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EGYETEMEK UTÓELLENŐRZÉSE: BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM
Összefoglaló a sajtó számára – Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről
készült jelentések utóellenőrzése – Budapesti Gazdasági Egyetem (17245)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Budapesti Gazdasági Egyetem utóellenőrzését. Az utóellenőrzés
megállapította, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem a rektor által összeállított intézkedési tervben
szereplő feladatok jelentős részét végrehajtotta, ezzel támogatva az elszámoltatható
közpénzfelhasználást.
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 az ellenőrzési megállapítások alapján összeállított intézkedési
tervek végrehajtását értékeli, amelyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról is.
Az ÁSZ 2015 márciusában hozta nyilvánosságra a Budapesti Gazdasági Egyetem 2009-2013 közötti
gazdálkodásának és működésének szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés
célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben
meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e. Az utóellenőrzés a 2015. március 5. és
2017. február 10. közötti időszakra terjedt ki.
A Budapesti Gazdasági Egyetem intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtása (db)
Ebből az utóellenőrzés megállapítása szerint:
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Határidőben végrehajtott a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtörtént. Határidőn túl
végrehajtott a feladat, ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl történt meg. Nem végrehajtott a feladat,
ha az intézkedési tervben foglaltakat elmulasztották, vagy dokumentálásáról nem gondoskodtak.

A Budapesti Gazdasági Egyetem intézkedési tervében vállalt négy feladata közül egyet határidőben, kettőt határidőn
túl hajtott végre, egy feladatot nem teljesített.
Az egyetem irányítási rendszere a végrehajtott intézkedésekkel támogatta a szabályszerű és elszámoltatható
közpénzfelhasználást. Továbbra is fennálló hiányosság, hogy az egyetem nem vizsgálta – a szerződéskötést
megelőző folyamatba épített ellenőrzéssel –, hogy fennállnak-e a versenyeztetés mellőzésére vonatkozó,
jogszabályban meghatározott feltételek.
Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordul az egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű
feladatellátás érdekében a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.

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.

