
 

 
Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus 
intézményrendszer független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel 
előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek 
szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő. 

EGYETEMEK UTÓELLENŐRZÉSE: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  
Összefoglaló a sajtó számára 

Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések 
utóellenőrzéséről – Pécsi Tudományegyetem (16179) 

Az Állami Számvevőszék elvégezte a Pécsi Tudományegyetem utóellenőrzését. Az ÁSZ még 
2015-ben hozta nyilvánosságra az Egyetem működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzéséről készült jelentését. Az ÁSZ mostani utóellenőrzésében a jelentés intézkedést 
igénylő megállapításai és javaslatai alapján az ellenőrzött szervezetek által készített 
intézkedési tervek végrehajtását értékelte. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az 
Egyetem rektora és kancellárja által meghatározott intézkedési tervben szereplő 
feladatok jelentős részét - 25 feladatból 19 feladatot – végrehajtották, amely javította az 
Egyetem működésének szabályozottságát. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén 
azonban az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok egy része továbbra is fennáll. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma - mint a fenntartói jogkör gyakorlója - az 
intézkedési tervében foglalt feladatot végrehajtotta. 

Az Állami Számvevőszék 2014-ben és 2015-ben elvégezte mind a 28 állami és két egyházi fenntartású 
felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási 
szabálytalanságokat tárt fel és javaslataival hozzájárult az ágazat működését szabályozó törvények 
megújításához, az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodására vonatkozó előírások 
megerősítéséhez, valamint a gazdálkodás irányításának átalakításához. Az utóellenőrzések során az 
ÁSZ a számvevőszéki megállapítások és javaslatok alapján összeállított intézkedési tervek végrehajtását 
értékeli, melyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról. 

Az ÁSZ 2015 áprilisában hozta nyilvánosságra a Pécsi Tudományegyetem 2009-2013 közötti 
gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja 
annak értékelése volt, hogy az ellenőrzött a jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és 
javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta-e. 

Az ÁSZ utóellenőrzése megállapította, hogy az Egyetem által meghatározott intézkedési tervben 
rögzített 25 feladatból az Egyetem 15 feladatot határidőben teljesített, négyet határidőn túl, hat 
feladatot pedig 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 egységekre vonatkozó szabályozása, a pénzügyi folyamatokban 
kulcsszerepet betöltő kontrollokkal kapcsolatos tevékenységek ellátása több esetben nem volt 
szabályszerű. Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt 
nyilvántartást vezették. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint az állami felsőoktatási 
intézmények fenntartói jogkörének gyakorlója – az intézkedési tervében foglalt feladatot végrehajtotta. 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén az ÁSZ által 
korábban azonosított hiányosságok egy része továbbra is fennáll. 

Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult az Egyetem kancellárjához annak érdekében, 
hogy a szabályszerű feladatellátás érdekében intézkedjen a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt. 
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