennállásának utolsó napjáig tegyenek eleget záró 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. 

készült

2021. év 2021.09.20-tól 

2021. 11.20-ig

2021./13. Szabályszerűs

égi ellenőrzés

Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgatóság

A Semmelweis Egyetem 

vagyonnyilatkozat 

nyilvántartásának ellenőrzése

2021. év 2021.09.20-tól 

2021. 12.15-ig

2021./12. Rendszerellen

őrzés

Gyógyszerhatástani 

Intézet 

Gyógyszerhatástani Intézet 

működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzése



A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkavállalók 

jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó, a jogszabály 

által előírt 15 napon belüli záró vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségnek a kilépett munkavállalók nem tettek 

eleget. 

5. Javasoljuk a munkavállalók kilépésekor használatos Leszerelő 

lap olyan irányú módosítását, hogy azon kötelező elemként 

feltüntetésre kerüljön a záró vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség ténye, mely alapján – amennyiben a munkavállaló a 

kilépéséig nem adja le a vagyonnyilatkozatot – a Munkaügyi 

Igazgatóság a Törvény által előírt határidőn belül ki tudja küldeni 

a záró vagyonnyilatkozat-tételre felszólító levelet a munkavállaló 

részére. Javasoljuk továbbá az első vagyonnyilatkozat-tétel 

kapcsán a munkavállaló részére megküldött Kitöltési útmutató a 

vagyonnyilatkozat-tételhez formalevél kiegészítését a kilépés 

kapcsán felmerülő záró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre 

való figyelemfelhívással. 

készült

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. 8. 

vagyonnyilatkozat-tételről szóló része nem rendelkezik 

részletesen az igazgatóságok részéről a Munkaügyi 

Igazgatóság  felé fennálló adatszolgáltatási 

kötelezettségről.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság részére:                         1. 

Javasoljuk, hogy a Munkaügyi Igazgatóság előzetesen megtett 

javaslata alapján módosítsák a Semmelweis Egyetem Szervezeti 

és Működési Szabályzata II. 8. vagyonnyilatkozat-tételről szóló 

részét arra vonatkozóan, hogy részletesen rendelkezzen az 

igazgatóságok részéről a Munkaügyi Igazgatóság felé fennálló 

vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségről.  Javasoljuk továbbá az SZMSZ módosításáról az 

érintett igazgatóságok hivatalos úton történő tájékoztatását. 

készült

A Munkaügyi Igazgatóság nem kap teljeskörű 

tájékoztatást az újonnan megbízott jogtanácsosok, és jogi 

képviseletre felhatalmazott ügyvédek személyéről, illetve 

a megbízások megszűnéséről.

2. Szükségesnek tartjuk intézkedni arra vonatkozóan, hogy a 

Munkaügyi Igazgatóság haladéktalanul tájékoztatást kapjon az 

újonnan megbízott jogtanácsosok, és jogi képviseletre 

felhatalmazott ügyvédek személyéről, illetve a megbízások 

megszűnéséről.

készült

A BTI Szervezeti Ügyrend kötelező 3 éves felülvizsgálata 

nem történt meg.

Biztonságtechnikai Igazgatóság részére:

1. Gondoskodjon a BTI Szervezeti Ügyrendjnek kötelező 3 éves 

felülvizsgálatáról, illetve annak a BTI munkavállalóival 

megfelelő módon dokumentált (név, aláírás, munkakör, dátum, 

dokumentum neve és hatálya) megismertetéséről.

készült

A munkaköri leírások mindegyike 1 éven belüli - de még a 

2021.08.01-jei szervezeti változást megelőző - 

keltezésűek. A munkaköri leírások egyikén sem került 

rögzítésre az iktatószám.

2.      Amint kiadásra kerül az EGFI részéről a munkaköri leírás 

minta, azt követően gondoskodjon a BTI munkavállalóinak új 

munkaköri leírásuk elkészítéséről, azok egyesével történő 

iktatásáról, az iktatószámok munkaköri leírásokra történő 

felvezetéséről, továbbá a munkaköri leírások EGFI részére 

megküldéséről az SAP HR rendszerbe való feltöltéshez. 

készült

2021. év 2021.09.20-tól 

2021. 11.20-ig

2021. év 2021.09.21-től 

2021.12.31-ig

2021./13. Szabályszerűs

égi ellenőrzés

Emberierőforrás-

gazdálkodási 

Főigazgatóság

A Semmelweis Egyetem 

vagyonnyilatkozat 

nyilvántartásának ellenőrzése

2021./14. Szabályszerűs

égi ellenőrzés

Biztonságtechnikai 

Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem 

munka és tűzvédelemmel 

kapcsolatos feladatainak 

ellátásának ellenőrzése



Az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata a 30/1996. BM 

rendelet 3.§-ában előírtak közül a j) és a k) pontoknak 

nem felel meg. A T.Sz.-ban nem került feltüntetésre a 

szabályzat készítőjének neve és elérhetősége, a készítő 

aláírása, a készítés dátuma, a készítő tűzvédelmi szakmai 

képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói 

(kiállító intézmény neve, címe, dokumentum száma, 

szakmai képesítés megnevezése, kiállítás dátuma).

3.      Vegye figyelembe a 30/1996. BM rendelet 3.§ j) és k) 

pontjaiban előírtakat a T.Sz. felülvizsgálatakor a jogszabálynak 

való megfelelés érdekében. Továbbá vizsgálja felül a T.Sz. 17. sz. 

mellékletét a szervezeti egységek aktuális területi elhelyezkedését 

is figyelembe véve és kerüljön szabályozási szinten is 

kialakításra, hogy az Egyetemen belüli szervezeti 

változás/költözés esetén kinek milyen tájékoztatási kötelezettsége 

van a BTI felé a megfelelő információáramlás és a tűzvédelmi 

megbízottak kinevezése érdekében. 

készült

A Munkavédelmi Szabályzat 22. sz. melléklet és a 

Tűzvédelmi Szabályzat 17. sz. melléklet tartama 

megegyezik egymással, ezért a M.Sz. 22. melléklete 

aktualizálásra szorul a T.Sz. 17. sz. mellékletéhez 

hasonlóan (lásd: jelentés 1.5. pontjában leírtak).

4.      Vizsgálja felül a M.Sz. 22. sz. mellékletét (a megbízotti 

rendszer részletezését) a szervezeti egységek aktuális területi 

elhelyezkedését is figyelembe véve és kerüljön szabályozási 

szinten is kialakításra, hogy az Egyetemen belüli szervezeti 

változás/költözés esetén kinek milyen tájékoztatási kötelezettsége 

van a BTI felé a megfelelő információáramlás és a munkavédelmi 

megbízottak kinevezése érdekében. 

készült

Az ellenőrzés rendelkezésére álló összesített 

kockázatértékelések nyilvántartó táblában a munkahelyi 

kockázatértékelés dátuma 4-ből 1 esetben igen, 3 esetben 

nem volt valóságnak megfelelő, az összesített 

kockázatértékelések nyilvántartó tábla tartalma 

felülvizsgálatra szorul.

5.      Vizsgálja felül és aktualizálja a BTI által vezetett összesített 

kockázatértékelések nyilvántartó táblát. 

készült

A BTI a szervezeti egységek vezetőitől az aláírással 

ellátott – intézkedési határidővel és felelőssel megjelölt - 

intézkedési tervek visszaküldésére nem adott meg 

határidőt és a M.Sz. 2.7.5. pontja se rendelkezik erről. 

6.      Határozza meg (vagy szabályzatban rögzítse) a szervezeti 

egységek vezetőinek megküldött intézkedési tervek aláírás utáni 

visszaküldési határidejét és alakítsa ki az ellenőrzéseket követően 

a szervezeti egységek vezetői által aláírt intézkedési tervek BTI 

részére megküldésének nyilvántartását. 

készült

A Tűzriadó Terv 1. számú mellékletében található 

„Értesítési lista” 5-ből 2 esetben aktualizálásra szorul.

7.      Aktualizálja a Tűzriadó Tervek 1. számú mellékletében 

található „Értesítési lista”-t, továbbá kerüljön a T.Sz.-ban 

leszabályozásra - a Tűzriadó Terv 1. sz mellékletének 

aktualizálása érdekében-, hogy az értesítési listában szereplő 

személyek esetleges változásáról kinek mikor és milyen formában 

kell értesítenie a BTI munkatársait. 

készült

A BTI a munkavédelmi létszám megfelelőségét a 

Mvt.Vhr. előírásának megfelelően évenként dokumentált 

módon írásban nem vizsgálta felül.

8.      A Mvt.Vhr. előírásának megfelelően évenként dokumentált 

módon írásban vizsgálja felül a BTI a munkavédelmi létszám 

megfelelőségét. 
készült

A Mvt. 64.§ (3) és a Mvt.Vhr. 5.§ (2) bekezdésében előírt 

kötelező adatok közül a munkabaleseti nyilvántartás nem 

tartalmazza a sérült munkavállaló nemét, TAJ számát, 

állampolgárságát, lakóhelyét, munkakörét.

9.      Bővítse ki a munkabaleseti nyilvántartás adattartalmát 

(sérült munkavállaló neme, TAJ száma, állampolgársága, 

lakóhelye, munkaköre) a Mvt. 64.§ (3) és a Mvt.Vhr. 5.§ (2) 

bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében. 
készült

2021. év 2021.09.21-től 

2021.12.31-ig
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A biztonságtechnikai oktatáson résztvevő munkavállalók 

BTI általi nyilvántartása és a szervezeti egységeken 

történő munkáltatói nyilvántartás külön szálon fut és a két 

folyamat vége nincs összekapcsolva,  és nem állapítható 

meg, hogy az Egyetem minden munkavállalója részt vett-e 

biztonságtechnikai oktatáson. A M.Sz.  2.1.4. pont szerint 

a belépő munkavállaló munkavédelmi oktatáson való 

részvételének megfelelő bizonylatolásáért a munkáltatói 

jogkörrel felruházott vezető a felelős. 

10.      A M.Sz. kiegészítése a belépő munkavállaló 

munkavédelmi oktatáson való részvételének - a munkáltatói 

jogkörrel felruházott vezető általi – megfelelő bizonylatolásának 

módjára vonatkozóan. 

készült

A biztonságtechnikai oktatások jelenléti ívei tartalmazzák 

a munkavállaló nevét, szervezeti egységét, születési 

dátumát és aláírását, ugyanakkor a több oldalas jelenléti 

ívek esetében nem minden oldalra került feltüntetésre az 

oktatás megnevezése és dátuma.

11.      Kerüljön feltüntetésre a biztonságtechnikai oktatások 

jelenléti íveinek minden oldalára az oktatás dátuma és 

megnevezése a beazonosíthatóság érdekében.
készült

A Tűzriadó Terv nyilvántartás nem tartalmazza 

teljeskörűen az Egyetem minden szervezeti egységét és 

használt épületét; a nyilvántartásban található – 

szúrópróbaszerűen kiválasztott - Tűzriadó Tervek dátuma 

5-ből 3 esetben nem volt aktuális a vizsgálat 

megkezdésekor.

12.      Aktualizálja a BTI által vezetett Tűzriadó Terv 

nyilvántartást és a nyilvántartás legyen összhangban a 

Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának tartalmával. 
készült

A Tűzriadó Terv nyilvántartás nem tartalmazza 

teljeskörűen az Egyetem minden szervezeti egységét és 

használt épületét.

13.      Szabályozási szinten kerüljön kialakításra, hogy az 

Egyetemen belüli épület/infrastruktúra/szervezeti 

változás/költözés esetén kinek milyen tájékoztatási kötelezettsége 

van a BTI felé a megfelelő információáramlás és a Tűzriadó Terv 

nyilvántartás teljeskörűvé tehetősége érdekében. 

készült

A tényleges tűzriadó gyakorlatok száma nem felel meg a 

30/1996. BM rendelet 4.§ (4) bekezdésében előírtaknak, 

miszerint a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását 

legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni kell.

14.      Gondoskodjon arról (pl. a munkáltatók 

figyelemfelhívásával), hogy minden szervezeti egységnél legalább 

évente megtörténjen a tűzriadó gyakorlat a tűzvédelmi hatóság 

értesítésével a 30/1996. BM rendelet 4.§ (4) bekezdésében 

előírtaknak való megfelelés érdekében. 

készült

A Tűzriadó Terv nyilvántartásban szereplő szervezeti 

egységek száma nem egyezik meg a Tűzriadó gyakorlat 

nyilvántartásban szereplő szervezeti egységek számával.

15.      Vizsgálja felül a Tűzriadó Terv nyilvántartásban és a 

Tűzriadó gyakorlat nyilvántartásban szereplő szervezeti egységek 

számát és gondoskodjon a két nyilvántartás összhangjáról. 
készült

A megbízottak nyilvántartása szerinti 69 fő munkavédelmi 

megbízotthoz képest a kinevezettek 71%-a, míg a 70 fő 

tűzvédelmi megbízotthoz képest a kinevezettek 70%-a vett 

részt a 2021. évi kötelező oktatáson. A megbízotti 

oktatáson való részvételt a jelenléti ívek igazolták, a 

megbízotti nyilvántartásba nem került felvezetésre a 

kinevezettek utolsó oktatáson való részvételének 

időpontja.

16.      Aktualizálja a megbízotti rendszer nyilvántartását és abban 

kerüljön felvezetésre a kinevezettek utolsó oktatáson való 

részvételének időpontja is, szükség esetén szólítsa fel a 

megbízotti oktatásról távolmaradó munkavállalókat. 
készült

2021. év 2021.09.21-től 
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Az Intézet Szervezeti Ügyrendje nem került aktualizására, 

illetve felülvizsgélatra sem.

Az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet és a Vezető 

gazdasági koordinátor részére:

1.      Az ellenőrzési jelentés 1.1 pontjában megállapított 

észrevételek, hiányosságok figyelembevételével javasoljuk az 

Intézet Szervezeti Ügyrendjének, valamint minőségirányítási 

egyéb dokumentumainak felülvizsgálatát és aktualizálását.

készült

A dolgozók a szakértői feladatokat munkaidőben látják el. 

A szakértői feladatok rendszeresek, ezért szükséges, hogy 

azt a munkaköri leírás tartalmazza.

2.      Javasolja az ellenőrzés, hogy a szakértői feladatokat végző 

dolgozók munkaköri leírásai kiegészítésre kerüljenek a szakértői 

tevékenységgel kapcsolatos feladatokkal.

készült

A dolgozók csak egy része rendelkezik munkaköri 

leítrással. 

3. Szükséges, hogy az Intézet valamennyi dolgozója rendelkezzen 

munkaköri leírással, ezért javasolja az ellenőrzés a jelenleg 

hiányzó munkaköri leírások elkészítését.
készült

A dolgozók többségére vonatkozóan nem tudtak munkaidő 

nyilvántartást bemutatni. Az intézet nyilatkozata szerint 

nem vezetnek jelenléti ívet. 

4. Szükségesnek tartja az ellenőrzés, hogy minden dolgozó 

tekintetében a munkaidőre vonatkozó nyilvántartás rendelkezésre 

álljon.

készült

Egyes vizsgált dolgozók utazási viszonylata nem indokolja 

a gépjárművel történő munkába járás költségeinek 

térítését.

5.      Szükségesnek tartja az ellenőrzés a dolgozók gépjárművel 

történő munkába járás költségtérítési jogosultságának 

Intézetvezető általi felülvizsgálatát. készült

A vonatkozó előírás szerint a kamarai költségátalányt 

negyedévente kell megfizetni. A 2021. évi kiadások között 

a költségátalány megfizetése nem jelent meg.

6. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a kamarai költségátalány 

előírások szerinti, negyedévenkénti megfizetését. Szükséges 

intézkedni a 2021. évi költségátalány elszámolására. készült

A dolgozók a szakértői feladatokat munkaidőben látják el. 

A vonatkozó előírás szerint csak a munkaidőn túli 

szakértői tevékenység munkadíját kell megfizeni. 

7. Az ellenőrzési jelentés 3.2 pontjában foglaltak alapján 

megállapításra került, hogy a szakértői tevékenységet az 

alkalmazottak munkaidőben látták el, így ugyanazon munkáért 

alkalmazottként munkabérben és keresetkiegészítés jogcímen 

szakértői díjban is részesültek. Javasoljuk, hogy a munkabéren 

kívül elszámolásra kerülő keresetkiegészítésekre a valóban 

munkaidőn túl végzett, tényleges túlmunkához kapcsolódóan 

kerüljön sor. 

készült

Az ellenőrzött kiadásokhoz tartozó megrendelések az SAP 

rendszerben késedelmesen kerültek rögzítésre. 

8. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a mindenkor hatályos 

kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak maradéktalan 

betartását, a megrendelések SAP rendszerben való azonnali 

rögzítését.

készült

A Halottkezelői Iroda a hottestek tárolásának díját 

készpénzes fizetés esetén nem számlázza ki, egy 

számlabekérő dokumentumot készít. A dokumentum nem 

felel meg a szigorú számadású bizonylatokkal szemben 

támasztott követelményeknek. 

9. Meg kell oldani, hogy a Halottkezelői Iroda készpénzes 

bevételeinél az azonnali számlázás megvalósuljon.  A jelentkező 

kockázatok csökkentése érdekében szükséges folyamatos 

monitoring rendszer működtetése és rendszeres vezetői ellenőrzés 

alkalmazása a Halottkezelői Iroda számlázási és pénzkezelési 

folyamatában.

készült

A készpénzes bevétel kezeléssel foglalkozó dolgozók nem 

tettek felelősségválallási nyilatkozatot. 

10. Javasolja az ellenőrzés, hogy a készpénz bevételek kezelését 

végző alkalmazottak felelősségvállalási nyilatkozatot tegyenek. készült
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A készpénzes számlák stornírozása, javítása során nem 

készült jegyzőkönyv.

11. Szükséges, hogy a készpénzes számlák helyesbítése és 

stornírozása során a Pénzkezelési Szabályzatban előírtak szerint 

járjon el az Intézet. készült

A vevői számlák kiállítása során a teljesítés ideje és a 

számlázás ideje közötti időintervallum meghaladja a 

jogszabályban előírt 8 napot. 

12. A számlázási folyamat Intézeten belüli egyszerűsítésén, 

gyorsításán keresztül biztosítani szükséges, hogy a szakértői 

számlák kiállítása a jogszabályban és egyetemi szabályzatban 

megadott határidőn belül megtörténjen.
készült

A Keox Kft. Által bérelt helyiségre vonatkozó számlák 

nem kerültek kiállításra. 

13. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a Keox Kft. részére a 

használt helyiség bérleti díjának  kiszámlázását. készült

A szakértői feladatokról vezetett nyilvántartások nem 

követik végig a folyamatot.  A szakértői feladtok 

számázása és a számlák kezelésére vonatkozó információk 

nem állnak rendelkezésre.

14. Javasolja az ellenőrzés – az Intézet rendelkezésére álló 

források függvényében – egy egységes informatikai rendszer 

kialakítását a szakértői tevékenység minden területére, mely 

terjedjen ki a nyilvántartási és a kapcsolódó számla előkészítési 

és monitoring folyamatokra.

készült

A kiállított vevői számlák befolyását nem kísérik 

figyelemmel. 

15. Szükségesnek tartja az ellenőrzés a Követeléskezelési 

Szabályzatban előírtak betartását, a ki nem egyenlített számlák 

folyamatos figyelemmel kísérését. készült

A Klinikai Központ elnökének jóváhagyása hiányzik az 

ügyrendi dokumentumról.

Az ügyrend új működési környezethez történő igazítása, 

aktualizálása nem történt meg az átalakulást követően.

A Parodontológiai Klinika igazgatója részére:

1. A jelentés 1.1. Szervezeti Ügyrend ellenőrzése pontjában 

foglalt megállapítások alapján az ügyrendi szabályozó 

aktualizálása a változások átvezetésével, különös figyelemmel a 

jóváhagyók aláírására.A Klinikai Központ igazgatójának 

jóváhagyása, és a lezajlott szervezeti változások átvezetése.

készült

Az ellenőrzött dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, 

azonban a munkaköri leírások készítésének és kiadásának 

kelte, továbbá az iktatószámok a munkaügyi 

dokumentumok zöménél hiányzik, viszont a munkaügyi 

iratok átvétele a munkatársak által aláírásukkal igazolva 

rendelkezésre áll. A munkaköri leírásokban foglalt 

munkakörök megjelenítésénél kérjük nagyobb figyelmet 

fordítani!

2.       A munkaköri leírások - 1.5 pontban foglalt észrevételek 

szerinti - áttekintése és aktualizálása.(Iktatószám, aláírások, 

dátumok, munkaidő, munkakörök egyezősége.)

készült

A szabadság felhalmozása és ki nem adása a Klinikán 

jellemző probléma, melynek okát mindenképpen meg kell 

vizsgálni.

3.       A jelentés 3. A szabadságok kiadásának ellenőrzése pontja 

szerinti megállapítások alapján a munkáltatói jogkör gyakorló 

vezetőként gondoskodjon az irányítása alá tartozó munkavállalók 

éves szabadságának megtervezéséről, továbbá annak terv szerinti 

időarányos teljesítéséről. Ehhez a kiadás végrehajtásának 

szükséges kontrolljait építse ki, az éves időközi ellenőrzések 

végrehajtásával.

készült

2020. év és 
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A Klinika igazgatójának munkaköri leírása 3 éven túl 

került kiállításra, melyben a vezetői megbízás időtartama 

is határozott időre került rögzítésre, ami lejárt.

A FOK dékánjának:

1.       A Fogorvostudományi Kar dékánja a Klinika igazgatójának 

munkáltatói jogkör gyakorlójaként gondoskodjon a munkaköri 

leírásának aktualizálásáról.
készült

A szabadság felhalmozása és ki nem adása az orvosoknál 

jellemző probléma.

2.       A Fogorvostudományi Kar dékánja a Klinika igazgatójának 

munkáltatói jogkör gyakorlójaként gondoskodjon az irányítása alá 

tartozó Parodontológiai Klinika igazgató szabadságának 

szabályos kiadásáról.
készült

2020. év és 

2021. év

2021.10.4-től 

2021.12.16-ig

2021./16. Rendszerellen

őrzés

Parodontológiai Klinika Patodontológiai Klinika 

működésének és 

gazdálkodásának ellenőrzése


