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ÖSSZEGZÉS 

Az Állami Számvevőszék a Pécsi Tudományegyetem utóellenőrzését 

2015. április 29. és 2016. május 23. közötti időszakra végezte el. Az 

utóellenőrzés megállapította, hogy a korábbi számvevőszéki jelentés 

javaslatai alapján az Egyetem rektora és kancellárja által megha-

tározott intézkedési tervben szereplő 25 feladat jelentős részének 

végrehajtása javította az Egyetem működésének szabályozottságát, de a gazdálkodási jog-

körök gyakorlása területén az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok egy része to-

vábbra is fennáll. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint a fenntartói jogkör gyakor-

lója – az intézkedési tervében foglalt feladatot végrehajtotta. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az ÁSZ1 stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, 
hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabály-
talanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres utóellenőrzések hoz-
zájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásá-
hoz.  

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

Az Egyetem2 az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról a Bkr3. előírásainak megfelelő nyilvántartást 
vezetett. 

Az Egyetem az intézkedési tervében meghatározott 25 feladatból 15 feladatot határidőben, négy feladatot határ-
időn túl, hatot részben hajtott végre. Elmaradt egyes belső szabályzatok módosítása, a belső kontrolltevékenységek 
felülvizsgálata során nem történt meg a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szervezeti egysé-
gekre vonatkozó szabályozása, a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollokkal kapcsolatos tevékeny-
ségek ellátása több esetben nem volt szabályszerű. 

Az EMMI4 az intézkedési tervében meghatározott feladatot végrehajtotta. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számve-

vőszéki jelentésben5 foglalt intézkedést igénylő megálla-

pításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézke-

dési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött 

szervezet végrehajtotta-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Pécsi Tudományegyetem 
 

Az 1367-es alapítású Pécsi Tudományegyetem az ország egyik 
legnagyobb, regionális vezető szereppel bíró egyeteme, ahol 
tíz karon és 24 klinikán, a felsőoktatás teljes spektrumán folyik 
képzés. Az Egyetem az ország meghatározó kutatóegyeteme, 
jelentős szakmai kutatóbázissal. Az egyetemi karokon 21 dok-
tori iskola működik, amelyek a tudomány és a művészetek szé-
les spektrumát ölelik fel. Az Egyetemen 2015-ben összesen 
19 799 fő tanult. 

Az Egyetem 2014. évi költségvetési beszámolója szerint 
47 887,7 millió Ft költségvetési bevételt, 11 692,0  millió Ft fi-
nanszírozási bevételt ért el, valamint 59 579,7 millió Ft költség-
vetési kiadást teljesített. A 2014. december 31-i könyvviteli 

mérleg szerint az Egyetem eszközei 70 651,3 millió Ft-ot tettek ki.  

Az Egyetem gazdálkodásának és működésének ellenőrzését az ÁSZ a 
2009-2013. közötti időszakra végezte el, az erről szóló 15063. számú jelen-
tést 2015. április 29-én tette közzé. Az ellenőrzés célja annak értékelése 
volt, hogy szabályos volt-e az Egyetem pénzügyi és vagyongazdálkodása, 
biztosított volt-e a vagyonnal való gazdálkodás követelményének érvénye-
sülése, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e a belső kont-
rollrendszer, az irányító szerv tevékenysége a jogszabályoknak megfelelő 
volt-e. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az állami felsőoktatási intézmé-
nyek, így az Egyetem fenntartói jogkörének gyakorlója. 

Az utóellenőrzés az ÁSZ jelentésben a rektor6 és a miniszter7 részére 
megfogalmazott intézkedést igénylő megállapításokra és javaslatokra ké-
szített, az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben foglalt feladatok 
megvalósításának ellenőrzésére, illetve értékelésére fókuszált. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az ÁSZ tv8. 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések in-
tézkedést igénylő megállapításaihoz és javaslataihoz kapcsolódóan az el-
lenőrzött szervezet vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és az 
ÁSZ részére megküldeni. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását – 
az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az ÁSZ utóellenőrzés 
keretében ellenőrizheti. Az intézkedések megvalósulásának értékelése so-
rán az ÁSZ figyelembe veszi az ellenőrzött szervezetek működési feltétele-
iben, valamint a jogszabályi előírásokban bekövetkezett változásokat. 

Az intézkedési tervekben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes 
végrehajtása, valamint megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az 
ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok meg-
szüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a fe-
lelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok 
feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és iga-
zolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem 
lehet kitérni. 

AZ UTÓELLENŐRZÉS VÁRHATÓ HASZNOSULÁSA 

Az utóellenőrzés négy szinten hasznosulhat: 

 A társadalom szintjén az utóellenőrzés jelzi, hogy a számvevőszéki 
ellenőrzés megállapításainak van következménye: a hiányosságok 
megszüntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott intéz-
kedések végrehajtását is számon kéri az ÁSZ. 

 Az ellenőrzött terület szintjén az utóellenőrzés tájékoztatást nyújt a 
terület döntéshozóinak a hiányosságok kiküszöbölésének jó gyakor-
latairól, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy az ÁSZ ellenőrzési 
megállapításai, javaslatai a terület nem ellenőrzött szervezeteinek a 
működése során is hasznosuljanak. 

 Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a 
szervezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi 
ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a koc-
kázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat. 

 Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési je-
lentések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradása vagy részle-
ges megvalósulása a további ellenőrzésekhez kockázati jelzésként 
szolgál. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — Az ellenőrzött szervezetek az intézkedési tervben foglaltakat az 

előírt határidőben végrehajtották-e?   
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ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az utóellenőrzés alapját képező ÁSZ jelentés közzétételének napjától 
(2015. április 29.) az ellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének napjáig 
(2016. május 23.) tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal 
és javaslatokkal összhangban – az Egyetem és az EMMI által – készített in-
tézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.  

Az ellenőrzés kiterjed minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Pécsi Tudományegyetem és Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ÁSZ az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Az ÁSZ 
törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi 
költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az 
államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon 
kezelését.  

Az ÁSZ tv. 1. § (3) bekezdése szerint az ÁSZ általános hatáskörrel végzi 
a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős 
gazdálkodás ellenőrzését.  

Az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése alapján az ÁSZ tv. 33. § (1)-(2) bekezdése 
szerinti intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés 
keretében ellenőrizheti. 
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 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az 
ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatá-
lyos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figye-
lembevételével, önállóan végezte. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az Egyetemmel és az EMMI-vel történő 
kapcsolattartást az ÁSZ SZMSZ9-ének vonatkozó előírásai alapján biztosí-
totta. 

Az utóellenőrzés megállapításait elsősorban az ÁSZ rendelkezésére ál-
ló, valamint az ellenőrzött szervezetektől elektronikusan bekért dokumen-
tumok alapozták meg. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoz-
nak egyrészt a szakmai programban felsorolt adatforrások, másrészt min-
den – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából informá-
ciót tartalmazó – dokumentum. 

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollokra vonatko-
zóan az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását a dologi kiadá-
sok állományából és a személyi jellegű kifizetésekből, valamint a követelé-
sek állományából 10-10 véletlen mintavétellel kiválasztott tétel alapján ér-
tékelte az ÁSZ. A kiválasztott tételek esetében azt ellenőrizte, hogy az Egye-
tem az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtása során 
biztosította-e a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak megfelelő 
működtetést. 

Az intézkedési tervekben előírt feladatokat, azok végrehajthatósága, il-
letve végrehajtása szempontjából az alábbiak szerint értékelte az ÁSZ: 

 „határidőben végrehajtott” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, 
az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtör-
tént; 

 „határidőn túl végrehajtott” a feladat, ha annak teljesítése az intéz-
kedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl tör-
tént meg; 

 „részben végrehajtott” a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az 
intézkedési tervben előírt módon nem történt meg; 

 „nem végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, 
vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták; 

 „okafogyottá vált” a feladat, ha végrehajtására – meghatározott ese-
mény bekövetkezése, továbbá külső körülmény, a működést érintő 
feltétel változása miatt – már nincs szükség, illetve lehetőség, és egy-
értelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő kö-
rülmény a jövőben nem fordulhat elő; 

 „nem időszerű” az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli 
végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézke-
dés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövő-
beni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes, 
vagy a végrehajtás határideje még nem járt le. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezetek a tanúsítvá-
nyok elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok 
elektronikus megküldésével szolgáltattak adatokat, amelyek valódiságát és 
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teljes körűségét az ellenőrzött szervezet vezetője által tett teljességi és hi-
telességi nyilatkozat igazolta. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, infor-
mációk kontrollja az ellenőrzés keretében történt. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. Az ellenőrzött szervezetek az intézkedési tervben foglaltakat az 

előírt határidőben végrehajtották-e? 
  

Összegző megállapítás Az Egyetem az intézkedési tervben meghatározott 25 feladat-
ból 15 feladatot határidőben, négy feladatot határidőn túl, 
hat feladatot részben hajtott végre. Az intézkedési tervben 
rögzített feladatok végrehajtásáról a Bkr. előírásainak megfe-
lelő nyilvántartást vezették. Az EMMI az intézkedési tervben 
meghatározott egy feladatot határidőben végrehajtotta. 

Az ÁSZ a jelentésében a rektor részére három, a miniszter részére egy ja-
vaslatot fogalmazott meg.  

Az Egyetem által összeállított és az ÁSZ részére megküldött intézkedési 
terv a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére 25 feladatot ha-
tározott meg. A feladatok elvégzésének felelőseit megjelölték. 

Az ÁSZ javaslatai alapján készített intézkedési tervben rögzített felada-
tok végrehajtásáról az Egyetem a Bkr. előírásainak megfelelő nyilvántartást 
vezette. 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat, határidőket, a fel-
adatok végrehajtásáért felelős személyt és a feladatok végrehajtását az I. 
és a II. számú melléklet mutatja be. 

Az Egyetem intézkedési tervében tervezett feladatok végrehajtásának 
értékelési kategóriák szerinti megoszlását az 1. ábra szemlélteti.  

1. ábra 

 

Forrás: ÁSZ 

HATÁRIDŐBEN VÉGREHAJTOTT feladatok: 

 (1/15) A Kancellári Hivatal vezetője intézkedett a szervezeti egysé-
gek 2015. évi engedélyezett létszámadatainak az intézmény számára 

15
60 %

4
16%

6
24%

A feladatok végrehajtásának értékelési 
kategóriák szerinti  megoszlása

Határidőben végrehajtott

Határidőn túl végrehajtott

Részben végrehajtott
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adott évre engedélyezett létszám felosztása alapján az SZMSZ1
10 ré-

szét képező foglalkoztatási követelményrendszer mellékleteként 
történő megjelenítéséről. Szenátusi döntés alapján 2016. március 
17-től a foglalkoztatási követelményrendszert hatályon kívül helyez-
ték. A Szenátus intézkedésére az Ávr.11 13. § (1) bekezdésének mó-
dosítása miatt került sor.  

 (2/15) A Szenátus 186/2015. (X. 01.) számú határozatával módosí-
totta, és 2015. október 1-jén hatályba helyezte a Magatartási és 
Kommunikációs Kézikönyv2-t, amelyben rögzítették az etikai köve-
telményeket, normákat, és az etikai felelősségre vonatkozó rendel-
kezéseket. 

 (3/15) A kancellár12 intézkedett az Egyetem ellenőrzési nyomvonala-
inak és a működtetéséhez szükséges szabályozó és monitoring rend-
szernek a teljes körű felülvizsgálata és módosítása érdekében, mivel 
a Szenátus 2015. december 17-én elfogadta és hatályba helyezte a 
Belső Kontroll Kézikönyv2

13-t. 

 (4/15) A rektor-helyettes a 2015. október 13-én kelt levelében intéz-
kedett az Egyetem szervezeti egységeinek vezetői felé, amelyben 
előírta, hogy a szervezeti egységek a kockázatkezelési rendszer átte-
kintésére készítsenek intézkedési tervet. A szervezeti egységek 
2015. december 31-i határidőre elkészítették az intézkedési tervei-
ket. 

 (8/15) A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közér-
dekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjé-
ről szóló szabályzatot a Szenátus 2015. december 17-én a 245/2015. 
(12. 17.) számú határozatával fogadta el. A közérdekű adatokat az 
Egyetem honlapján feltüntették. 

 (9/15) A rektor intézkedett az Egyetem 2015/2016-os tanévre vo-
natkozó Képzési Programjának összeállítására és a Szenátus elé ter-
jesztése érdekében, melyet a Szenátus 2015. június 25-ei ülésén a 
162/2015. (06.25.) számú határozatával fogadott el. 

 (15/15) A kancellár 2015. július 24-én kiadta „a PTE immateriális ja-
vainak és tárgyi eszközeinek leltározásáról” szóló 10/2015. számú 
Kancellári utasítást. A teljes leltározás végrehajtásának határidejét a 
Kancellári utasítás alapján 2016. december 31-ében, a helyszíni lel-
tárfelvétel végrehajtásának határidejét 2016. augusztus 31-ében ha-
tározta meg. 

 (1/10) A Szenátus 2015. március 26-án a 22/2015. (03.26.) számú 
határozatával elfogadta az Egyetem SZMSZ1-et, amely már nem tar-
talmazott a Gazdasági Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket. 

 (2/10) A HPI14 igazgatója intézkedett a jelenléti ívek hiányával kap-
csolatban azzal, hogy 2015. április 14-i levelében a jelenléti ívek kap-
csán felhívta az önállóan gazdálkodó egységek vezetőinek figyelmét 
a számfejtési bizonylatok megőrzésének szabályaira, valamint elké-
szítette a munkaidő ellenőrzési ütemtervet a szervezeti egységeknél 
vezetett jelenléti ívek ellenőrzésére. Az ügyeleti és túlóra díjak ellen-
jegyzése és teljesítésigazolása kapcsán 2015. március 23-i levélben 
hívták fel a szervezeti egységek vezetőinek figyelmét a pótlékjelen-
tések számfejtéséhez szükséges igazolásokra, így a pénzügyi ellen-
jegyzés, a kötelezettségvállaló, illetve a kancellár aláírására. A min-
tavételes eljárással végzett tételes dokumentum ellenőrzés 2015. 
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május hónaptól kezdődően került bevezetésre. A Személyi Juttatá-
sok Osztály osztályvezetője a jelenléti ívek kapcsán a bizonylatok 
megőrzését, az ügyeleti és túlóra díjak ellenjegyzését, teljesítésiga-
zolását ellenőrizte. 

 (3/10) A humánpolitikai igazgató intézkedett a külső személyi jutta-
tások előirányzat terhére megkötött megbízási szerződések ellen-
jegyzésével kapcsolatban a HPI-on belüli felülvizsgálatról, a haszná-
latban lévő nyomtatványok áttekintéséről. A külső személyi juttatá-
sok kifizetése kapcsán vezetői kontrolltevékenység keretében min-
tavételes eljárással dokumentum ellenőrzést végeztek. 

 (5/10) A rektor által 2014. július 22-én kiadott és a kiadás napján ha-
tályba lépett Eszközök és források értékelési szabályzata1

15, valamint 
a Szenátus 209/2015. (XI. 12.) számú határozatával kiadott Eszközök 
és források értékelési szabályzata2

16 tartalmazza a követelések mi-
nősítését, érvényesítését, a behajthatatlan követelések leírásának 
szabályait, az érintett szervezeti egységek közötti munkamegosztást 
és a felelősségi szabályokat. A rektor soron kívüli belső ellenőrzést 
rendelt el, amelyről a jelentés 2015. május 15-én, a „Hallgatói fize-
tési kötelezettségek előírásának és beszedésének működtetett 
rendszere a Pécsi Tudományegyetemen” címmel elkészült, amit a 
rektor 2015. május 21-én elfogadott és intézkedési terv készítését 
írta elő. 

 (7/10) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság az Áhsz.17 előírása-
inak megfelelően intézkedett a több évet érintő kötelezettségválla-
lások 2014. évi beszámolóban való megbontásáról. 

 (8/10) A rektor 2014. november 11-én ad hoc belső ellenőrzési vizs-
gálatot rendelt el „A közbeszerzési Döntőbizottság által – az ÁSZ kez-
deményezésére – hivatalból lefolytatott jogorvoslati eljárásokban 
hozott, Pécsi Tudományegyetemet elmarasztaló határozatokért való 
felelősség kérdésének tisztázásához szükséges tények vizsgálata" 
tárgyban. A lefolytatott belső ellenőrzésről készült jelentés BE/27-
6/2015. számon 2015. október 1-jén készült el, mely alapján a rektor 
2015. október 8-án az ellenőrzésben érintett szervezeti egységek 
számára intézkedési tervkészítési kötelezettséget írt elő. A 2014. évi 
belső ellenőrzési terv is tartalmazott a közbeszerzés közbeszerzési 
kötelezettség teljesítése érdekében kialakított rendszer ellenőrzése 
tárgyában ellenőrzést, ez alapján készült a BE/15-6/2015. számú el-
lenőrzési jelentés, amelyet a kancellár 2015. április 7-én elfogadott 
és intézkedési terv készítését írta elő az ellenőrzésben érintett szer-
vezeti egységek számára. A szervezeti egységek 2015. május hónap-
ban az intézkedési terveiket elkészítették, azokat a kancellár 2015. 
május 12-én és 2015. május 14-én jóváhagyta. A Szenátus a 
24/2015. (III. 26.) számú határozatával megalkotta az SZMSZ 32. 
számú mellékletét, amellyel létrehozta a Közbeszerzési Igazgatósá-
got, valamint a Közbeszerzési Osztályt. 

 (9/10) A Szenátus a 106/2014. (06. 26.) számú határozatában érté-
kelte a rektor vezetői tevékenységét, továbbá meghatározta a rektor 
vezetői megbízásához kapcsolódó juttatást. 

 (10/10) A rektor intézkedett a kincstári bankkártya használatával 
kapcsolatban a kincstári kártya használatára jogosultak körének 
meghatározásáról a Pénztári és Pénzkezelési Szabályzat1

18 36. §. (6) 
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bekezdés a-c) bekezdésekben foglaltak alapján. A kártya használa-
tára jogosultak körét felülvizsgálták, melyet a 2015. november 12-
től hatályos Pénztári és pénzkezelési Szabályzat2

19 34. § (3) bekezdé-
sében rögzítettek. 

HATÁRIDŐN TÚL VÉGREHAJTOTT feladatok: 

 (6/15) A kancellár az intézkedési tervben vállalt 2015. június 30-i ha-
táridőn túl intézkedett a Közbeszerzési Szabályzat20 és a Közbeszer-
zési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzat21 lét-
rehozásáról. A Szenátus a 189/2015. (X. 1.) és a 190/2015. (X. 1.) 
számú határozataival 2015. október 1-jével fogadta el és léptette ha-
tályba az egymástól elkülönült szabályzatokat, +melyekkel a két be-
szerzési módszer szabályozásának összhangja megvalósult. A szabá-
lyozás módosításával meghatározásra került a közbeszerzések rész-
letes eljárásrendje, az értékelő bizottság határozatképességének fel-
tételei és felelősei, határidők az eljárási cselekmények vonatkozásá-
ban, a szerződéskötésre jogosultak meghatározása és a döntéshozó 
személyek meghatározása. 

 (13/15) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság az intézkedési 
tervben vállalt 2015. október 31-i határidőn túl, 2015. december 17-
én intézkedett az Önköltség-számítási szabályzat elfogadása érdeké-
ben, mivel a Szenátus a 244/2015. (XII. 17.) számú határozatával fo-
gadta el és léptette hatályba az Önköltség-számítási szabályzatot22. 

 (14/15) A 2015. évi vagyongazdálkodási tervet a Szenátus a 
254/2015. (12. 17.) számú határozatával az intézkedési tervben vál-
lalt 2015. szeptember 30-i határidőt követően 2015. december 17-
én fogadta el. 

 (6/10) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság az intézkedési terv-
ben vállalt 2014. szeptember 1-jei határidőn túl 2015. október 21-
én intézkedett a kötelezettségekhez és a kifizetésekhez tartozó utal-
ványrendelet és számlakísérő szétválasztása érdekében. 

RÉSZBEN VÉGREHAJTOTT  feladatok: 

 (5/15) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság intézkedett az 
Egyetem belső gazdálkodással összefüggő szabályozásainak 2015. 
évi felülvizsgálatáról, azonban a Szerződéskötési és kötelezettségvál-
lalás rendjéről szóló szabályzat az Ávr.-ben szabályozott összeférhe-
tetlenség eseteit nem tartalmazta teljes körűen. A Számv. tv .-ben 
rögzített bizonylati renddel az Egyetem nem rendelkezett, mivel 
egységes bizonylati szabályozást nem alakítottak ki, és ennek hiányá-
ban az egyes szabályzatokban sem biztosították a bizonylatkezelési 
követelmények teljes körű megfelelőségét. 

 (7/15) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság a belső kontrollte-
vékenységek 2015. évi felülvizsgálata során a Belső Kontroll Kézi-
könyv2 alapján az intézkedési tervben vállalt 2015. november 30-ai 
határidőn túl, 2015. december 17-én intézkedett az ellenőrzési 
nyomvonalak felülvizsgálatáról. A szervezeti egységekre vonatko-
zóan folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési fel-
adatok meghatározása, kancellári utasításokban való szabályozása csak 

részlegesen valósult meg. 
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 (10/15) A Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság igazgatója 2015. 
június 17-i intézkedése során elküldte minden önállóan gazdálkodó 
szervezeti egységnek a kötelezettségvállalások ellenjegyzésére és 
dokumentum hiányának megszüntetésére, továbbá a többletfelada-
tokhoz kapcsolódó kereset-kiegészítés teljesítés igazolás hiányára 
vonatkozó figyelemfelhívó levelet. A kancellár 2015. június 4-én ki-
adta a "7/2015. számú kancellári utasítás a kereset-kiegészítést meg-
állapító többletfeladatos megállapodások teljesítésének igazolásá-
ról" szóló utasítást, amely utasítás 2-5. §-aiban a Kancellár meghatá-
rozta minden szervezeti egységre vonatkozóan a többletfeladatok-
hoz kapcsolódó kereset-kiegészítés teljesítésigazolásának a kötele-
zettségét. A többletfeladatos megállapodások dokumentumainak 
felülvizsgálata, a szabályozásokon való átvezetése, valamint a Kjt.23 
77.§ szerinti kereset-kiegészítés nyújtásának jogszabályoknak meg-
felelő kialakítása megtörtént. A rendszeres és nem rendszeres sze-
mélyi juttatások kifizetése kapcsán ellenőrzött mintatételek egy ré-
szénél a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését nem végez-
ték el az Ávr.-ben foglaltak ellenére, valamint a Számv. tv. és az Ávr.-
ben előírtak ellenére nem állt rendelkezésre a bérelszámolást alátá-
masztó jelenléti ív, illetve a jelenléti íven a teljesítésigazoló aláírása 
nem szerepelt. A többletfeladatokhoz kapcsolódó kereset-kiegészí-
tés kifizetését megelőzően a teljesítésigazolást nem az Ávr. – ben és 
a belső szabályozásnak megfelelően végezték el, mert a kötelezett-
ségvállaló írásban nem jelölte ki a teljesítés igazolására jogosult sze-
mélyt. 

 (11/15) A humánpolitikai igazgató intézkedésében írásban felhívta 
az önállóan gazdálkodó egységek vezetőinek a figyelmét a megbízási 
szerződések mennyiségi és minőségi követelményeinek részletes, 
pontos és szakszerű meghatározására, azonban a külső személyi jut-
tatások előirányzata terhére megkötött megbízási szerződések kap-
csán ellenőrzött mintatétel dokumentumai alapján a teljesítésigazo-
lást az Ávr.-ben előírtak ellenére nem a kötelezettségvállaló által 
írásban kijelölt személy végezte el. 

 (12/15) A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság az intézkedési 
tervben meghatározott 2015. szeptember 30-i határidőn túl 2015. 
október 21-én intézkedett a kötelezettségekhez és kifizetésekhez 
tartozó utalványrendelet és számlakísérő szétválasztása és az újon-
nan bevezetésre kerülő gazdasági informatikai rendszerben a számla 
work-flow kialakítására és szabályozására. A beérkező számlák keze-
lését szabályozták. A dologi beszerzésekhez kapcsolódó mintatéte-
lek dokumentumainak ellenőrzése alapján a teljesítést igazoló sze-
mély írásban történő kijelölése hiányában a teljesítésigazolás elma-
radt, amely nem felel meg az Ávr.-ben foglaltaknak. 

 (4/10) Az oktatási igazgató határidőben intézkedett arra vonatko-
zóan, hogy minden kifizetéshez utalványrendelet kerüljön kiállításra. 
A rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kifizeté-
séhez kapcsolódó mintatételek dokumentumainak ellenőrzése alap-
ján a kifizetésekhez kapcsolódó utalványrendelet az Ávr.-ben előír-
takkal ellentétesen nem minden esetben tartalmazott teljesítésiga-
zolást, valamint a teljesítésigazolás nem az Ávr.-ben előírtaknak 
megfelelően történt, mert a teljesítésigazolást nem a kötelezettség-
vállaló által írásban kijelölt személy végezte. 
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HATÁRIDŐBEN VÉGREHAJTOTT  feladat: 

 1. Az EMMI az intézkedési tervben vállalt 2015. december 31-i ha-
táridőn belül intézkedett, mert a Belső Ellenőrzési Főosztály 
2015. július 10-én elkészítette az „Ellenőrzési jelentés a Pécsi Tudo-
mányegyetem gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről szóló 
15063 számú ÁSZ jelentésben az emberi erőforrások miniszterének 
címzett javaslat alapján lefolytatott soron kívüli ellenőrzésről” szóló 
ellenőrzési jelentést. 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 15063 SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYETEM INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA 

 

So
rs

zá
m

 Az intézkedési tervben rögzített 
feladat 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
határidő 

A feladatok 
elvégzésének 

felelőse 

A feladat végrehajtása 

 1. 2. 3. 4. 

Határidőben végrehajtott feladatok 

1/15. „A szervezeti egységek engedélyezett létszámadatait az 

intézmény számára adott évre engedélyezett létszám fel-

osztása alapján a szervezeti és működési szabályzat ré-

szét képező foglalkoztatási követelményrendszer mellék-

leteként kell a jövőben megjeleníteni. A szervezeti egysé-

gek engedélyezett létszámadatait tartalmazó mellékletet 

minden évben a gazdasági terv részeként kell elfogad-

tatni és a foglalkoztatási követelményrendszerben mó-

dosítani.” 

2015.06.30. majd 

évente 

Kancellári Hivatal - 

hivatalvezető, PTE 

Szenátusának tit-

kára 

A Kancellári Hivatal vezetője intézkedett a szervezeti egységek engedélyezett 

létszámadatainak az intézmény számára adott évre engedélyezett létszám fel-

osztása alapján az SZMSZ részét képező foglalkoztatási követelményrendszer 

mellékletként történő megjelenítésére, mert az Egyetem 2015. június 25-től 

meghatározta az SZMSZ1 4. számú mellékletében „A PTE foglalkoztatási köve-

telményrendszere”, 9. számú mellékletében a „PTE szervezeti egységek enge-

délyezett létszámadatai”-t. 

Az Ávr. 13. §. (1) bekezdés e) pontjának 2015. január 1-i módosítása alapján a 

szervezeti egységek engedélyezett létszámadatai vonatkozásában az SZMSZ1-

2
24-3

25-4
26-5

27-6
28 foglalkoztatási követelményrendszerét Szenátusi döntés alap-

ján 2016. március 17-től módosították a 9. számú melléklet hatályon kívül he-

lyezésével. 

2/15. „A Pécsi Tudományegyetem 2014. október 02-án elfoga-

dott Magatartási és Kommunikációs Kézikönyvét ki kell 

egészíteni az etikai normákra és etikai felelősségre vo-

natkozó rendelkezésekkel.” 

2015. 10 31.  Kancellári Hivatal 

Jogi Főosztályve-

zető, PTE Szenátu-

sának titkára 

A Szenátus a 2014. október 2-án elfogadott Magatartási és Kommunikációs 

Kézikönyvet1
29 a 186/2015. (X. 01.) számú határozatával módosította és 2015. 

október 1-jén hatályba helyezte. A módosítást követően a Magatartási és Kom-

munikációs Kézikönyv2
30 9.1-9.7. pontjai rögzítették az etikai követelménye-

ket/normákat, a 9.8-9.9. pontok pedig az etikai felelősségre vonatkozó rendel-

kezéseket. 

3/15. „A Kancellária ellenőrzési nyomvonalainak és a működte-

téséhez szükséges szabályozó rendszernek és monitoring 

rendszernek a teljes körű felülvizsgálata, módosítások el-

végzése.” 

2015.12.31. Kancellári Hivatal – 

hivatalvezető 

A Kancellári Hivatal vezetője intézkedett a Kancellária ellenőrzési nyomvona-

lainak és a működtetéséhez szükséges szabályozó és monitoring rendszer a 

teljes körű felülvizsgálata és módosítása érdekében, mivel a Szenátus 

2015. december 17-én elfogadta és hatályba helyezte az Egyetem a Belső 

Kontroll Kézikönyv2-t. A kézikönyv 45. § (1) bekezdése a szervezeti egységek 

számára 2016. március 31-ei határidővel előírta az ellenőrzési nyomvonalaik 
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So
rs

zá
m

 Az intézkedési tervben rögzített 
feladat 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
határidő 

A feladatok 
elvégzésének 

felelőse 

A feladat végrehajtása 

 1. 2. 3. 4. 

kiegészítését, a (2) bekezdés pedig 2016. június 30-ai határidővel az ellenőr-

zési nyomvonalak felülvizsgálatát. Az előírás az Egyetemen belül 32 szervezeti 

egységet érintett, amelyből az ellenőrzött dokumentumok szerint 2016. jú-

nius 21-re már 28 szervezeti egység a feladatot teljesítette. 

4/15. „A kockázatkezelési rendszer áttekintése, szükséges mó-

dosítások elvégzése.” 

2015. 12.31.  rektor, kancellár  A rektor-helyettes a PTE/606632-1/2015. számú, 2015. október 13-én kelt le-

velében intézkedett az Egyetem szervezeti egységek vezetői felé, amelyben 

előírta, hogy 2015. október 22-re a szervezeti egységeknek el kell készíteni a 

kockázatkezelési rendszer áttekintésére vonatkozó intézkedési terveiket. A 

szervezeti egységek a levélben meghatározott határidőre, illetve az intézke-

dési tervben meghatározott 2015. december 31-i határidőre elkészítették az 

intézkedési terveiket, feladataikat. 

Az Egyetem Belső Kontroll Kézikönyv1
31

, és Belső Kontroll Kézikönyv2 a 

13. § (2) pontjában előírta a Bkr. 7. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy fel 

kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gaz-

dálkodásában rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal 

kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyama-

tos nyomon követésének módját. 

8/15. „Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alap-

ján ki kell alakítani a közérdekű adatok teljes körére vo-

natkozó adatbázist, el kell készíteni a közérdekű adatokra 

vonatkozó egyetemi szabályzatot, az egyetemi honlapon 

gondoskodni kell a közérdekű adatok naprakész feltünte-

téséről.” 

2015.12.31. Kancellári Hivatal - 

hivatalvezető 

A Kancellári Hivatal vezetője intézkedésére 2015. december 17-re elkészítet-

ték "A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről" szóló szabályzatot, 

amelyet a Szenátus a 245/2015. (12. 17.) számú határozatával fogadott el. 

A szabályzat 10. § (2) bekezdése szerinti a 2. számú mellékletbe tartozó – az 

Info tv.32 37. § (1) bekezdés alapján az Info tv. 1. számú mellékletében felso-

rolt különös közzétételi lista adatokat – a közzétételi listában felsoroltakat, 

mint „az egyetem alapító okirata”, „a hallgatók felvételi eljárására vonatkozó 

szabályok”, és a „Konzorcium tagjainak neve és szakmai önéletrajza” adatok 

teljes körű meghatározását a Kancellári Hivatalnak 2016. február 28-áig kellett 

elvégeznie. 

9/15. „A PTE Képzési Programjának összeállítása és mielőbbi 

felterjesztése a Szenátus ülésére, lehetőleg már a 2015. 

június 25-i ülésre.” 

2015.06.30. Oktatási Igazgatóság 

– oktatási igazgató  

Az oktatási igazgató intézkedett az Egyetem Képzési Programjának összeállítá-

sára és a Szenátus ülésére való előterjesztésre, mert az Egyetem a 2015/2016-

os tanévre vonatkozó Képzési Programot az Nftv33. 15. § (1) bekezdésben fog-

laltaknak megfelelően összeállította. A Képzési Programot az 
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Nftv. 12. § (3) bekezdés ea) pontja alapján a Szenátus a 2015. június 25-ei ülé-

sén a 162/2015. (06.25.) számú határozatával fogadta el. 

A Szenátus a határozatában felhívta az oktatási igazgató figyelmét arra, hogy 

az Egyetem Képzési Programját tartsa naprakészen és minden tanév utolsó 

ülésén terjessze azt elfogadásra a Szenátus elé. 

15/15. „A PTE Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatának meg-

felelően 2015. decemberig ütemterv kiadásával végre 

kell hajtani a feladatot.” 

2015. 12.31.  Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – közgazda-

sági és kontrolling 

igazgató 

A kancellár 2015. július 24-én kiadta „a PTE immateriális javainak és tárgyi esz-

közeinek leltározásáról” szóló 10/2015. számú Kancellári utasítást. A teljes lel-

tározás végrehajtásának határidejét a Kancellári utasítás 2. § (1) bekezdése 

2016. december 31-ében, a helyszíni leltárfelvétel végrehajtásának határide-

jét a 2. § (2) bekezdése 2016. augusztus 31-ében határozta meg. 

Az utóellenőrzés időszakában hatályos Leltározási és leltárkészítési szabály-

zat1
34

-2
35-ben meghatározták a leltározási ütemtervvel kapcsolatos feladatokat 

a 24. §-ban, illetve a 26. §-ban, viszont a Leltározási és leltárkészítési szabály-

zat1 58. §-a értelmében a szabályzatot a 2014. évi mérleget dokumentáló lel-

tározáskor kell alkalmazni, míg a Leltározási és leltárkészítési szabályzat2 a lel-

tározási ütemterv időpontjára vonatkozóan adatot nem tartalmazott. 

A fentiek – a 10/2015. számú Kancellári utasítás, és a hatályos Leltározási és 

leltárkészítési szabályzatok – alapján 2015. decemberig a konkrét leltározási 

ütemterv nem került kiadásra, viszont a leltározással kapcsolatosan végrehaj-

tandó feladatok ütemezésre kerültek 2015. decemberig a Leltározási és leltár-

készítési szabályzat1-nek megfelelően. 

1/10.  „A Pécsi Tudományegyetem 2015. március 26. napján el-

fogadott és 2015. április 01. napjától hatályos szervezeti 

és működési szabályzata már nem tartalmaz Gazdasági 

Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket.” 

2015. 03.26. Rektori Hivatal - hi-

vatalvezető 

A Rektori Hivatal vezetőjének intézkedése alapján a Szenátus 2015. már-

cius 26-án a 22/2015. (03.26.) számú határozatával elfogadta az Egyetem 

SZMSZ-ét, amely SZMSZ1 már nem tartalmazott a Gazdasági Tanácsra vonat-

kozó rendelkezéseket. Az elfogadott SZMSZ1 2015. április 1-étől lépett ha-

tályba. 

2/10. „A Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság (HPI) megbí-

zott vezetőjének a vizsgálatot követően hozott azonnali 

intézkedései: 

1./ Intézkedés a jelenléti ív hiányára: Az Önállóan gazdál-

kodó egységek vezetőinek figyelmét a HPI felhívta a bi-

1./2015. 04. 15. 

2./ 2015. 03.25. 

3./ 2015. 04.15. 

Humánpolitikai Igaz-

gatóság - igazgató 

1./ A HPI megbízott igazgatója határidőben intézkedett a jelenléti ívek hiá-

nyára vonatkozóan azzal, hogy a 2015. április 14-i levelében a jelenléti ívek 

kapcsán felhívta az önállóan gazdálkodó egységek vezetőinek figyelmét a 

számfejtési bizonylatok megőrzésének szabályaira. A levélhez mellékelte "Az 

évi rendes szabadságok és egyéb munkaidő kedvezmények kiadásának, nyil-
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zonylatok megőrzésének szabályaira. Továbbá a HPI el-

lenőrzési ütemtervet készített az egységeknél található 

jelenléti ívek vizsgálatára. 

2./ Intézkedés az ügyeleti és túlóra díjak ellenjegyzéséről, 

teljesítésigazolásáról: Az Önállóan gazdálkodó egységek 

vezetőinek figyelmét a HPI felhívta a pótlékjelentések 

számfejtéséhez szükséges aláírásokra. 

3./ A HPI-n bevezetésre került mintavételes eljárással 

végzett tételes dokumentumellenőrzés, mint vezetői 

(Személyi Juttatások Osztály osztályvezető) kontrolltevé-

kenység.” 

vántartásának és lejelentésének rendjéről" szóló 3/2014. számú gazdasági fő-

igazgatói utasítást, amely 2014. május 6-tól volt hatályban. Továbbá a HPI el-

készítette a munkaidő ellenőrzési ütemtervet a szervezeti egységeknél veze-

tett jelenléti ívek ellenőrzésére. 

2./ Az Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Humán Szolgáltató Iroda megbízott 

irodavezetője határidőben intézkedett az ügyeleti és túlóra díjak ellenjegyzése 

és teljesítésigazolása kapcsán azzal, hogy a 2015. március 23-i levelében fel-

hívta a szervezeti egységek vezetőinek figyelmét a pótlékjelentések számfej-

téshez szükséges igazolásokra, így a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvál-

laló, illetve a kancellár aláírására. 

3./ A HPI-n határidőben intézkedtek a mintavételes eljárással végzett tételes 

dokumentum ellenőrzésre, mint a Személyi Juttatások Osztály osztályvezetői 

kontrolltevékenység bevezetésére, mivel a felelős 2015. május hónaptól ha-

vonta végezte a mintavételes eljárással a tételes dokumentum ellenőrzést, 

amelyben a jelenléti ívek kapcsán a bizonylatok megőrzését, az ügyeleti és túl-

óra díjak ellenjegyzését, teljesítésigazolását a 2015. április havi kifizetéstől 

kezdve ellenőrizte. 

3/10. „Részteljesítés történt. A Kancellária Humánpolitikai 

Igazgatóság (HPI) megbízott vezetőjének a vizsgálatot 

követően hozott azonnali intézkedései: 

1./ A megbízási szerződések ellenjegyzésével kapcsolato-

san megállapítás miatt az Igazgatóságon belüli felülvizs-

gálat, a jelenleg használatos nyomtatványok átvizsgá-

lása. 

2./ A HPI-n bevezetésre került mintavételes eljárással 

végzett tételes dokumentumellenőrzés, mint vezetői 

(Személyi Juttatások Osztály osztályvezető) kontrolltevé-

kenység.” 

2015.05.15. Humánpolitikai Igaz-

gatóság - igazgató 

1./ A HPI igazgatójának 2016. május 12-i Feljegyzése szerint a HPI igazgatója 

intézkedett a külső személyi juttatások előirányzat terhére megkötött megbí-

zási szerződések ellenjegyzésével kapcsolatban a HPI-n belüli felülvizsgálatról, 

a használatban lévő nyomtatványok áttekintéséről. A becsatolt dokumentu-

mok alapján megállapítható, hogy 2015. május 15-ig megtörtént a nyomtatvá-

nyok átvizsgálása, új nyomtatványok kialakítása. 

2./ A HPI-n intézkedtek a külső személyi juttatások kifizetése kapcsán a minta-

vételes eljárással végzett tételes dokumentumok ellenőrzésére, mint a Szemé-

lyi Juttatások Osztály osztályvezetői kontrolltevékenység bevezetésére, azon-

ban a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, valamint az 

adónyilatkozatok meglétére vonatkozóan a tételes dokumentum ellenőrzést 

határidőn túl, 2015. május 21-én teljesítették és 2016. március hónapig ha-

vonta folyamatosan végeztek ilyen ellenőrzéseket. 
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5/10. „1./ Új értékelési szabályzat került elfogadásra, amely 

szabályzatban a kintlévőségek minősítésének, érvényesí-

tésének, behajthatatlan követelések leírásának folya-

mat- és felelősségi rendje, az érintett szervezeti egységek 

közötti munkamegosztás kialakításra került. 

2./ A hallgatói költségtérítések és hallgatói kintlévőségek 

vonatkozásában már az ÁSZ ellenőrzés alatt a Rektor so-

ron kívüli belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, amely 

ellenőrzés végrehajtásra is került.” 

1./ 2014.07.22. 

2. /2015.05.21. 

Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – igazgató, 

Oktatási Igazgatóság 

– oktatási igazgató, 

belső ellenőrzési ve-

zető 

1. A rektor által 2014. július 22-én kiadott és a kiadás napján hatályba lépett 

Eszközök és források értékelési szabályzata1, valamint a Szenátus 

209/2015. (XI. 12.) számú határozatával kiadott Eszközök és források értéke-

lési szabályzata2 tartalmazza a követelések minősítését, érvényesítését, a be-

hajthatatlan követelések leírásának szabályait, a munkamegosztást és a fele-

lősségi szabályokat. 

 

2. A rektor által soron kívül elrendelt belső ellenőrzésről a jelentés 2015. má-

jus 15-én, a „Hallgatói fizetési kötelezettségek előírásának és beszedésének 

működtetett rendszere a Pécsi Tudományegyetemen” címmel elkészült, amit 

a rektor 2015. május 21-én elfogadott és intézkedési terv készítését írta elő. 

7/10. „A Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság 

igazgató azonnali intézkedését követően 2014. évtől már 

megbontásra kerültek a több évet érintő kötelezettség-

vállalások a költségvetési évben és költségvetési évet kö-

vető években esedékes részekre.” 

2014.12.31. Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – Közgazda-

sági és kontrolling 

igazgató 

Az Egyetem az Áhsz2 32. § (1) bekezdés alapján elkészített 2014. évi kincstári 

beszámolójában a több évet érintő kötelezettségvállalások költségvetési év-

ben és költségvetési évet követő években esedékes részleteit megbontva mu-

tatta ki.  

Az Egyetem a 2014.július 22-től hatályos Számlarendről szóló Szabályzata tar-

talmazta a kötelezettségek megbontására vonatkozó Áhsz2 46. § (2) bekezdés 

szerinti előírásokat. 

8/10. „Közbeszerzési eljárások szabálytalan mellőzésével vég-

zett beszerzések okán a közalkalmazottakkal szembeni 

munkavállalói kártérítési felelősségre vonás jogalapja je-

lenleg nem áll fenn, mivel ezen szabálytalanságok meg-

állapításával Összefüggésben kezdeményezett eljárások 

során a PTE-nek kártérítési kötelezettsége nem merült 

föl, bírság, eljárási- vagy perköltség, kártérítés fizetésére 

nem kötelezték, egyéb vagyoni hátrány nem érte. Egyéb 

munkajogi felelősség megállapítása és jogkövetkezmény 

(figyelmeztetés, vezető megbízás visszavonása, felmen-

tés) alkalmazása nem releváns, mivel a Kbt.-nek nem 

megfelelő döntések és azok végrehajtása egyrészt nem 

köthető konkrét személyekhez, másrészt elévültek, har-

2015.04.01. Kancellária Jogi Fő-

osztály, Közbeszer-

zési Igazgatóság  

A rektor az ellenőrzött dokumentumok alapján az intézkedési tervben vállalt 

határidő előtt intézkedett, mivel: 

 2014. november 11-én ad hoc belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el „A 

közbeszerzési Döntőbizottság által – az ÁSZ kezdeményezésére – hivatal-

ból lefolytatott jogorvoslati eljárásokban hozott, Pécsi Tudományegyete-

met elmarasztaló határozatokért való felelősség kérdésének tisztázásá-

hoz szükséges tények vizsgálata" tárgyban. A belső ellenőrzési vezető 

2015. július 15-én a lefolytatott ellenőrzésről a rektornak jelentésterve-

zetet készített, melynek tartalmát a rektor 2015. szeptember 24-én meg-

ismerte és döntött, mely szerint a további ellenőrzést nem tartotta indo-

koltnak és szükségesnek. A belső ellenőri jelentés BE/27-6/2015. számon 

2015. október 1-jén készült el, mely alapján a rektor 2015. október 8-án 

az ellenőrzésben érintett szervezeti egységek számára intézkedési terv-

készítési kötelezettséget írt elő. 
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madrészt az általános vezetői felelősség vizsgálata oka-

fogyott, mivel a szabálytalanul végzett beszerzések idejé-

ben volt szervezeti egység vezetők (gazdasági főigaz-

gató, közbeszerzési és logisztikai igazgató, osztályvezető) 

már nem dolgoznak az Egyetemnél, vagy más munka-

körbe kerültek. Az ASZ ellenőrzés időszaka alatt a Rektor 

ad-hoc ellenőrzést rendelt el, a szabálytalanságot elő-

idéző okok feltárása megtörtént a belső ellenőrzés rend-

szer ellenőrzése kapcsán, melyhez kapcsolódóan az érin-

tett szervezeti egységek 2015. májusában intézkedési 

tervet készítettek. A törvényes állapot helyreállítása és a 

jövőbeni szabálytalanságok megelőzése érdekében a 

Kancellár által új szervezeti struktúra került kialakításra, 

létrejött a Közbeszerzési Igazgatóság új vezető megbízá-

sával (2015. április 1.) Az új egyetemi beszerzési és köz-

beszerzési rendszer kialakítása érdekében az új szabály-

zatok kiadása folyamatban van.” 

 A 2014. évi ellenőrzési terv szerint készült, a közbeszerzési kötelezettség 

teljesítse érdekében kialakított rendszer ellenőrzése tárgyú, a BE/15-

6/2015. számú belső ellenőrzési jelentés alapján szervezeti egységek 

2015. május hónapban az intézkedési terveiket elkészítették, azokat a 

kancellár 2015. május 12-én és 2015. május 14-én jóváhagyta. 

Új szervezeti struktúra került kialakításra, a Szenátus a 

24/2015. (III. 26.) számú határozatával megalkotta az SZMSZ 32. számú mel-

lékletét, az Egyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzatot, 

amelynek 40-41. §-aiban létrehozta a Közbeszerzési Igazgatóságot új vezető 

megbízásával, valamint a Közbeszerzési Osztályt. Az új szabályzat 2015. ápri-

lis 1-jével lépett hatályba. 

9/10. „A Szenátus 2014. június 26-ai ülésén értékelte a rektor 

vezetői tevékenységét, a vezetői tevékenység értékelése 

alapján fogadta el a rektor minősítését és határozta meg 

a rektor vezetői megbízásához kapcsolódó juttatást. A 

2015. évben a Szenátus június 25-ei ülésének napirendjén 

szerepel az előterjesztés." 

2014.06.26., majd 

évente 

Rektori Hivatal – Hi-

vatalvezető, mint a 

Szenátus titkára 

A rektor a bemutatott dokumentumok alapján határidőben intézkedett, mivel 

a Szenátus a 106/2014. (06. 26.) számú határozatában értékelte a rektor veze-

tői tevékenységét, továbbá a rektor illetménykiegészítését magasabb vezetői 

fokozatba emelte. 

10/10. „A kincstári bankkártya használatával felvett összeg sza-

bálytalan elszámolásához kapcsolódóan a munkajogi fe-

lelősség érvényesítésének jogi alapja két okból sem lehet-

séges, egyrészt mivel az igény érvényesítésére nyitva álló 

objektív határidő már eltelt, másrészt a szabálytalansá-

got elkövető dolgozó már nem áll jogviszonyban a PTE-

vel, mint munkáltatóval (a PTE-t vagyoni hátrány nem 

érte, munkavállalói kártérítési felelősség nem áll fenn). A 

belső kontrollrendszer teljes körű rendezését tartalmazó, 

2012.12.13. Kancellári Hivatal 

Jogi Főosztály 

A rektor intézkedett a kincstári bankkártya használatával kapcsolatban a kincs-

tári kártya használatára jogosultak körének meghatározásáról a Pénztári és 

Pénzkezelési Szabályzat 36. §. (6) bekezdés a-c) bekezdésekben foglaltak alap-

ján.  

A kártya használatára jogosultak körét felülvizsgálták, melyet a 2015. novem-

ber 12-től hatályos Pénztári és pénzkezelési Szabályzat2 34. § (3) bekezdésé-

ben rögzítettek. 
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Szenátus által elfogadott Belső Kontroll Kézikönyv előírá-

sainak megfelelően az eljárás belső kontrollját az eset óta 

megfelelően rendezte az Egyetem, a kártyahasználat 

jogosulti körét felülvizsgálta és ezzel a hasonló esetek 

előfordulásának a lehetőségét a jövőre nézve kizárta, (de 

legalább is) a kockázatát minimalizálta.” 

Határidőn túl végrehajtott feladatok 

6/15. „Új Közbeszerzési Szabályzat kidolgozása, amely megkö-

veteli a közbeszerzési jogszabályok betartását, valamint 

elkülönül a szintén kidolgozásra kerülő beszerzési sza-

bályzattól, de a két szabályzat egymással összhangban 

szabályozza az egyetem beszerzéseit. Az új Közbeszerzési 

Szabályzatban kidolgozásra kerülnek a következők is: a 

közbeszerzések részletes eljárásrendje, az értékelő bizott-

ság határozatképességének feltételei és felelősei, határ-

idők az eljárási cselekmények vonatkozásában, a szerző-

déskötésre jogosultak meghatározása és a döntéshozó 

személyek meghatározása.” 

2015.06.30. Közbeszerzési Igaz-

gatóság – közbe-

szerzési igazgató 

A Szenátus az intézkedési tervben meghatározott 2015. június 30-i határidőn 

túl, a 189/2015. (X. 1.) és a 190/2015. (X. 1.) számú határozataival 2015. októ-

ber 1-jével fogadta el és léptette hatályba a Közbeszerzési Szabályzatot és a 

Közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzatát. A 

két beszerzési módszer szabályozásának az összhangja megvalósult és a sza-

bályozások egymástól elkülönültek.  

A Közbeszerzési szabályzat a közbeszerzés eljárás rendjét a III-VI. részeiben, és 

a VI. számú mellékletben; az értékelő bizottság határozatképességének a fel-

tételeit a 18. §-ban; a közbeszerzési feladatok irányításában, szervezésében és 

végrehajtásába bevont személyek, és a szervezeti egységek felelősségi rendjét 

a II. részben, az egyes feladatok vonatkozásában a határidőket a 11. § n) pont-

ban, a 24. § (2), (5), (7), (8), a 27. § (4), a 28. § (2), (4), (8), (9)-(10), a 33. § (1), 

a 34. § (2), (4), valamint a 36. § (4)-(6) bekezdésekben rögzítette.  

A közbeszerzési szerződések ellenjegyzésének és aláírásának a rendjét a Köz-

beszerzési szabályzat 28. § (10) bekezdése tartalmazta. A Közbeszerzési sza-

bályzat 12. § (1) bekezdés előírásának megfelelően a közbeszerzési eljárás so-

rán a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eredményről szóló döntést a kancel-

lár hozta, a kancellár feladatait és kötelezettségét a szabályzat 12. § (2) bekez-

dése tartalmazta. 
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13/15. „Önköltség számítás szabályzat validálása.” 2015.10.31. Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – közgazda-

sági és kontrolling 

igazgató, Oktatási 

Igazgatóság – okta-

tási igazgató 

A kancellár az intézkedési tervben vállalt határidőn túl, 2015. december 17-én 

intézkedett az Önköltség-számítási szabályzat elfogadása érdekében, mivel a 

Szenátus a 244/2015. (XII. 17.) számú határozatával fogadta el és léptette ha-

tályba az Önköltség-számítási szabályzatot. 

14/15. „Vagyongazdálkodási terv 2015. évi, majd ezt követően 

évente történő elkészítése”. 

2015.09.30. Műszaki Szolgálta-

tási Igazgatóság – 

műszaki szolgálta-

tási Igazgató 

A kancellár intézkedett a 2015. évi vagyongazdálkodási terv elkészítéséről, 

amelyet a Szenátus az Nftv. 12. § (3) bekezdés gb) pontjában előírtaknak meg-

felelően elfogadott a 254/2015. (12. 17.) számú határozatával, viszont a Sze-

nátusi döntésre az intézkedési tervben vállalt határidőn túl, 2015. decem-

ber 17-én került sor. 

Az Egyetem a 2016. évi vagyongazdálkodási tervét elkészítette 2016. má-

jus 26-án, viszont a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő Szenátusi 

döntésre az utóellenőrzés (helyszíni) befejezéséig nem került sor, mert a be-

csatolt 2016. április 11-i EMMI tájékoztató levél szerint a jogszabályi változá-

sok miatt az EMMI Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Főosztálya még az 

eljárásrend kialakításán dolgozott. 

6/10. „Részteljesítés történt az alábbiak szerint: a Kancellária 

Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság igazgató azon-

nali intézkedése értelmében a kötelezettségekhez és a ki-

fizetésekhez tartozó utalványrendelet és számlakísérő 

szétválasztásra került." 

2014.09.01. Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – közgazda-

sági és kontrolling 

igazgató  

A kancellár a vállalt határidőn túl, 2015. október 21-én intézkedett a kötele-

zettségekhez és a kifizetésekhez tartozó utalványrendelet és számlakísérő 

szétválasztása érdekében. 
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Részben végrehajtott feladatok 

5/15. „A PTE szabályzatok 2015. évi - folyamatban lévő - teljes 

körű felülvizsgálata során a megállapításokban rögzítet-

tekre tekintettel kell a felülvizsgálatot elvégezni, pl. (jogsza-

bályi változások átvezetése, stb.)". 

2015.09.30. Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – közgazda-

sági és kontrolling 

igazgató 

Határidőben végrehajtott feladat: 

A kancellár intézkedett az Egyetem belső gazdálkodással összefüggő szabályo-

zásainak 2015. évi felülvizsgálatáról, ezen belül a Pénztári és pénzkezelési sza-

bályzat, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Számviteli politika, az 

Önköltség-számítási Szabályzat, a Szerződéskötési és kötelezettségvállalási 

Szabályzat,a Gazdálkodási Szabályzat, a Térítési és juttatási szabályzat felül-

vizsgálatáról. 

Nem végrehajtott feladat: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlását végzők összeférhetetlenségi eseteit tar-

talmazó, a Szenátus által a 26/2015. (03. 26.) számú határozattal elfogadott és 

2015. április 1-jétől hatályos, az Egyetem Szerződéskötési és kötelezettségvál-

lalás rendjéről szóló szabályzat, az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 

Ávr. 60. § (1) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenség eseteit nem tar-

talmazta teljes körűen. 

A Számv. tv 161. §. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bizonylati rend-

del az Egyetem nem rendelkezett, mivel egységes bizonylati szabályozást nem 

alakítottak ki, és ennek hiányában az egyes szabályzatokban sem biztosították 

a bizonylatkezelési követelmények teljes körű megfelelőségét. Az egyes gaz-

dálkodási szabályzatokban meghatározták a kapcsolódó bizonylatok fajtáit, 

mintáját, az ügyrendi szabályokat, a bizonylatokkal szemben támasztott köve-

telményeket, azonban a Belföldi és külföldi kiküldetési szabályzat, a Hasznosí-

tási, selejtezési szabályzat és a Térítési és juttatási szabályzat nem tartalmazták 

teljes körűen a bizonylatkezelési követelményeket, úgymint a bizonylat felelő-

sére és a bizonylat nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket.  

Az Iratkezelési szabályzat, valamint a Hasznosítási és selejtezési szabályzat fe-

lülvizsgálatát dokumentáltan nem igazolták. 
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7/15. „A belső kontrolltevékenységeket a 2015. évben felül kell 

vizsgálni. Ennek során megtörténik az ellenőrzési nyom-

vonalak felülvizsgálata, és a folyamatba épített és veze-

tői ellenőrzések meghatározásra kerülnek. Működtetésü-

ket kancellári utasítások szabályozzák, betartásuk ellen-

őrzése a vezetői beszámoltatás része.” 

2015.11.30. Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság – közgazda-

sági és kontrolling 

igazgató. Műszaki 

Szolgáltatási Igazga-

tóság – műszaki 

szolgáltatási igaz-

gató 

Határidőn túl végrehajtott feladat: 

A kancellár intézkedett a belső kontrolltevékenységek 2015. évi felülvizsgála-

táról, az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálatáról a Szenátus által 2015. dec-

ember 17-én elfogadott és hatályba lépett Belső Kontroll Kézikönyv kiadásával. 

Részben végrehajtott feladat 

A Belső Kontroll Kézikönyv 28-30.§-ai tartalmazták a Bkr. 8. § (2) bekezdés sze-

rinti folyamatok felsorolását, valamint azt, hogy a 29. §. (2) bekezdésében fog-

laltak alapján az Egyetem a FEUVE36-t táblázatos formában alakítja ki a 4. 

számú melléklet szerinti formában. A 4. számú melléklet az ellenőrzési nyom-

vonalak kialakítására vonatkozott és nem tartalmazta a szervezeti egységekre 

vonatkozó folyamatba épített előzetes utólagos és vezetői ellenőrzési felada-

tok meghatározását. A FEUVE kancellári utasításokban való szabályozása csak 

részlegesen valósult meg. 

10/15. „1./ A kötelezettségvállalások ellenjegyzésének és doku-

mentum hiányának megszüntetésére, továbbá a többlet-

feladatokhoz kapcsolódó kereset-kiegészítés teljesítés 

igazolás hiányára vonatkozó figyelemfelhívó leveleket 

2015. június hónapban ki kell küldeni.” 

„2./ Kancellári utasítás kiadása a kereset-kiegészítés kifi-

zetésének teljesítésigazoláshoz kötéséről.” 

„3./ A többletfeladatos megállapodások dokumentumai-

nak felülvizsgálata, a PTE szabályozásainak szükséges 

módosítása. A Kjt. 77.§ szerinti kereset-kiegészítés nyúj-

tásának jogszabályoknak megfelelő kialakítása.” 

1./ 2015.06.30.  

2./ 2015.08 31.  

3./ 2015. 11.30. 

Humánpolitikai Igaz-

gatóság - Igazgató 

Részben végrehajtott feladat: 

1./ A HPI igazgatója 2015. június 17-én elküldte minden önállóan gazdálkodó 

szervezeti egységnek a kötelezettségvállalások ellenjegyzésére és dokumen-

tum hiányának megszüntetésére, továbbá a többletfeladatokhoz kapcsolódó 

kereset-kiegészítés teljesítés igazolás hiányára vonatkozó figyelemfelhívó le-

velet. 

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetései kapcsán ellen-

őrzött mintatételek dokumentumainál több esetben a kötelezettségvállalások 

pénzügyi ellenjegyzését nem végezték el az Ávr. 55. § (1) bekezdésben és a 

figyelemfelhívó levélben előírtak ellenére, valamint több mintatételnél a 

Számv. tv. 169. § (1) bekezdés és az Ávr. 57. § (1) bekezdésében előírtak elle-

nére nem állt rendelkezésre a bérelszámolást alátámasztó jelenléti ív, illetve a 

jelenléti íven a teljesítésigazoló aláírása nem szerepelt.  

Részben végrehajtott feladat: 

2./ A Kancellár 2015. június 4-én kiadta a "7/2015. számú kancellári utasítás a 

kereset-kiegészítést megállapító többletfeladatos megállapodások teljesítésé-
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nek igazolásáról" szóló utasítást, amely utasítás 2-5. §-aiban a Kancellár meg-

határozta minden szervezeti egységre vonatkozóan a többletfeladatokhoz 

kapcsolódó kereset-kiegészítés teljesítésigazolásának a kötelezettségét.  

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetések kapcsán ellen-

őrzött mintatétel dokumentumainál a többletfeladatokhoz kapcsolódó kere-

set-kiegészítés kifizetését megelőzően a teljesítésigazolást nem a 7/2015. 

számú kancellári utasításban és az Ávr. 57. § (4) bekezdésben előírtaknak meg-

felelően végezték el, mert a kötelezettségvállaló írásban nem jelölte ki a telje-

sítés igazolására jogosult személyt, ezért a teljesítésigazolást nem a belső sza-

bályzatban és a jogszabályi előírásnak megfelelően hajtották végre. 

Határidőben végrehajtott feladat: 

3./ A kancellár 2015. október 7-én intézkedett a többletfeladatos megállapo-

dások dokumentumainak felülvizsgálatáról, az intézkedés keretében a kancel-

lár a "7/2015. számú Kancellári utasítás a kereset-kiegészítést megállapító 

többletfeladatos megállapodások teljesítésének igazolásáról" szóló utasítást 

módosította, és 2015. október 7-én kiadta a Kjt. 77. §-a szerinti „11/2015. 

számú Kancellári utasítás kereset-kiegészítés megállapításáról” szóló utasítást, 

amely utasítás 2015. december 1-jétől lépett hatályba. 

Az utasítás a 2. §-ában a meghatározott munkateljesítmény elérés, többletfel-

adat kitűzés rendjét, míg a 3. és 4. §-aiban a kereset-kiegészítések kifizetésé-

nek rendjét szabályozta. 

11/15. „A megbízási szerződések mennyiségi és minőségi köve-

telményeinek részletes, pontos és szakszerű meghatáro-

zására vonatkozóan az önállóan gazdálkodó egységek 

vezetőinek figyelmét írásban felhívni”. 

2015.06.15. Humánpolitikai Igaz-

gatóság - Igazgató 

Határidőben végrehajtott feladat: 

A humánpolitikai igazgató intézkedésében írásban felhívta az önállóan gazdál-

kodó egységek vezetőinek a figyelmét, a korábbi, visszatérő hibára és felhívta 

a megbízási szerződések mennyiségi és minőségi követelményeinek részletes, 

pontos és szakszerű meghatározására. 

Nem végrehajtott feladat: 

A külső személyi juttatások előirányzata terhére megkötött megbízási szerző-

dések kapcsán ellenőrzött mintatétel dokumentumainál teljesítésigazolást az 

Ávr. 57. § (4) bekezdésben előírtak ellenére nem a kötelezettségvállaló által 

írásban kijelölt személy végezte el. 
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4/10. „Az ÁSZ helyszíni ellenőrzést követően azonnali intézke-

désként bevezetésre került, hogy minden kifizetéshez 

utalványrendelet kell tartozzon, melyhez csatolni szüksé-

ges a készítője és a teljesítés igazolója által aláírt jogcí-

menként és pénzügyi központonként bontott kifizetendő 

összegek listáját” 

2014.12.31 Oktatási Igazgatóság 

– oktatási igazgató 

Határidőben végrehajtott feladat: 

Az oktatási igazgató 2014. december 5-i "Feljegyzés a Pécsi Tudományegyete-

men (PTE) az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által folytatott ellenőrzéssel kapcso-

latban" megnevezésű feljegyzése alapján határidőben intézkedett arra vonat-

kozóan, hogy minden kifizetéshez utalványrendeletet kellett kiállítani, mert a 

Feljegyzés szerint az ÁSZ helyszíni ellenőrzését követően bevezették azt. 

Nem végrehajtott feladat 

Az utóellenőrzés során ellenőrzött rendszeres, nem rendszeres és külső sze-

mélyi juttatások kapcsán ellenőrzött mintatételek dokumentumainál minden 

kifizetéshez kapcsolódott utalványrendelet, azonban az utalványrendelethez 

csatolt jogcímenkénti és pénzügyi központonként megbontott kifizetendő ösz-

szegek listája teljesítésigazolást az Ávr. 57. § (1) bekezdésében előírtak elle-

nére nem minden esetben tartalmazott. Továbbá a teljesítésigazolás nem az 

Ávr. 57. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően történt, mert a teljesítés-

igazolást nem a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt személy végezte.  

12/15. „A kötelezettségekhez és a kifizetésekhez tartozó utal-

ványrendelet és számlakísérő 2014. szeptember 1-től 

szétválasztásra került. Az újonnan bevezetésre ke-

rülő/bevezetés alatt álló gazdasági inf. rendszerben 

számla work-flow kerül kialakításra és szabályozásra. A 

beérkező számlák kezelésének részletes szabályait a kan-

cellári utasításban szabályozza, kiemelten a teljesítésiga-

zolás rendiét.” 

2015.09.30 Közgazdasági és 

Kontrolling Igazga-

tóság - közgazdasági 

és kontrolling igaz-

gató 

Határidőn túl végrehajtott feladat 

A kancellár az intézkedési tervben meghatározott 2015. szeptember 30-i ha-

táridőn túl 2015. október 21-én intézkedett a kötelezettségekhez és kifizeté-

sekhez tartozó utalványrendelet és számlakísérő szétválasztása és az újonnan 

bevezetésre kerülő gazdasági informatikai rendszerben a számla work-flow ki-

alakításáról és szabályozásáról.  

A beérkező számlák kezelésének részletes szabályait a kancellár helyett a gaz-

dasági vezető adta ki 2015. október 21-én a 3/2015. számú utasításával. A sza-

bályzat 1. számú melléklete a teljesítésigazolás rendjét rögzítette. 

Nem végrehajtott feladat 

Az Egyetem által bemutatott dokumentumok alapján a dologi beszerzések te-

rén ellenőrzött mintatételek dokumentumainál több esetben a teljesítést iga-

zoló személy írásban történő kijelölése hiányában a teljesítés igazolás elma-

radt, amely nem felel meg az Ávr. 57-59. §-ai és a 60. § (2)-(3) bekezdéseiben 

foglaltaknak. 
Forrás: ÁSZ által készített táblázat 
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 II. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 15063 SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EMMI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA 

 

So
rs

zá
m

 Az intézkedési tervben rögzített 
feladat 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
határidő 

A feladatok 
elvégzésének 

felelőse 

A feladat végrehajtása 

 1. 2. 3. 4. 

Határidőben végrehajtott feladatok 

1. „A belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével, a 

pénzügyi és vagyongazdálkodással, vagyonkimutatással ösz-

szefüggésben feltárt szabálytalanságokhoz kapcsolódóan a 

munkajogi felelősség kivizsgálása, a szükséges intézkedések 

kezdeményezése”. 

2015.12.31. Belső Ellenőrzési Fő-

osztály 

Az EMMI miniszter határidőben intézkedett a munkáltatói jogkörében eljárva 

a belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével, valamint a pénzügyi 

és vagyongazdálkodással összefüggésben feltárt szabálytalanságokhoz kap-

csolódó munkajogi felelősség kivizsgálására, azzal hogy az EMMI Belső Ellen-

őrzési Főosztály 2015. július 10-én elkészítette az „Ellenőrzési jelentés a Pécsi 

Tudományegyetem gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről szóló 

15063 számú ÁSZ jelentésben az emberi erőforrások miniszterének címzett ja-

vaslat alapján lefolytatott soron kívüli ellenőrzésről” szóló 32142-9/2015/ELL 

iktatószámú ellenőrzési jelentést. 

Az ellenőrzési jelentés megállapította és megnevezte a feltárt hiányosságok-

hoz kapcsolódó felelősöket, viszont a feltárt szabálytalanságokra az 

Nftv. 73. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt fenntartói intézkedést, annak kez-

deményezését nem tartalmazta. 
Forrás: ÁSZ által készített táblázat 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően, melyre a Pécsi Tudományegyetem vezetői 

tettek észrevételt. 

Az elfogadott észrevétel alapján a Számvevőszék 

módosította a jelentést. 

A függelék tartalmazza az Egyetem által megküldött észrevételeket, az azokra adott 

válaszokat, illetve az el nem fogadott észrevételek elutasításának indoklását. 

 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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