
ELLENŐRZÉSEK 

 

Külső ellenőrzések 

2015. 
 

 Megnevezés Időpont Megállapítás 

1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) az EGT Finanszírozási Mechanizmusokból, továbbá a 
Finanszírozási Mechanizmusok támogatásaiból részesülő kedvezményezettek és a lebonyolító 
szervezetek részére juttatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások felhasználásának ellenőrzése 

2015. április Nem nyilvános a 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) 
bekezdése alapján. 

2. Állami Számvevőszék ellenőrzése az intézmény (NyF) rektorának javadalmazására vonatkozóan 2015. április Végleges jelentés nem áll rendelkezésre. 
3. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a KEOP-4.10.0./A/12/-2013-0477 

NyF Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium helyi hő és villamos energia 
kielégítése megújuló energiaforrásból 

2015. április Megállapítást nem tett. 

4. Emberi Erőforrások Minisztériuma Belső Ellenőrzési Főosztály „A Nyíregyházi Főiskola 
gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről szóló ÁSZ jelentésben az emberi erőforrások 
miniszterének címzett javaslatok alapján lefolytatott soron kívüli ellenőrzésről” 

2015. május 1. Munkajogi felelősség nem állapítható meg az első 
számú vezető esetében. 

2. A gazdasági főigazgató munkaköri leírásában és 
kinevezésében követelményként fogalmazódtak 
meg az ÁSZ jelentésben leírt megállapítások. 

3. A Beszerzési Osztály vezetőjének munkaköri 
kötelessége a szabályzatok, utasítások betartása. 

5. A Nyíregyházi Főiskola könyvtára a kulturális egyenlőségéért TÁMOP-3.2.13.-12/1/-2012-0526 
keretében. 

2015. május Megállapítást nem tett. 

6. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal „Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények PPP 
projektjeinek ellenőrzése” 

2015. május Nem nyilvános a 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) 
bekezdése alapján. 

7. A Nyíregyházi Főiskola nemzetközi kutatások a diadikus analízisben és kapcsolódó témákban 
megoldások a digitális világban TÁMOP-4.2.2.-11/1/Konv/-2012-0051 keretében. 

2015. július Megállapítást nem tett. 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kollégiumi befogadó hely 
ellenőrzése 

2015. szeptember Megállapítást nem tett. 

9. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFI) szakképzési alapból nyújtott 
eszközbeszerzésének ellenőrzése 

2015. november Megállapítást nem tett. 

10. Nyíregyházi Főiskola Bessenyei Hotel és kollégium népegészségügyi ellenőrzése 2015. november Megállapítást nem tett. 
11. A Nyíregyházi Főiskola projekt monitoring szoftver biztosítása a TÁMOP-7.2.2.-11/K-2013-003 

keretében. 
2015. november  1. Az eljárás lefolytatása szabályos történt. 

2. A benyújtott jegyzőkönyvek tartalma megfelelő. 
3. A közbeszerzési terv módosítása szükséges. 

 


