
Az ellenőrzést végző szervezet 

megnevezése* 

Az ellenőrzés 

időpontja 
Az ellenőrzés tárgya (címe) 

I. Tulajdonosi joggyakorló vagy szakpolitikai irányító által végzett ellenőrzések 
 
 

ITM KEHOP IH 

 
 

2019.05.22 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00050) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.05.23 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00098) 

 
 

ITM KEHOP IH 

 
 

2019.10.01 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00072) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.10.02 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00070) 

 
 

ITM KEHOP IH 

 
 

2019.10.10 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00064) 

 
 

ITM KEHOP IH 

 
 

2019.10.17 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00005) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.10.17 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00048) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.10.22 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00079) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.11.28 

 

Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, 

műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi 

dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok 

és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-

16-2016-00048) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.11.28 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2017-00125) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.12.04 

 

Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00108) 

 
 

ITM KEHOP IH 

 
 

2019.12.04 

 

Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00103) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2019.12.17 

 

Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00078) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2020.01.30 

 

Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00025) 



 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2020.02.05. 

 

Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00003) 

 

 

ITM KEHOP IH 

 

 

2020.02.13. 

 

Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki 

tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, 

nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű 

mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2017-00110) 

II. Külső ellenőrzések  
 

Könyvvizsgáló 2019. év 
Független könyvvizsgálói jelentés 2019.01.01-2019.12.31 időszakra 

vonatkozó beszámoló 

 


