A DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSÁT ELLENŐRIZTE AZ ÁSZ
Összefoglaló a sajtó számára
a Debreceni Egyetem gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről (15071)
A Debreceni Egyetem 2009-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék
megállapította, hogy az intézmény pénzügyi helyzete a likviditási és a pénzügyi likviditási mutatók alapján az
ellenőrzött időszakban megfelelő volt. Belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése,
kontrollkörnyezete az ellenőrzött években megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagyongazdálkodása
részben volt szabályszerű.
A Debreceni Egyetem (DE) mintegy 30 000 hallgatója az ellenőrzött években 15 karon folytathatott tanulmányokat. Az
intézmény kiadásai az öt év alatt 65 976,1 millió Ft-ról 78 085,3 millió Ft-ra, bevételei összességében
68 524,0 millió Ft-ról 84 509,1 millió Ft-ra nőttek.
Az intézmény pénzügyi gazdálkodása részben volt szabályszerű. Pénzügyi egyensúlya az ellenőrzött időszakban szigorú
költségvetési gazdálkodás mellett biztosított volt, folyó bevételei – a 2009. évet kivéve – fedezetet nyújtottak a folyó
kiadásokra.
A DE a belső szabályzataiban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg a pénz- és
vagyongazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, feladat és hatásköröket, felelősségi viszonyokat. Az intézménynél a
kockázatkezelés szabályozottsága nem volt teljes körű. A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése
összességében részben megfelelő minősítést kapott, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring
rendszer kialakítása és működtetése 2009–2013. között megfelelő volt. A szenátus gazdálkodással kapcsolatos
joggyakorlása részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az egyetem a kiadási és bevételi előirányzatok tervezése során a jogszabályokban és a fenntartó által kiadott tervezési
irányelvekben foglaltak szerint járt el. A DE a belső szabályzatokban meghatározta a vagyonnal történő gazdálkodás
eljárási szabályait. Az ellenőrzött időszak alatt a rendelkezésre bocsátott vagyont és a saját vagyonát a jogszabályi
előírásnak megfelelően elkülönítetten tartotta nyilván, a könyvviteli mérlegében kimutatott eszközöket és forrásokat
minden ellenőrzött évben teljes körűen leltárral támasztotta alá. A leltárak kiértékelése, a leltáreltérések megállapítása,
rendezése, könyvviteli elszámolása szabályszerűen történt. Az intézmény a beruházások, felújítások során betartotta a
jogszabályi előírásokat és a belső szabályzatokban foglalt döntési, véleményezési hatásköröket.
A DE vagyongazdálkodása részben volt szabályszerű, mivel a követelésállomány tartalma, besorolása és értékelése nem
felelt meg teljes körűen a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak, a kötelezettségek mérlegtételek tartalma,
besorolása és értékelése kockázatosnak minősült.
A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján
intézkedési tervet kell készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.
Az állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy
szabályos volt-e az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e
belső kontrollrendszerük, az illetékes minisztérium szabályszerűen gyakorolta-e fenntartói és ágazati irányítói
jogosultságait. Az ÁSZ a jelentéseket ütemezetten hozza nyilvánosságra.
További információ, sajtókapcsolat:
Horváth Bálint
osztályvezető-főtanácsos,
Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály
Telefon: +36 1 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939 E-mail: sajto@asz.hu

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.

