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Sorszám Ellenőrző / eljáró szervezet neve
A vizsgálat jellege 

(hatósági / 
felügyeleti)

Vizsgálat tárgya
Vizsgálat időpontja / 

lezárt jelentés dátuma
Főbb megállapítások Megjegyzés

Hat szerződéshez, amiket 2016. június 18.
előtt kötöttek nem küldtek átláthatósági
nyilatkozatot.

A megküldött 24 átláthatósági nyilatkozatot
nem az Áht. 41. § (6) bekezdése és 55. §
szerint állították ki.

2 Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Észak-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hatósági Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés a Bosnyák téri 
Vásárcsarnokban

2020.03.03 Tűzvédelmi hiányosságot nem tártak fel.

Az egységek általános higiéniai állapota
megfelelő, az aktuális helyzetre való
tekintettel (korona vírus) fokozottan ügyelnek
az élelmiszerbiztonsági előírások
betartására.

A piac egész területén megszüntetésre került
a helyben fogyasztás, kizárólag elvitelre
szolgálnak ki, illetve házhozszállítással. A
termékeket fokozottan védik a
cseppfertőzéstől.

Az ellenőrzés ideje alatt szúrópróba szerű
ellenőrzés során lejárt fogyaszthatósági idejű
terméket nem találtak.

Az Igazgatóság fokozottan ügyel a higiéniai
szabályok betartására. 
A szociális helyiségek tisztasága megfelelő.

A vásárcsarnok higiéniai állapota megfelelő.
Az egység rendezett, takarított. Fokozottan
ügyelnek a tisztaság fenntartására. A
csarnokban több fertőtlenítőszer adagoló is
került kihelyezésre.

Ügyelnek a kijárási korlátozás betartására.

A kereskedelmi egységekben fokozottan
figyelnek a termékek cseppfertőzés elleni
védelmére, különös tekintettel a pékárukra,
hús- és hentesárukra. Az üzletek front
részére fóliák, műanyag (plexi) lapok kerültek
kihelyezésre. A kiszolgálás során az eladók
védőruházatot, maszkot, gumikesztyűt
viseltek, illetve fokozottan moosák a kezüket
az egységek által biztosított
kézfertőtlenítőszerekkel.

3 Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi 
Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály

Hatósági Higiéniai ellenőrzés - a Fehérvári úti 
Vásárcsarnokban működő vendéglátóipari 

egységek 

2020.04.06

1 Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály

Felügyeleti A fővárosi intézmények és többségi tulajdonú 
társaságok szerződéskötéseinek átláthatósága

2020.02.24

4 Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi 
Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály

Hatósági Higiéniai ellenőrzés a Vámház körúti 
Vásárcsarnokban

2020.04.23
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A dolgozók számára biztosított szociális
helyiségekben a CSAPI által kihelyezett
fertőtlenítő hatású kézmosó szerek
biztosítottak, illetve mindenhol kihelyezett a
helyes kézmosás folyamatának leírása.

A manipulációs terek takarítottak, a hulladék
elszállítás megfelelő, rendezett körülmények
között zajlik.

A vendéglátóegységek elvitelre, illetve
házhozszállítással forgalmazzák a
termékeiket. A termékeket szintén védik a
cseppfertőzéstől, helyben fogyasztás nincs.

A szúrópróba szerű ellenőrzés során lejárt
fogyaszthatósági idejű, nem megfelelő
minőségű terméket nem találtak. A falak,
padozat résmentes. 
Az élelmiszer higiéniai- és biztonsági
előírásokat betartják.

Az üzletközpont teljes területe rendezett,
takarított, általános higiéniai állapota
megfelelő.

A vendéglátó egységekben elvitelre történik
a kiszolgálás, több egységben átadó ablakon
keresztül, eldobható edényzetben.

A dolgozók védőruházatot (maszkot,
gumikesztyűt) viseltek. A termékeket
fokozottan védik a cseppfertőzéstől. Az
élelmiszerbiztonsági előírásokat fokozottan
betartják. Az egységekben fertőtlenítő
hatású tisztítószerek biztosítottak.

Az üzletközpont területére 2 alkoholos
kézfertőtlenítőt helyeztek ki, illetve a szociális
helyiségekben is biztosított fertőtlenítő
hatású kézmosó.

A Pretox Kft. Végzi a rágcsáló és rovarírtást,
2020. március 12-én volt az utolsó irtás,
illetve a mai napon végeztek fertőtlenítést az
üzletközpont területén található padok
környezetében, a permetezést VIRUCID-F
szerrel végezték.

A hulladék elszállítást szelektíven végzik.

5 Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi 
Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály

Hatósági Higiéniai ellenőrzés a Tétényi úti Üzletközpontban 2020.04.23
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A 4 bejáratból 3-nál pumpás alkoholos
kézfertőtlenítő berendezés van felszerelve; 2-
nél falikút van, ahol folyékony
kézfertőtlenítőszert biztosítanak.

A 4 bejárati kapunál a falon ki vannak
függesztve a járványügyi tájékoztatók
(időbeni korlát, távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés).

A piaci kapuk (6) folyamatosan nyitva
vannak a tetőablakokkal együtt, így a
légcsere folyamatosan biztosított a
nyitvatartási idő alatt.
A nyílt piaci árusító helyeknél biztosított a
távolságtartás.

Naponta legalább 10 alkalommal a piac
felügyelőség hangos bemondón keresztül
figyelmezteti a kereskedőket és vásárlókat a
járványügyi rendeletek betartására
(cseppfertőzés megakadályozása,
távolságtartás, maszkviselés, időkorlát,
kézfertőtlenítők használata) a helyes
magatartásra.

A vásárlói és kereskedelmi szociális
helyiségek fertőtlenítőszeres kézmosószerrel
vannak felszerelve.

A takarítószemélyzet az általános
gyakorlattól eltérően 2 óránként ellenőrzik
és fertőtlenítik a kereskedői WC-ket, a közös
helyiségek kilincseit és 2 óránként
fertőtlenítik, fertőtlenítőszeres kendővel
áttörlik, a kihelyezett hulladékgyűjtőket
naponta legalább 3 alkalommal ürítik.

A vásárcsarnok rendezett, takarított.
A bejáratoknál (7) a járványügyi tájékoztatás
ki van helyezve.
A piac területén 3 kihelyezett pumpás
kézfertőtlenítő van kihelyezve.
3 fertőtlenítő hatású kézmosószerrel
felszerelt kézmosó van.

Kereskedői és a vendég illemhelyekben a
kézmosók fertőtlenítő hatású
kézmosószerrel, papírtörlővel felszereltek.

Az ellenőrzés során a piac területén
tartózkodó vásárlókon ill. dolgozókon
szájmaszk volt.
A piacfelügyelőség folyamatosan tájékoztatja
/ figyelmezteti a vásárlókat a szabályok
betartására.

7 Pest Megyei Kormányhivatal - 
Élelmiszerlánc-Biztonsági és 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Élelmiszerhigiéniai szemle a Bosnyák téri 
Vásárcsarnokban

2020.05.14

6 Pest Megyei Kormányhivatal - 
Gödöllői Járási Hivatal - 

Élelmiszerlánc-Biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály

Hatósági Élelmiszerbiztonsági ellenőrzés koronavírus 
járvány idején megtett intézkedések - a Kórház 

utcai Vásárcsarnokban

2020.05.09
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Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

A vásárcsarnok takarítottsága megfelelő,
általános higiéniai állapota megfelelő.

Az ellenőrzés során megállapításra került,
hogy a termékek (füstölt áruk) cseppfertőzés
elleni védelme nem minden egységben
valósul meg. Az ellenőrzés során felhívták az
üzemeltetők figyelmét, hogy a termékeket
fokozottan óvják a cseppfertőzéstől.

Az egységek higiéniai állapota megfelelő
volt, a hatályos jogszabályoknak
megfelelően működtek.

Az ellenőrzés során a kiszolgálók néhány
helyen nem viseltek arcmaszkot. A CSAPI
munkatársai felhívták a figyelmüket, hogy a
Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésének 21/2020. (IV.12.)
önkormányzati rendelete alapján az
ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru
forgalmazására vagy szolgáltatás nyújtására
használt helyiségekben, illetve épületekben,
piacokon, bevásárlóközpontokban,
üzletközpontokban csak az arc sál, kendő
vagy maszk általi eltakarásával lehet
tartózkodni. Erről dokumentáltan is
értesítették az üzemeltetőket.

Az ellenőrzés során a csarnok kereskedelmi,
vendéglátó egységeit, őstermelői pultokat,
közös közlekedő folyosókat ellenőrizték: az
egységek általános higiéniai állapota
megfelelő. A kereskedők a termékeiket
fokozottan védik a cseppfertőzéstől.

Az ellenőrzés során a vásárlók és a
kereskedők az előírásoknak megfelelően
hordták az arcot eltakaró maszkot.

Az Igazgatóság intézkedései a koronavírus
elleni védekezésben: 

- Márciusban fertőtlenítő hatású
kézfertőtlenítő szereket helyeztek ki, illetve
adagoló berendezéseket szereltek fel.

- Nagy hangsúlyt fektetnek a higiéniai
oktatásra, ezen belül a vírus elleni
védekezésre.

9 Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi 
Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály

Hatósági Őszi-téli piacszemle - a Fehérvári úti 
Vásárcsarnokban

2020.09.29

8 Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi 
Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály

Hatósági Higiéniai ellenőrzés a Vámház körúti 
Vásárcsarnokban - kereskedelmi és 

vendéglátóipari egységek élelmiszerbiztonsági és 
higiéniai ellenőrzése

2020.09.18
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Fővárosi Önkormányzat
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2020.01-10. hónapok

- A kereskedőknek több alkalommal adtak
tájékoztató anyagokat a vírus elleni
védekezéssel kapcsolatos napi teendők
megismertetésével kapcsolatban.

- Napi gyakorisággal ellenőrzik az eladásra
kerülő termékek védelmét a
cseppfertőzéstől.
- Két óránként fertőtlenítik a mozgólépcsők

korlátait.

Pandémiás tervet készítettek, valamint
Koronavírus okozta fertőzéssel kapcsolatos
cselekvési protokollt, amelyet bemutattak.

A rágcsáló és rovarírtást a Pretox Kft. végzi,
utolsó irtás 2020.09.19-én volt.
Az állati eredetű hulladékot az ATEV szállítja
el.
A HACCP dokumentáció kialakított, napi
dokumentációs lapokat vezetik.
A dolgozók számára öltöző, WC központilag
biztosított.

Az egységek élelmiszer-higiéniai és
biztonsági, kereskedelmi szempontoknak
megfelelően működnek.

Az üzletközpont higiéniai állapota megfelelő.

A kereskedők a termékeket fokozottan védik
a cseppfertőzéstől.
Az ellenőrzés során a vásárlók és a
kereskedők az előírtaknak megfelelően
viselték az arcot eltakaró maszkot.
A CSAPI intézkedései a koronavírus elleni
védekezésben:

-Fertőtlenítő hatású tisztítószerek
kihelyezettek, illetve adagoló készülékek
kerültek felszerelésre.

-Hangsúlyt fektetnek a higiéniai oktatásra,
különös képpen a vírus elleni védekezésre.

- A kereskedőket ellátták tájékoztató
anyagokkal a vírus elleni védekezéssel
kapcsolatos napi teendők megismertetésével
kapcsolatban.

- Napi gyakorisággal ellenőrzik az eladásra
kerülő termékek cseppfertőzés elleni
védelmét. Pandémiás tervet, valamint
koronavírus okozta fertőzéssel kapcsolatos
cselekvési protokollt dolgoztak ki.

10 Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi 
Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-

Biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály

Hatósági Őszi-téli piacszemle - higiéniai ellenőrzés a 
Tétényi úti Üzletközpontban

2020.09.29
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

A rágcsáló és rovarirtást a Pretox Kft. Végzi
szerződés szerint, utolsó irtás 2020.09.24-én
volt.
A HACCP dokumentáció kialakított, napi
dokumentációs lapokat vezetik.

A hulladékudvar takarítottsága megfelelő.

Az üzletközpontban újonnan nyitó egység
kialakítása, higiéniai állapota megfelelő volt.

Az egységek élelmiszerhigiéniai, és
biztonsági szempontokból megfelelően
működnek.

A piacon állati eredetű, ill egyéb élelmiszerek
forgalmazását végzik. A kereskedelmi ill.
vendéglátóegységek műszaki, higiéniai,
általános takarítottsága, állapota megfelelő.

A személyzet, illetve a piac alkalmazottai
részére szociális helyiség biztosított.
Hulladéktároló helyiség a pince szinten
található, hűtött ill. nem hűtött egyaránt.
Rovar- rágcsálóírtást a PRETOX Kft. végzi,
utolsó irtás dátuma 2020.09.23. Kártevők
jelenlétét nem észleltük.

A koronívírusjárványra való tekintettel a
CSAPI valamennyi telephelyére vonatkozó
PANDÉMIÁS TERVET, valamint a
fertőzéssel kapcsolatos Cselekvési Protokollt
dolgoztak ki.

Fokozott figyelmet fordítanak a vásárlók,
különös tekintettel az idős vásárlók
egészségének megóvására, a kereskedők
és a piac személyzetének egységének
védelmére, valamint az élelmiszerek
cseppfertőzés elleni védelmére, és az
élelmiszerbiztonsági előírások betartására a
járvány időszakában.

A Piac teljes területe jó színvonalon
takarított. Az 5 m alatti felületek por- és
pókháló mentesítése elvégzésre került. 

A piaci terület rendezett. A hulladékgyűjtő
edények tiszták, fóliával béleltek.

Rágcsáló és rovarírtás 2020.09.23-án
megtörtént. Az ellenőrzés során rovarok
jelenlétét nem tapasztaltuk.

11 Pest Megyei Kormányhivatal - 
Élelmiszerlánc-Biztonsági és 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Őszi piacszemle - a Rákóczi téri 
Vásárcsarnokban

2020.09.30

12 Pest Megyei Kormányhivatal - 
Élelmiszerlánc-Biztonsági és 

Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály

Hatósági Őszi-téli hatósági szemle - a Nagykőrösi úti 
Használtcikk Piacon

2020.10.01
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

Jelenleg a hulladékudvar területén csak a
fólia hulladék gyűjtése történik Big-Bag
zsákokban. A többi hulladék a piac területén
kialakított hulladékgyűjtő pontokon gyűlik.

A HCP is rendelkezik Pandémiás Tervvel,
illetve Koronavírus okozta fertőzéssel
kapcsolatos cselekvési tervvel. A kilincsek,
fogással érintett felületek fertőtlenítése 2
óránként megtörténik. A fertőtlenítést a
takarító cég végzi. A takarító cég a
szükséges tisztító és fertőtlenítő szerekkel
rendelkezik, azokat megfelelő módon,
rendezetten tárolja.

Az illemhely tisztasága megfelelő,
kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.
A parkoló területe és a piac körüli füves
terület is takarított, a fű le van vágva.

A piac területén jelenleg is 4 darab
vendéglátó egység van. Ezek leginkább
szombati és vasárnapi napokon vannak
nyitva. Tekintettel arra, hogy a vendéglátó
egységek jelenleg zárva vannak, ezért
élelmiszer biztonsági ellenőrzést nem
tudtunk végezni.

A közlekedési utak, portálok tiszták. A
takarításhoz tömlővégű légbeszívószelepes
csapteleppel ellátott kiöntőhely biztosított.

A vendég WC-k , mosdók tiszták, felújítottak.
Fertőtlenítő-szer adagolók működőképesek.

A csarnok területén a hulladékgyűjtés,
tömörítés feltételei biztosítottak. A veszélyes
állati eredetű hulladékot hűtve tárolják. Az
őstermelői részen a zöldhulladék gyűjtését
komposztálásra előkészíthető módon
biztosítják. Fertőtlenítéshez klórmeszet és
hypo-t használnak.

A megelőző rovar és rágcsálóírtást a
PRETOX Kártevőírtó Kft. végzi. Legutóbbi
irtás 2020.IX.29-én történt.

A bejáratoknál a dohányzáskorlátozó
feliratok ki vannak helyezve. A feliratok a a
kormányrendelet előírásainak megfelelnek.
Dohányzási korlátozást megsértő személyt
nem láttunk, hiányosságot nem
tapasztaltunk.

13 Budapest Főváros Kormányhivatala - 
XIV. kerületi Hivatala

Hatósági Közegészségügyi ellenőrzés - a Bosnyák téri 
Vásárcsarnokban

2020.10.06
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

Az ellenőrzés során a műszaki-higiéniai
feltételekkel, a nyílt piaci árusítással, a piaci
üzletek engedélyével, a HACCP
működtetésével kapcsolatban kifogás nem
merült fel.

A takarítást a CSAPI alvállakozóval
végezteti, jóváhagyott tisztító-,
fertőtlenítőszerekkel. A kézi takarítás mellett
heti 2 alkalommal takarítógéppel is.

A csarnokban a húsboltok, halas,
vendéglátóüzletek esetében kötelezően
zsírfogókat szereltettek fel 2019-ben,
melyeket központi előírás szerint kötelezően
havonta tisztítják, központilag ellenőrzik a
tevékenységet.

A központi csatorna rendszert havonta
takarítják. A piac általános rendje,
takarítottsága szemmel láthatóan nem
kifogásolható.
A vírus elleni védekezés megvalósulása a
következő:

- 3 bejáratnál alkoholos kézfertőtlenítő
berendezés van felszerelve.

- a felügyelőség dolgozóinak, valamint a
kereskedőknek, vásárlóknak az előírt
jogszabályoknak megfelelően kötelező a
maszk viselése, amit folyamatosan
ellenőriznek.

- a járványügyi tájékoztatás a 4 bejáratnál ki
van függesztve, a távolság tartás betartása
érdekében sárga-fekete csíkozású szalagok
vannak a padozatra felragasztva.

- a nyílt piaci árusítási helyeknél, asztaloknál
biztosított a távolságtartás. Naponta 1/2
óránként hangosbemondón figyelmeztetik a
piac területén lévő embereket.

- a takarítók 2 óránként fertőtlenítik a közös
helyiségek kilincseit, fogantyúit.

14 Pest Megyei Kormányhivatal - 
Hatósági állatorvos

Hatósági Piacok ellenőrzése - a Kórház utcai 
Vásárcsarnokban
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

A vásárcsarnok műszaki, higiéniai állapota
megfelelő. Takarítottsága rendben.

A járványügyi helyzetre való tekintettel
"Pandémiás Tervet" dolgoztak ki, melyben
koronavírus fertőzéssel kapcsolatos
cselekvési protokollt dolgoztak ki.

A csarnok bejárataihoz, illetve a közlekedő
mentén található kézmosóhoz
kézfertőtlenítőszer- és folyékony
kézfertőtlenítő szappan adagolókat helyeztek
ki.

A mozgólépcsők korlátját félóránként
fertőtlenítik.
A hangosbemondóban félóránként
figyelmeztetik a vásárlóközönséget az
előírások betartására.

A kereskedelmi egységekben a
fertőtlenítésre fokozott figyelmet fordítanak,
illetve a csarnok részéről folyamatosan
történik a maszk viselésének ellenőrzése.

Az üzletek frontrészére plexi, ill. műanyag
lapok kerültek felszerelésre.

A kereskedelmi egységekben a kiszolgálás
során különös figyelmet fordítanak a
járványügyi előírások betartására. A vásárlók
részére külön kézfertőtlenítő biztosított.

Manipulációs terek takarítottsága megfelelő.

Hulladék elszállítást az FKFV Zrt. végzi, az
állati eredetű hulladékot az ATEV szállítja el.
Bővítették a szelektív hulladékgyűjtés körét.

Rovar- rágcsálóírtást a PRETOX Kft. végzi,
utolsó irtás dátum 2020.09.29. Egyszerre
végzik a közösségi területek, valamint a
kereskedők bérelt helyiségeiben a
kártevőmentesítést.

Szociális blokkok higiéniai állapota
megfelelő.

Az ellenőrzés során élelmiszerbiztonsági,
élelmiszerhigiéniai kifogás nem merült fel.

15 Pest Megyei Kormányhivatal - 
Hatósági állatorvos

Hatósági Őszi piacszemle - a Vámház körúti 
Vásárcsarnokban

2020.10.08
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

A CSAPI gazdálkodását a takarékosság, a
tervszerűség, a kiegyensúlyozottság és az
eredményesség jellemezte. Az Igazgatóság
pénzügyi helyzete stabil volt.

A kialakított belső kontrollrendszer és az
Alapító okiratban foglalt tevékenységek,
illetve munkafolyamatok szabályozottsága,
valamint a kialakított eljárásrendek
megfelelőek. A gazdálkodással kapcsolatos
intézményi normák biztosították a
rendelkezésre álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását, illetve a CSAPI szabályszerű
működését.

A kockázatkezelési tevékenység megfelelő.

A vezetői kontrollok a belső normákkal
összhangban működtek.

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés,
illetve az engedélyezési és jóváhagyási
eljárások gyakorlati végrehajtásának során
hiányosság nem volt tapasztalható.

A kötelezettségvállalások a jogi normák és a
belső szabályzatban foglaltak szerint
történnek, a kapcsolódó nyilvántartás
vezetése előírásszerű.
A vezetői információs rendszer folyamatos,
naprakész információt nyújt.
A vezetői ellenőrzések dokumentáltsága
terén hiányosságokat tapasztaltak.
A gazdálkodásra vonatkozó, előírt
adatszolgáltatásokat az illetékes szervek
részére határidőre megküldték.

Az Intézményre jellemző közérdekű adatok
az Igazgatóság honlapján - néhány adat
kivételével - megtalálhatóak.

Az Igazgatóságnál a folyamatos monitoring
beépült a Szervezet működésébe,
tevékenységeibe, az ellenőrzés tapasztalatai
alapján jó színvonalon valósul meg.

16 Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály

Felügyeleti A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac 
Igazgatósága pénzügyi, szabályszerűségi 

ellenőrzése

2020.10.13
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Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

Ellenőrzések, vizsgálatok listája
2020.01-10. hónapok

A belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlensége biztosított. Az ellenőrzések
lefolytatása megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.
A belső ellenőrzés által megfogalmazott
javaslatok a vezetés számára az intézmény
működésének fejlesztéséhez és
eredményessége növeléséhez hozzájárultak.

A helyiségek bérbeadásának rendszere,
szabályozottsága, valamint a
szerződéskötési folyamatok során
alkalmazott gyakorlat biztosítja a CSAPI
kezelésébe adott vagyon eredményes
hasznosítását. A tevékenységet a vonatkozó
jogi, illetve belső normákban rögzítettek
szerint végzik, a kapcsolódó dokumentálás
szabályszerű.

A helyiség bérleti díjak összegeit
számításokkal alátámasztották, a
vevőkövetelések megalapozottak, a behajtás
érdekében a szükséges intézkedéseket
megtették.

Az utóvizsgálatok összegzett tapasztalatai
alapján megállapításra került, hogy a korábbi
pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés és 3
témavizsgálat szabályszerűségi és
célszerűségi javaslatait többségében
végrehajtották.

Az ellenőrzés összesített értékelése szerint
az Intézménynél kialakított és működtetett
belső kontrollrendszer biztosítja a CSAPI
valamennyi gazdasági tevékenységének
folyamatos kontrollját.
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