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"ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

alapító 

állami felsőoktatási 
intézmény saját tulaj
dona 

állami vagyon 

állami vagyon haszno
sítása 

A központi költségvetési szerv alapítója az Országgyűlés, 
a Kormány vagy a miniszter. A felsőoktatási intézmények 
vonatkozásában az alapítói jogokat a felsőoktatásért 

felelős minisztérium gyakorolja. 
A felsőoktatási intézmény saját bevételének a költségek 
teljes körű levonása - az adományozás és öröklés kivéte
lével -, a rendelkezésre bocsátott vagyon állagának 
megóvásáról, pótlásáról való gondoskodás után fenn
maradt része terhére szerzett vagyona. 
A Vtv. l. § (2) bekezdése szerint állami vagyonnak mi
nősül: 

a) az állami tulajdonban lévő ingó dolog, valamint a 
dolog módjára hasznosítható természeti erő, 
b) az állami tulajdonban lévő termőföldekből álló, kü
lön törvényben szabályozott Nemzeti Földalap, 
c) az állami tulajdonban lévő - a b) pont hatálya alá 
nem tartozó -ingatlan, 
d) az állami tulajdonban lévő értékpapír, 
e) az államot megillető társasági részesedés és más va
gyoni értékű jog; 
(hatályos 2010. június 16-áig) 
a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog 
módjára hasznosítható természeti erő, 
b) az a) pont hatálya alá !)em tartozó mindazon va
gyon, amely vonatkozásában törvény az állam kizáró
lagos tulajdonjogát nevesíti, 
c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt meg
testesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb 
társasági részesedés, 
d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni 
értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály va
gyoni értékű jogként nevesít. 
(hatályos 2010. június 17-étől) 
A Vtv. 23. § (l) bekezdése szerint: Az állami vagyont az 
MNV Zrt. maga kezeli, illetve szerződés - így különösen 
bérlet, haszonbérlet, szerződésen alapuló haszonélvezet, 
vagyonkezelés, megbízás - alapján központi költségve
tési szervnek, természetes vagy jogi személynek, illetőleg 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
nak hasznosításra átengedi. 
(hatályos 2010. december 31-ig) 
Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szer
ződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, szerződésen 
alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízás - alap
ján központi költségvetési szervnek, természetes vagy 
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állami vagyon haszno
sítására kötött szerződés 

állami vagyon haszná
lója 

állami vagyon értékesí
tése 

állami vagyon kezelője 
/vagyonkezelő 

jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelke
ző gazdálkodó szervezetnek hasznosításra átengedi. 
(hatályos 2011. december 31-éig) 
Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szer
ződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, megbízás -
alapján központi költségvetési szervnek, természetes 
vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetnek hasznosításra áten
gedi. 
(hatályos 2012. január l-jétől) 
A Vtv. 23. § (2) bekezdése szerint: Az állami vagyon 
hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az 
állami vagyon hatékony működtetése, állagának vé
delme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az ál
lami és közfeladatok ellátásának elősegítése. 
A Vtvr. l. § (7) bekezdés a) pontja szerint: az a természe
tes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely a Magyar Nemze
ti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
gal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött szerződés alap
ján, bármely jogcímen (bérlet, haszonbérlet, vagyonke
zelés, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, 
hasznosít; 
(hatályos 2010. december 31-éig) 
az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, illetve aki 
törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcímen (pl. 
bérlet, haszonbérlet, vagyonkezelési szerződés, haszná
lat stb.) állami vagyont birtokol, használ, szedi annak 
hasznait, hasznosít, ide nem értve a tulajdonosi jogok 
gyakorlóját; 
(hatályos 2011. január 1-jétől2011. december 31-éig) 
az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely törvény vagy 
szerződés alapján, bármely jogcímen (bérlet, haszonbér
let, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, 
szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a ha
szonélvezőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok 
gyakorlóját. 
(hatályos 2012. január l-jétől) 
Állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen tör
ténő, visszterhes átruházása (Vtvr. l. § (7) bekezdés d) 
pont). 
A Vtv. 23. § (l) bekezdése szerint az állami vagyont az 
MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés - így különösen 
bérlet, haszonbérlet, szerződésen alapuló haszonélvezet, 
vagyonkezelés, megbízás - alapján központi költségve
tési szervnek, természetes vagy jogi személynek, illetőleg 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság-



autonómia 

belső kontrollrendszer 

CLF-módszer 

fenntartó 

finanszírozási művele
tek nélküli pozíció 

nak hasznosításra átengedi (hatályos 2010. január 1-
jétől2010. december 31-éig); 
az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szer
ződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, szerződésen 
alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízás - alap
ján központi költségvetési szervnek, természetes vagy 
jogi személynek, illetőleg jogi személyiséggel nem ren
delkező gazdálkodó szervezetnek hasznosításra átengedi 
(hatályos 2011. január l-jétől2011. december 31-éig); 
az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szer
ződés - így különösen bérlet, haszonbérlet, megbízás -
alapján központi költségvetési szervnek, természetes 
vagy jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem ren
delkező gazdálkodó szervezetnek hasznosításra átenge
di. Az állami vagyonra vonatkozóan az MNV Zrt. kizá
rólag az Nvtv-ben meghatározott személyekkel köthet 
vagyonkezelési szerződést. 
(hatályos 2012. január l-jétől) 
A felsőoktatási intézmény Feot-ban, illetve Nftv-ben 
szabályozott önrendelkezése, amely biztosítja az intéz
mény önálló oktatási, kutatási, szervezeti és működési, 
valamint gazdálkodási tevékenységét. 
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyi
lagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított 
folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy meg
valósuljanak a következő célok: 
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket 
szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredmé
nyesen hajtsák végre, 
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól 
és nem rendeltetésszerű használattóL 
A módszer a működési és a felhalmozási költségvetés 
bevételeinek és kiadásainak, ezek egyenlegeinek elkülö
nített, majd összevont kimutatását alkalmazza vala
mely költségvetési intézmény pénzügyi helyzetének 
megítéléséhez. Kiemelten mutatja be a finanszírozási 
műveletek egyenlege nélküli és az azt magába foglaló 
pénzügyi pozíciót, valamint a tőketörlesztéssel, értékpa
pír-beváltással csökkentett működési jövedelmet. 
Az értékelés a pénzügyi kapacitás fogalmát helyezi a 
középpontba. 
A Feot. 7. § (2) bekezdése és az Nftv. 4. § (2) bekezdése 
szerint az, aki az alapítói jogot gyakorolja, ellátja a fel
sőoktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos felada
tokat. 
A CLF módszer szerint számított működési és felhalmo
zási tevékenység pénzügyi egyenlegének összevont érté
ke. Megmutatja, hogy a költségvetési intézmény bevéte-
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előirányzat-maradvány 

Gazdasági T aná cs 

hároméves fenntartói 
megállapodás 

információs és kommu
nikációs rendszer 

intézményfejlesztési terv 

integritás 

lei fedezetet biztosítottak-e a kiadásokra. A finanszírozá
si műveletek nélküli (GFS) pozíció alapján a pénzügyi 
helyzetet akkor tekintettük megfelelőnek, ha az adott év 
működési és felhalmozási bevételei fedezetet nyújtottak 
az adott év működési és felhalmozási kiadásaira. 
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költ
ségvetési szerveknél a módosított bevételi és kiadási elői
rányzatok és azok teljesítésének a Kormány rendeleté
ben meghatározott tételekkel korrigált különbözete az 
előirányzat-maradvány (Áht.2 2. § (1) bekezdés m) pont
ja). 
A felsőoktatási intézmény javaslattevő, véleményező, a 
stratégiai döntések előkészítésében részt vevő és a dönté
sek végrehajtásának ellenőrzésében közreműködő szer
ve. 
Az állami felsőoktatási intézmények központi költségve
tési támogatására hároméves fenntartói megállapodást 
kell kötni az állami felsőoktatási intézmény és a fenn
tartó között. A fenntartói megállapodás tartalmazza a 
felsőoktatási intézmény által meghatározott hároméves 
időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá 
az állandó jellegű támogatási részeket, valamint a vál
tozó jellegű támogatások megállapításának jogcímeit A 
változó elemű támogatás évenkénti elszámolási kötele
zettséggel kerül meghatározásra. (hatálytalan 2011. 
január l-jétől) 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket 
kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a 
megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az 
illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve sze
mélyhez. 
A szenátus fogadja el az intézményfejlesztési tervet. Az 
intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesz
téssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény ren
delkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvá
sával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a 
várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesz
tési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell 
elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a vég
rehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a 
foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meg
határozni azt a létszámot, amelynek keretei között a 
felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait. (Forrás: 
Feot. 27. § (3) bekezdés) 
Az integritás olyasvalakit vagy valamit jelöl, aki vagy 
ami romlatlan, sértetlen, feddhetetlen. Az integritás el
vek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések kon
zisztenciáját jelenti: olyan magatartásmódot, amely 
meghatározott értékeknek megfelel. 



INT O SAI 

kincstári biztos 

kincstári költségvetés 

kockázatkezelési rend
szer 

kontrollkörnyezet 

kontrolltevékenység 

költségvetési főfelügye
lő, felügyelő 

International Organisation of Supreme Audit 
Institutions (Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzet
közi Szakmai Szervezete) 
A kincstári biztos kijelölését az államháztartásért felelős 
miniszternél a Kincstár kezdeményezi. A kincstári biztos 
köteles figyelemmel kísérni megbízatásónak időpontjá
tól kezdve a költségvetési szerv tervezését, gazdálkodó
sót, beszámolását, a jogszabályokban előírt feladatai
nak ellátását, feltárni azokat az okokat, amelyek a tar
tós fizetésképtelenséghez vezetlek, a szükséges intézke
dések azonnali végrehajtására irányuló intézkedési ter
vet készíteni, azonnali intézkedéseket kezdeményezni, és 
írásbeli utasításokat kiadni a tartozásállomány felszá
molására, a gazdálkodás e~yensúlyának biztosítására, 
a követelések behajtására. (Avr. 116-117. §) 

A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását 
követően a fejezetet irányító szerv az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a 
fejezeti kezelésű előirányzat kiemeit előirányzatait, va
lamint az elkülönített állami pénzalapok és a társada
lombiztosítás pénzügyi alapjai jogszabályi előírás sze
riuti bevételeit és kiadásait kincstári költségvetés kiadá
sával állapítja meg. (Áht. 1 24. § (3) bekezdés, Áht.2 28. § 
(2) bekezdés, Ávr. 13. §(2) bekezdés) 
Irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek 
elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők 
(kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, 
nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati 
kitettség mérséklése. 
A kontrollkörnyezet a költségvetési szerv vezetőinek a 
szervezeti célok elérését segítő kontrollak kialakításával 
és működtetésével, korszerűsítésével kapcsolatos maga
tartását, a kontrollpontokról érkező információkra való 
reagátását jelenti. 
Azok az elvek, politikák és eljárások, amelyeket a koc
kázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése 
érdekében alakítanak ki. 
A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül 
kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják 
a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet célja
inak eléréséhez. 
Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irá
nyítása alá tartozó fejezetet irányító szervhez, a Kor
mány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségve
tési szervhez, valamint az elkülönített állami pénzalap
ok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő 
szerveihez költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt rendel
het ki. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a gazdálko
dás költségvetés-politikával való összhangja és a taka
rékos, szabályszerű, eredményes működés érdekében a 
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maximális hallgatói 
Jétszám 

minisztérium 

manitoring 

működési jövedelem 

normatív költségvetési 
támogatás felsőoktatási 
intézmények működé
séhez 

normatív támogatások 

saját bevétel 

Kormány rendeletében meghatározott intézkedéseket 
tehet, így különösen előzetesen véleményezi a kötele
zettségvállalásra irányuló eljárásokat, és a nagy összegű 
kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet. 
(Áht.2 39. § (1)-(2) bekezdés) 
Az a felsőoktatási intézmény alapító okiratában, műkö
dési engedélyében meghatározott hallgatói létszám, 
ameddig terjedőerr a felsőoktatási intézmény - figye
lembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevé
kenység folytatásához rendelkezésre álló személyi felté
teleket, helyiségeket és eszközöket - valamennyi évfo
lyamára számítva, teljes kihasználtsággal működve 
hallgatói jogviszonyt létesíthet. 
A felsőoktatásért felelős minisztérium, amely 2009-től 
2010 májusáig az OKM, 2010 májusától 2012 májusáig 
a NEFMI, 2012 májusától az EMMI volt. 
A különböző szintű szervezeti célok megvalósításához 
szükséges folyamatok figyelemmel kísérése, melynek 
során a releváns eseményekről és tevékenységekről 
(együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, 
döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet ve
zetői. 

A folyó bevételek és folyó kiadások egyenlege. Azt mu
tatja, hogy a folyó bevételek fedezetet nyújtanak-e a 
folyó kiadásokra. 
A felsőoktatási · intézmények működéséhez biztosított 
normatív költségvetési támogatás lehet 
a) hallgatói juttatásokhoz nyújtott, 
b) képzési, 
c) tudományos célú, 
d) fenntartói, 
e) egyes feladatokhoz nyújtott 
támogatás. A központi költségvetésből biztosított nor
matív költségvetési támogatásra - a d) pontban megha
tározott normatív költségvetési támogatás kivételével -
a felsőoktatási intézmények azonos feltételek alapján 
válnak jogosulttá. Az a)-e) pontokban meghatározott 
jogcímek - az a) és e) pontban meghatározott jogcímek 
kivételével - nem jelentenek felhasználási kötöttséget. 
(Feot. 127. §(3) bekezdés) 
Az ellenőrzési időszakban hatályos költségvetési törvé
nyek 3. számú mellékletében megjelölt közoktatási hoz
zájárulások, az 5. mellékletében megjelölt központosí
tott előirányzatok, továbbá a 8. mellékletében megjelölt 
normatív, kötött felhasználású támogatások együttesen. 
Az államháztartásorr kívüli források - beleértve minden 
olyan, az Európai Uniótól származó támogatást, amely
hez nem az állami költségvetésen keresztül jut a felsőok
tatási intézmény, továbbá a szakképzési hozzájárulási 



fizetési kötelezettség teljesítéseként elszámolt forrásokat 
is, ide nem értve az állami vagyon értékesítésének ellen
értékét -, valamint a Kutatási és Technológiai Innováci
ós Alapból származó bevételek. 

szenátus A felsőoktatási intézmény, döntést hozó és a döntés vég
rehajtását ellenőrző testülete. (Forrás: Feot. 20. § (l) be
kezdés) 

tárgyévi pénzügyi pozí- A működési és felhalmozási bevételek, valamint kiadások 
ció egyenlege a finanszírozási műveletek egyenlegének figye

lembe vételéveL 

ll 





, 
JELENTES 

a Magyar T áncművészeti Főiskola 
ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási 

intézmények gazdálkodásának, működésének 
ellenőrzése 

BEVEZETÉS 

Az Állami Számvevőszék a 2013. évtől fokozott figyelmet fordít az államháztar
tási rendszer kormányváltást követően elkezdődött átalakítására, amely a fel
sőoktatás intézményrendszerét is érintette. 

Az ellenőrzéssei érintett időszakban az állami felsőoktatási intézmények gaz
dáikadását - az Áht. 1 és Áht. 2 előírásai mellett - a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény (Feot.), valamint az azt hatályon kívül helyező, a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) előírásai határozták meg. 
A Feot. végrehajtásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék a 2005-2008 kö
zötti időszakra elvégezte, jelen ellenőrzésünk a 2009-2012. évek áttekintésére 
irányult. Az Nftv. törvényjavaslatának .általános indokolásaszerint a felsőokta
tás addigi szabályozása nehezen áttekinthető, ellentmondásokkal terhelt, 
szakmai és ellenőrzési szempontból túlszabályozott volt. Az egyes intézménytí
pusok céljainak és feladatainak meghatározása nem volt egyértelmű, az in
tézmények belső működési mechanizmusa bonyolult volt. 

Az állami felsőoktatási intézmények közpénzfelhasználása jelentős. A 2009-
2012. években az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igaz
ságügyi Minisztérium által fenntartott felsőoktatási intézmények teljesített ki
adásai együttesen 1881 Mrd Ft-ot tettek ki, amelyhez az állam 752 Mrd Ft költ
ségvetési támogatást biztosított. A Feot. előírásai a pénzügyi és vagyongazdál
kodási területeken bármely más költségvetési szervhez képest nagyobb önálló
ságot biztosítottak a felsőoktatási intézmények számára. Az önállósággal azon
ban nem minden esetben tudtak élni az intézmények. Több intézmény pénz
ügyi egyensúlya megingott, azok mintegy feléhez költségvetési felügyelők, illet
ve főfelügyelők kirendelése vált szükségessé. 

Magyarország Nemzeti Reform Programja keretében a Szél! Kálmán Terv 2020-
ig a 30-34 évesek körében a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel ren
delkezők arányának 30,3%-ra való növelését irányozta elő, amely a 2010. évi
hez képest 4,6 o/o pontos növekedési célkitűzést jelent. Szükség van arra, hogy a 
cél elérése érdekében a rendelkezésre álló források szabályozott, átlátható, tör
vényesen működő intézményi környezetbe kerüljenek. A rendezett gazdasági 
környezet, az önállósággal élni tudó, felelős, elszámoltatható intézményi gaz
dálkodás elengedhetetlen feltétele a kitűzött szakmai célok elérésének. 
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A hazai felsőoktatás hallgatói létszáma a 2009. és a 2012. évek között 8,6%
kal, 370 331 főről 338 467 főre' csökkent. A felsőoktatási intézmények működé
si engedélyében szereplő maximális hallgatói létszám figyelembe vételével 
498 413 férőhely2 állt rendelkezésre a 2012. évben, ami 67,9%-os kapacitáski
használtságot mutatott. 

Az ellenőrzés eredményeként képet kapunk a Magyar Táncművészeti Főisko
la pénzügyi helyzetéről, az oktatási és egyéb tevékenységek bevételeinek, ki
adásainak, költségeinek elkülönítéséről, átláthatóságáról és szabályszerűségé
ről; az intézmény gazdálkodási szabadságának pénzügyi és vagyoni helyzetre 
gyakorolt hatásairól; a vagyonnal való felelős, értékmegőrző gazdálkodás ér
vényesüléséről és a belső kontrollrendszer működéséről. 

A felsőoktatási ágazat intézményeinek azonos ellenőrzési program alapján le
folytatott ellenőrzése eredményeként megállapításaink és összegzéseink alapul 
szalgálnak a felsőoktatás stratégiai környezetének és céljainak megalapozásá
hoz, a fenntartói, ágazati irányítói célkitűzéseinek visszacsatolásához, az eset
leges jogszabályi változtatások kezdeményezéséhez. Az intézmények számára 
visszajelzést adnak a gazdálkodás szabályszerűségéről, a jó gyakorlatok meg
ismerése hozzájárul a gazdálkodási fegyelem és színvonal javításához. 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy szabályos volt-e az álla
mi felsőoktatási intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása, biztosított volt-e 
a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményének érvényesülése, jogsza
bályi előírásoknak megfelelőerr működött-e a belső kontrollrendszer, valamint 
a fenntartó tevékenysége a jogszabályi előírásoknak megfelelt-e. 

Ennek keretében értékeltük a Magyar T áncművészeti Főiskolánál: 

• a fenntartói és ágazati irányítási jogok gyakorlásának, a felsőoktatási in
tézmény működéséhez kapcsolódó információs rendszer működtetésének az 
előírásoknak való megfelelőségét; 

• az intézmény belső kontrollrendszere jogszabályoknak megfelelő kialakítá
sát, az intézményi külső (felügyeleti, KEHI, hatósági) és belső ellenőrzések 
megállapításainak hasznosulását; 

• az intézmény pénzügyi gazdálkodásának az előírásoknak való megfelelősé
gét, az oktatási és egyéb tevékenységek kiadásai elkülönítésének, átlátható
ságának, szabályosságának és elszámoltathatóságának az előírásoknak va
ló megfelelőségét; 

• az intézmény vagyongazdálkodása előírásoknak való megfelelőségét; 

• az ellenőrzött időszakban végzett ÁSZ ellenőrzések által tett javaslatok hasz
nosulását. 

1 EMMI: Oktatási évkönyv 2012/2013. 
2 Forrás: Oktatási Hivatal. 
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A pénzügyi és vagyongazdálkodás terén az egyes területek szabályszerű műkö
dését mintavétellel ellenőriztük, ez alapján a sokaságban előforduló hibás téte
lek arányát becsültük. A jogszabályoknak és a belső előírásoknak megfelelő
nek, azaz szabályszerűnek tekintettük az adott kiadási előirányzat felhasználá
sát, bevétel beszedését, mérlegtétel értékelését, amennyiben a minta ellenőrzé
sének eredménye alapján 95o/o-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hibás 
tételek aránya kisebb volt, mint 10%, nem megfelelőnek értékeltük, ha a hibás 
tételek aránya a 10%-ot meghaladta. Kockázatot, illetve magas kockázatot je
leztünk, amennyiben egy adott terület vonatkozásában a minta alapján a tel
jes sokaságban nem volt teljes körűen biztosított a jogszabályoknak és a belső 
szabályzatoknak megfelelő működés. A mintatételek kiértékelését az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 

A belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének értékelését a vonat
kozó jogszabályi előírások alapján készített munkalapok, valamint az ellenőr
zés gyakorlati tapasztalatai alapján végeztük el. Az értékelés során a jogszabá
lyi előírások mellett az Ámr.1 145/A. § (l) és (3) bekezdése, az Ámr.2 155. § (3) 
bekezdése, valamint a Bkr. 5. § (l) bekezdése alapján figyelembe vettük az ál
lamháztartásért felelős miniszter által közétett irányelvekben és módszertani 
útmutatókban3 foglaltakat is. A belső kontrollrendszert az értékelés során leg
alább 85o/o-os megfelelőség esetén megfelelőnek, legalább 70o/o-os megfelelőség 
esetén részben megfelelőnek, 70o/o-os megfelelőség alatt pedig nem megfelelő
nek minősítettük. 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzött időszak: 2009. január l.- 2012. december 31. 

A helyszíni ellenőrzés ideje: 2013. december 9.-2014. március 7. 

Az ellenőrzéssei érintett szervezetek: az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Magyar Táncművészeti Főiskola 

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló 2011. 
évi LXVI. törvény l. § (3) bekezdése, az 5. § (3)-(6) bekezdései, valamint az ál
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (2) bekezdésének előírásai 
képezik. 

Az ellenőrzés során vizsgálni kellett minden olyan körülményt, információt, 
adatot, amely a program végrehajtása során felmerül, a pénzügyi és vagyoni 
helyzet szabályosságának megítélésére hatást gyakorol, az ellenőrzés céljával 
releváns módon összefiiggésben van és a tények megalapozásához szükséges. 
Az ellenőrzés az INTOSAI által kiadott nemzetközi standardok figyelembe véte
lével, az ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint történt. 

Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-aszerint a jelentéstervezetet megküldte 
az emberi erőforrások miniszterének és a Magyar Táncművészeti Főiskola rek-

3 1/2009. (IX. ll.) PM irányelv, Pénzügyminisztérium Belső Kontroll Kézikönyv 2010. 
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torának. A beérkezett észrevételeket és az azokra adott válaszokat a jelentés 6-
9. számú mellékletei tartalmazzák. 

Az MTF gazdálkodási besorolása szerint a 2009-2012. évek között önállóan 
működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv volt. 

Az Állami Balett Intézet- az MTF jogelődje- 1951-ben alakult balettművészek 
képzése céljából. A későbbiek során koreográfusok, táncpedagógusok, táncel
méleti szakemberek, továbbá színházi táncművészek és néptáncművészek felső
fokú oktatását is megkezdték. 1983-ban az Állami Balett Intézetet Főiskolává4 

szervezték át, amely 1990 óta viseli a mai nevét. A balettművész-képzés egye
dülálló életkori sajátosságai miatt közoktatási keretek között az intézmény által 
alapított és fenntartott, a főiskola székhelyén található gimnáziumban nyolc 
évfolyamos középiskolai képzés is folyik. A vidéki hallgatók elhelyezése szintén 
a főiskola székhelyén található és az intézmény által alapított és fenntartott 
kollégiumban történik. A gimnáziumi és a főiskolai képzés az arra alkalmas, 
tehetséges tanulók esetében párhuzamosan történik, ezért az érettségi után egy 
évvel a hallgatók 19 éves korukban már be is fejezhetik a főiskolai alap képzést. 
Emellett az alapképzést teljesített hallgatók a főiskolán mesterszakokra, vala
mint pedagógus-, és szakirányú továbbképzésre is jelentkezhetnek. 

Az intézmény funkcionális szervezeti egységei a Rektori Hivatal, a Gazdasági 
Főigazgatóság, a Nádasi Ferenc Gimnázium, a Forgách József Kollégium, va
lamint a Táncművészképző, illetve a Koreográfus és Táncpedagógus-képző In
tézetek. 

Az ellenőrzött években a rektor személyében háromszor történt változás. A 
gazdasági főigazgató személye nem változott. A jelenlegi rektor 2011. július l
jétől tölti be tisztségét, a gazdasági főigazgató 1993-tóllátja el feladatát. 

Az intézményt az ellenőrzött időszakban átalakítás nem érintette. 

4 Az Állami Balett Intézetről szóló 1983. évi 18. sz. tvr. és az Állami Balett Intézet irá
nyításáról, szervezetéről és képzési rendjéről szóló Minisztertanácsi 1037/1983. (IX. 1.) 
MT sz. határozat 



BEVEZETÉS 

Az MTF főbb gazdálkodási és vagyoni adatai: 

Megnevezés 
Főbb gazdálkodási és vagyoni adatok (ezer Ft) Változás 

2009. 2010. 2011. 2012. 2012/2009% 

KIADÁSI FŐÖSSZEG 1279 005 1109489 1108130 1147 526 89,7 

Személyi juttatások és 749 788 690 291 666 020 663 518 88,5 
járulékok 

Dologi kiadások 313 162 301 558 377 554 290 524 92,8 

Felhalmozási kiadások 184 644 92 362 42905 170005 86,7 

BEVÉTELI 
1352 682 1279 340 1263 477 1266 886 93,7 

FŐÖSSZEG 

Költségvetési támoga-
926 085 899130 884 235 816 603 88,2 

tások 

Saját és átvett bevéte-
197 189 258 421 191345 190 394 95,9 

lek 

Előirányzat-

maradvány felhaszná- 159 064 117 341 169 851 155 347 97,7 
l ás 

Támogatások aránya 
68,5 70,3 69,9 64,5 -

(%) 

MÉRLEGFŐÖSSZEG* 939 699 1186 484 1169 360 1261 056 134,2 

Jellemző létszám adatok (fő) 

Éves átlagos statisztikai 204 200 195 195 95,6 
állományi létszám 

Oktatói létszám** 145 148 146 149 102,8 

Hallgatói létszám ** 522 516 488 534 102,3 

* december 31-ei adatok 

**október 15-ei adatok 
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I. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, KOVETKEZTETESEK, 
JAVASLATOK 

Az ellenőrzött időszakban a felsőoktatásért felelős minisztérium (OKM, NEFMI, 
EMMI) a jogszabályi előírásoknak megfelelőerr gyakorolta fenntartói felada
tait. Alapítói jogosultságai keretében szabályszerűen adta ki a főiskola jogsza
bályi és szervezeti változásoknak megfelelőerr módosított alapító okiratát. Az 
alapító okirat változásával kapcsolatban az intézmény által elkészített SZMSZ
módosításokat felülvizsgálta. 

A minisztérium egyéb fenntartói feladatait szabályosan látta el. 

A minisztérium meghatározta a főiskola költségvetési előirányzatait, és megál
lapította a kincstári költségvetését. Elvégezte az intézmény éves költségvetési, il
letve gazdálkodási beszámolóinak ellenőrzését. A jogszabályoknak megfelelőerr 
gyakorolta a főiskola felső vezetőinek kinevezésével, illetve megbízásával kap
csolatos jogosultságait Megkötötte az intézménnyel a 2008-2010. évekre vo
natkozóan a fenntartói megállapodást, amelyben meghatározták a teljesít
ménykövetelményeket A megállapodásban foglaltak végrehajtását a miniszté
rium évente értékelte. 

Az EMMI a 2012. évben ellenőrizte az intézmény működését. Az ellenőrzés so
rán tett javaslatok - a kockázatkezelési rendszer kialakítása kivételével - hasz
nosultak, hozzájárultak a főiskola belső kontrollrendszerének javításához, így a 
szabályszerű működéshez. 

A minisztérium az ellenőrzött időszakban az ágazati irányítási feladatait 
nem látta el teljes körűen. 

Elmaradt az oktatási ágazatra vonatkozóan a nemzetgazdasági miniszter irá
nyításával és az oktatásért felelős miniszter részvételével, kormányhatározat
ban előírt szervezeti és feladat ellátási felülvizsgálati program kidolgozása. A 
felsőoktatási törvény rendelkezései ellenére a miniszter nem készíttetett a felső
oktatás rendszere vonatkozásában a Kormány által elfogadott középtávú fej
lesztési tervet. 

A minisztérium a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) biztonságos üzemel
tetéséhez, az adatok védelméhez szükséges alapvető szervezeti, szabályozási 
kontrollokat a 2012. év végéig nem teljes körűen alakítatta ki az Oktatási Hiva
tallal. A rendszerbe bevitt alapadatok nem voltak ellenőrzöttek, a rendszerbe 
épített adatellenőrzés hibajelzései nem voltak kellően konkrétak, illetve a FIR a 
személyi többszöröződéseket nem szűrte megfelelően. 

A főiskola belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése összessé
gében nem felelt meg az irányadó jogszabályi előírásoknak. Ezen belül a kont
rollkörnyezetet részben megfelelőnek, a kockázatkezelési rendszert, a kontroll
tevékenységeket és a manitoring rendszert nem megfelelőnek, az információs és 
kommunikációs rendszert megfelelőnek minősítettük. 
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Az intézmény kontrollkörnyezete a jogszabályi előírásoknak nem minden te
kintetben felelt meg. A kontrollkörnyezet - elsősorban a fenntartó ellenőrzésé
nekköszönhetően-a 2012. évben javult. A főiskola az ellenőrzött időszakban
néhány kivétellel - rendelkezett a jogszabályokban kötelezően előírt belső sza
bályzatokkaL A 2009-2012. években nem szabályozta a humánerőforrás keze
lést, az etikai elvárásokat, illetve a 2010-2012. években a beszerzések lebonyolí
tásával kapcsolatos eljárásokat. A 2012 szeptemberétől hatályos belső kontroll 
szabályzat nem tartalmazta az intézmény ellenőrzési nyomvonalát 

A főiskola a gazdálkodás szempontjából meghatározó belső szabályzatait több 
esetben nem aktualizálta a jogszabályi változásoknak megfelelően, így az Esz
közök és források értékelési szabályzatát, a Leltározási és leltárkészítési szabály
zatot, a Tartozások behajtásának szabályzatát, a Számviteli Politikát, a Szám
larendet és a Bizonylati rendet. Ez nem szabályszerű gyakorlat kialakulásához 
vezetett. A belső szabályzatok egy része nem minden tekintetben felelt meg a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

A főiskola kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése nem volt 
megfelelő. A kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatokat nem aktualizál ták. A 
szabályzat nem tartalmazta az elfogadható kockázati keret meghatározását és 
a kockázatkezelési eljárásrend kialakítását. Nem írta elő az intézmény kocká
zatainak értékelését, kategóriákba sorolását, a kockázati környezet rendszeres 
felülvizsgálati kötelezettségét. A főiskola nem határozta meg, nem mérte fel és 
nem elemezte a tevékenységével kapcsolatos kockázatakat 

A főiskola vezetője a kontrolltevékenységgel kapcsolatos szabályozási kereteket 
2012 novemberéig nem megfelelően álakította ki, emiatt a kontrolltevékenysé
gek az ellenőrzött időszakban nem működtek megfelelően. A kontrolltevékeny
ség nem megfelelő működtetése, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlá
sának hiányosságai a pénzügyi és a vagyongazdálkodás területén szabályta
lanságokat okoztuk. 

Az intézmény nyomonkövetési (monitoring) rendszere a belső ellenőrzési rend
szer hiányosságai miatt nem működött megfelelően. A belső ellenőrzés az el
végzett ellenőrzésekről nem vezetett nyilvántartást. Az ellenőrzött szervezeti 
egységek vezetői a belső ellenőrzési jelentésekben szereplő javaslatokra nem ké
szítettek a jogszabályban előírt határidőn belül intézkedési tervet. Emiatt az in
tézkedések utávizsgálatát a belső ellenőrzés nem tudta elvégezni. Az intézmény 
a belső ellenőrzési kézikönyvet 2012 szeptemberéig nem aktualizálta. 

A belső kontrollrendszeren túlmutató integritás kontrollok szabályozása és 
működése az ellenőrzött időszakban nem javult. A 2009. és a 2012. évek között 
a szabályozásokban hasonló hiányosságak voltak (kilenc integritás kontroll te
rületen nem hoztak belső szabályokat, hat tárgykör szabályozott volt). Az in
tegritás kontrollokat öt területen működtették, hat területen nem. 

A főiskola kiadásai a négy év alatt 1279,0 M Ft-rólll47,5 M Ft-ra, 10,3%-kal, a 
bevételei összességében 1352,7 M Ft-ról 1266,9 M Ft-ra, 6,3%-kal csökkentek. A 
bevételeken belül a költségvetési támogatás 11,8%-kal, a saját bevételek 6,2%
kal csökkentek. A hallgatói létszám 522 főről 534 főre (2, 3%-kal) emelkedett, a 
felsőoktatás átlagos (-8,6%) létszámváltozásával szemben. A felvehető maxi-
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mális hallgatói létszám 880 fő volt az alapító okirat szerint, a 2012. évben a 
rendelkezésre álló férőhely-kapacitás 60,7%-át tudta kihasználni az intézmény. 

A főiskola pénzügyi egyensúlya biztosított volt az ellenőrzött években. Kincs
tári biztos, illetve költségvetési felügyelő kinevezésére nem került sor. Az intéz
mény keret, illetve támogatás előrehozási kérelemmel nem fordult a fenntartó
hoz. 

A likviditási mutatók az ellenőrzött években stabit pénzügyi helyzetet mutat
tak. A pénzeszközök a 2009-2012. években fedezetet nyújtottak a rövid lejáratú 
kötelezettségek teljesítésére. 

A főiskola pénzügyi pozíciója az ellenőrzött időszakban 84,2 M Ft-tal romlott, 
de a pénzügyi egyensúlyt nem veszélyeztette. A pénzügyi pozíció kedvezőtlen 
változása a költségvetési támogatások csökkenésével, a saját bevételek elmara
dásával, továbbá a végrehajtott beruházásokkal, felújításokkal volt összefüg
gésben. A pénzeszközök csökkenése ellenére az intézmény vagyonállománya 
jelentősen gyarapodott, négy év alatt 21,3%-kal növekedett. A főiskola műkö
dési jövedelme a 2009. évben negatív, míg a 2010. és 2012. évek között pozitív 
volt, így összesen 163,0 M Ft működési többlet jövedelem keletkezett. A felhal
mozási költségvetés egyenlege a 2009. és 2012. évek között összesen 246,4 M Ft 
hiányt mutatott, mert a felhalmozási kiadások valamennyi vizsgált évben 
meghaladták a felhalmozási bevételeket. A forráshiányt a felhalmozási bevéte
lek és a felhalmozási kiadások teljesítése közötti ütemkülönbség okozta. A folyó 
és a felhalmozási költségvetés együttes finanszírozási igényét az előző évi elői
rányzat-maradvány igénybevételével biztosították. 

A főiskola pénzügyi gazdálkodása összességében nem felelt meg a jogsza
bályokban és belső szabályozásokban előírtaknak. 

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak 
felhasználása nem volt szabályszerű. Rendszerhiba volt, hogy az utalványren
deleteket a pénzügyi átutalás után állították ki, és a hitelesítő aláírások (utal
ványozó, ellenjegyző), valamint azok dátumai nem szerepeitek teljes körűen a 
csatolt dokumentumokon. Ez felveti a jogosulatlan kifizetés kockázatát. Több 
esetben előfordult, hogy a dolgozó és munkahelyi vezetője által aláírt, a szemé
lyi juttatás kifizetését megalapozó, hiteles jelenléti ív nem állt rendelkezésre. 
Nem felelt meg az Szja tv. és a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek, hogy 
az intézmény több alkalommal a munkavállalók többletfeladatainak elvégzé
séért adott- eseti jelleggel- juttatást (étkezési utalvány, üdülési csekk). 

A megbízási díjak elszámolása nem volt összhangban a vonatkozó jogsza
bályok előírásaival. Rendszerhiba volt, hogy az utalványozás szabálytalanul 
történt, mert az utalványrendeleteket a pénzügyi átutalás után állították ki, és 
a hitelesítő aláírások, dátumok nem szerepeitek teljes körűen a dokumentumo
kan. 

A dologi kiadások előirányzatainak felhasználása nem volt szabályszerű. 
Rendszerhiba volt, hogy a szakmai teljesítésigazolás és az utalványozás ellen
jegyzése nem történt meg. Az érvényesítést nem a jogszabályban előírt formai 
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követelményeknek megfelelően végezték el. Ez felveti a tényleges teljesítés nél
küli kifizetés kockázatát. 

A felhalmozási kiadások előirányzatainak felhasználása nem felelt meg a 
vonatkozó előírásoknak. Több esetben nem történt meg a szakmai teljesítésiga
zolás, vagy nem tüntették fel annak dátumát. Az utalványozást nem a jogsza
bályban előírtaknak megfelelően végezték el. Ez felveti a jogosulatlan, illetve a 
tényleges teljesítés nélküli kifizetés kockázatát. 

A főiskola a kiadási előirányzatok felhasználása során betartotta a közbeszer
zési törvény rendelkezéseit. 

A működési bevételek beszedése nem volt szabályszerű. Rendszerhiba volt, 
hogy az érvényesítést nem az előírásoknak megfelelően végezték el, az érvénye
sítést végző személy kijelölése nem történt meg. 

A felhalmozási, vagyonhasznosítási bevételek beszedése nem felelt meg 
az előírásoknak. Rendszerhiba volt, hogy nem történt meg a bevételek érvénye
sítése, illetve írásbeli felhatalmazás hiányában végezték az érvényesítést. Több 
esetben előfordult, hogy a bevétel beszedésének elrendelését megelőzően nem 
dokumentálták annak szakmai teljesítésigazolását A vendégszobák bérlőivel 
megállapodást, szerződést nem kötöttek, a számlaadási kötelezettség ellenére a 
szállásdíjat nem számlázták ki. A 2009-2011. években a valutában teljesített 
bevételeket a házipénztárba nem vételezték be. A befizetett összegeket "össze
gyűjtötték", és rendszeres időközönként befizették a Kincstárnál vezetett szám
lára. 

A költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos döntések nem 
minden tekintetben feleltek meg a jogszabályi előírásoknak és a belső szabá
lyozásnak. A főiskola 2009. évi költségvetését a szenátus nem hagyta jóvá, il
letve a 2011-2012. évi költségvetést a GT nem véleményezte. Így a költségvetés
ben meghatározott normatív támogatások felhasználásáról sem a felsőoktatási 
törvény előírásai szerint döntöttek. 

A hazai forrásból megvalósított projektekhez kapott költségvetési for
rással való elszámolás szabályszerű volt. 

A díjtételek, költségtérítések megállapítása nem volt szabályszerű. Az in
tézmény a Térítési és juttatási szabályzatában nem határozta meg a költségté
rítési díjak megállapításának és módosításának rendjét. A költségtérítéses kép
zések, a táncos és próbavezető szak, továbbá a felvételi előkészítő balett tanfo
lyam díjának megállapításához nem készített önköltségszámítást Nem szabá
lyozta a bérbeadás díjának megállapítását sem. 

Az előirányzat-módosítások során nem érvényesültek teljes körűen a jog
szabályok és belső szabályok előírásai. Ez magas szabályszerűségi kockázatot 
jelez az ellenőrzött terület egészének szabályos működése szempontjábóL Az 
előirányzat-módosításokat több esetben olyan maradványból hajtották végre, 
amely a maradvány keletkezésének évében nem volt kötelezettségvállalással 
lekötve. 
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Az intézmény az előirányzat-maradványt nem az előírások szerint állapí
totta meg, mert több esetben úgy mutatott ki kötelezettségvállalással terhelt 
maradványt, hogy a kötelezettségvállalás a tárgyév végéig nem történt meg. 

A főiskola vagyongazdálkodása összességében nem volt szabályszerű, mert 
a főiskola számos esetben nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokban és bel
ső szabályzatokban előírtakat. 

Az intézmény vagyono az ellenőrzött időszakban 1039,3 M Ft-ról1261,1 M Ft
ra, 21,3%-kal növekedett. A befektetett eszközök állománya a beruházások 
(színházterem-bővítés, konyha, a központi épület felújítása) eredményeként 
761,9 M Ft-ról 1061,9 M Ft-ra, 39,4%-kal emelkedett, míg a forgóeszközök érté
ke 277,4 M Ft-ról 199,1 M Ft-ra, 28,2%-kal csökkent. A forgóeszközök állomá
nyának változása elsősorban a pénzeszközök állományának mérséklődésével 
volt kapcsolatban. 

A főiskola vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységének szabályozottsá
ga nem minden tekintetben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az intéz
mény vagyongazdálkodási tervet nem készített. A vagyontárgyak bérleti díjá
nak megállapításával kapcsolatban nem írták elő, hogy annak fedezetet kell 
nyújtania a vagyontárggyal kapcsolatban felmerülő költségekre (fenntartási 
költségek, értékcsökkenés). 

A főiskola a 2009-2012. években a leltározás során nem tartotta be a vonatko
zó jogszabályok, belső szabályozások előírásait. Emiatt a mérleg adatainak va
lóságtartalma teljes körűen nem volt igazolható. A hibák szabályozási hiá
nyosságokra is visszavezethetők. Több esetben nem, vagy nem az előírásoknak 
megfelelően készítették el a leltározási ütemtervet, leltározási utasítást. A leltá
rozás irányításáért, végrehajtásáért felelős személyek írásban nem kaptak 
megbízást a feladataik ellátására. A leltárfelvételi íveket nem hitelesítették. A 
leltárak kiértékelése és az eltérések megállapítása több esetben nem történt 
meg. A 2011. évben a tárgyi eszközöket és a jelmezeket nem leltározták, ennek 
ellenére a fenntartó felé úgy nyilatkoztak, hogy a mérleg valódiságát a számvi
teti előírások alapján készített leltár alátámasztja. 

A főiskola a vagyonelemeket nem szabályszerűen mutatta ki a mérlege
iben. Az intézmény 2009-2012. évekre vonatkozó médegei a főiskola vagyoni 
helyzetéről nem mutatnak megbízható és valós képet. A feltárt hibák minden 
évben meghaladták a számviteli szabályok szerinti jelentős összeget, a 
mérlegfőösszeg 2%-át. A hibák mérlegfőösszeghez viszonyított aránya a 2009. 
évben 22,5%, a 2010. évben 4,2%, a 2011. évben 4, 2% és a 2012. évben 3,1 o/o 
volt. 

A mérlegtételek besorolása és értékelése több esetben nem az előírásoknak 
megfelelően történt meg. A 2011-2012. években a vagyoni értékű jogok és szel
lemi termékek esetében a főkönyvi kivonat, az analitikus nyilvántartás és a 
mérleg adatok közötti egyezőség nem állt fenn. Az intézmény egyik épületének 
könyvviteli nyilvántartásba vétele és az értékcsökkenésének elszámolása nem 
felelt meg a számviteli szabályoknak. Nem mutattak ki a 2009. évi mérlegben 
162,6 M Ft összegű befejezetlen beruházást. A főiskola a médegek összeállítá
sakor nem értékelte a követelésállományát, és értékvesztést sem számolt el a le-
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járt követelések után. A követeléseket több esetben jogszerűtlenül írták elő. A 
követelések egy részénél nem volt megfelelő a mérlegtételek besorolása. 

A kötelezettségek besorolása és értékelése esetében szabályszerűségi kockázatot· 
tártunk fel. Előfordult, hogy nem jogszerűen írták elő a kötelezettséget, illetve 
"Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek"-et mutattak ki szállítói kö
telezettségként. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a 2010. évben 
8,1 M Ft, a 2011. évben 8,0 M Ft támogatási program előlege miatti kötelezett
séget nem mutattak ki. 

Az intézmény a vagyonelemekkel történő gazdálkodása során a jogsza
bályokban és a belső szabályozásokban előírtakat csak részben tartotta be. 

A beszerzett, létesített immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értéké
nek megállapítása, év végi értékelése, az értékcsökkenés elszámolása szabály
szerű volt. A főiskola a fenntartói megállapodásban előírt állagmegóvási köte
lezettségének eleget tett. 

Ugyanakkor a 2009. évben végrehajtott selejtezés nem a Selejtezési szabályzat
ban előírtaknak megfelelőerr történt. 

Az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének lezárásáig a főiskola csak az MNV Zrt. jogelőd
jével 2004. március 30-án aláírt Vagyonkezelési szerződéssel rendelkezett. Az 
intézmény nem írta alá az MNV Zrt. által a 2009. és 2011. évben előkészített 
vagyonkezelési szerződés tervezeteket. A főiskola arra hivatkozott, hogy az 
öröklés jogcímén kapott Csantavér utcai és az adományként kapott Columbus 
utcai ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére irányuló kezdeményezését 
nem hagyták jóvá, továbbá a Kazinczy utcai ingatlan tulajdonjoga rendezetlen 
volt. A Kazinczy utcai épülettel kapcsolatos tulajdonjogi problémát a főiskola 
többször jelezte a fenntartónak, valamint az MNV Zrt.-nek, azonban a helyszí
ni ellenőrzés lezárásáig az ingatlan tulajdonviszonyában változás nem történt. 

A főiskola vagyonhasznosítással kapcsolatos gyakorlata nem minden tekintet
ben volt szabályszerű. A tartós bérleti szerződésekben előírtak ellenére a bérleti 
díjat évente a KSH árindex mértékével nem emelték. A jogszabályi előírástól el
térően nem győződtek meg az átláthatóság követelményének érvényesüléséről, 
a tulajdonosi szerkezet feltárásáról a bérbeadási folyamat során 2012. év végé
ig. 

Az ÁSZ három korábbi ellenőrzése során a felsőoktatás témakörében ki
lenc javaslatot fogalmazott meg a felsőoktatásért felelős minisztériumnak 
(OKM, NEFMI, EMMI). A minisztérium a javaslatokra intézkedési terveket készí
tett, amelyek összesen 10 intézkedést tartalmaztak. Az intézkedések közül hár
mat (késéssel) megvalósítottak, hét nem valósult meg. A megvalósult intézke
dések hozzájárultak a felsőoktatási intézményrendszer jobb működéséhez. 

Elvégezték a felsőoktatási intézményrendszer kapacitáskihasználtságának fel
mérését. A felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó gazdasági társasá
gok ellenőrzése során feltárt hiányosságak kiküszöbölésére a minisztérium fel
szólította az intézményeket, amelyek a megtett intézkedésekről tájékoztatták a 
minisztériumot. A minisztérium tájékoztatást kért az érintett felsőoktatási in
tézményektől az 50% alatti intézményi részesedéssei működő gazdasági társa-
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ságok tevékenységének felülvizsgálatáról, működésük indokoltságáról és ered
ményességéről, valamint az intézményi részesedés megszüntetéséről és üteme
zésérőL 

Nem valósult meg a minisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek feladatel
látásának javítására számszerűsíthető mutatószámokon alapuló kritériumok és 
középtávú célrendszer kidolgozása. Az oktatási ágazat középtávú stratégiáját 
sem készítették el. Nem intézkedtek az oktatási infrastruktúra-fejlesztési prog
rarnak előkészítési folyamatának hiányosságai miatti felelősség megállapításá
ra. Nem hasznosították az állami felsőoktatási intézmények kapacitáskihasz
náltságával kapcsolatos felmérés eredményeit, így nem tettek intézkedést a fel
sőoktatási infrastruktúra közép- és hosszútávon történő hasznosítására. Nem 
alakítottak ki a PPP projektek támogatásához kapcsolódó követelményrend
szert Nem került sor az oktatási infrastruktúra-fejlesztési prograrnak lebonyolí
tásával kapcsolatos hiányosságak (kedvezőtlen feltételű szerződéskötés és koc
kázatmegosztás) miatti felelősség megállapítására. Nem dolgoztatták ki az ál
lami felsőoktatási intézményekkel az azok gazdasági társaságai szakmai fel
adatellátásának és gazdaságossági eredményességének mérését biztosító muta
tószámokat és értékelési rendszert. 

Az ÁSZ tv. 33. § (l) bekezdésében foglaltak értelmében a jelentésben foglalt 
megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet 
vezetője összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
az ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem 
küldi meg a szervezet, vagy az nem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott 
törvény 33. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai: 

az emberi erőforrások miniszterének: 

1. Az MTF belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése összességében nem 
felelt meg az Áht.,." az Ámr.1." a Ber. és a Bkr. előírásainak. Ezen belül a kontrollkör
nyezetet részben, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket és a mani
toring rendszert nem megfelelőnek minősítettük. A főiskola pénzügyi gazdálkodása 
összességében nem felelt meg a jogszabályokban és belső szabályzatokban előírtak
nak. A belső kontrollrendszer hiányosságai a vagyongazdálkodás, vagyonkimutatás 
területén is szabálytalanságokhoz vezettek. A főiskola 2009-2012. évre vonatkozó 
mérlegei az Sztv. és az Áhsz. rendelkezései ellenére nem mutatnak megbízható és 
valós képet, az ellenőrzés során feltárt hibák összege meghaladta az Áhsz.-ben meg
határozott jelentős összeget. A 2011. évi mérleg leltárral történő alátámasztásáról 
valótlan nyilatkozatot adtak. 

javaslat: 

Intézkedjen az Nftv. 73. § (3) bekezdés e) pontja által meghatározott munkáltatói 
jogkörében eljárva a belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével, vala
mint a pénzügyi és vagyongazdálkodással, vagyonkimutatással összefüggésben fel
tárt szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülmé
nyek kivizsgálására irányuló eljárás megindítása iránt, és a vizsgálat eredményének 
ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
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2. Az MTF nem rendelkezett az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt.-vel aláírt vagyon
kezelési szerződéssel, megsértve ezáltal a Vtv.5 59. § (5) bekezdésének és az Nvtv. 
ll. §-ának előírásait. Az MNV Zrt. által elkészített megállapodás-tervezetet a főisko
la -többek között a Kazinczy utcai telephelyének tulajdonjogi rendezetlenségére hi
vatkozva - nem írta alá. 

javaslat: 

Kezdeményezze az MNV Zrt., valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata bevonásával a jogszabályi előírásokra tekintettel a Kazinczy utcai in
gatlan tulajdonviszonyának rendezését, a nemzeti vagyonnal történő felelős és ren
deltetésszerű gazdálkodás biztosítása érdekében. 

a Magyar Táncmüvészeti Főiskola rektora részére": 

l. A főiskola belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem felelt meg az 
irányadó jogszabályi előírásoknak: 

a kontrollkörnyezet kialakítása részben volt megfelelő, a főiskola az ellenőrzött idő
szakban nem teljes körűen rendelkezett a jogszabályokban kötelezően előírt belső 
szabályzatokkal, és azokat nem minden esetben aktualizálták a jogszabályi változá
sokkal összhangban, nem szabályozták a humánerőforrás-kezelést és az etikai elvárá
sokat, nem alakították ki a főiskola ellenőrzési nyomvonalát, ami nem felelt meg az 
Ám r., 145/B. és D. §-ában, az Ámr.2 156. §-ában és a Bkr 6. §-ában foglalt előírások
nak; 

a kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem volt megfelelő, mivel -
az Ám r., 145/C. §-ában, az Ámr.2 157. §-ában, és a Bkr. 7. §-ában előírtak szerint- a 
főiskola nem aktualizálta a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatokat, nem hatá
rozta meg, nem mérte fel és nem elemezte a tevékenységével kapcsolatos kockáza
tokat; 

a kontrolltevékenységek működtetése nem felelt meg az Ám r., 145/ A. és E. §-ában, 
az Ám r. 2 158. §-ában, és a Bkr. 8. §-ában foglaltaknak; a gazdálkodási jogkörök gya
korlásának hiányosságai a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén szabályszerűsé
gi hibák kialakulásához vezettek; 

a manitoring rendszer a belső ellenőrzés szabályozottságának és működésének hiá
nyosságai miatt nem felelt meg a Ber. 8. §-ában és a Bkr. 21. §-ában foglaltaknak; a 
belső ellenőrzési kézikönyv nem felelt meg a Ber. 5. § (3) és a Bkr. 17. § (4) bekez
déseiben foglaltaknak, a belső ellenőrzésekről nem vezettek nyilvántartást a Ber. 32. 
§ (l) és a Bkr. 50. § (l) bekezdésében előírtak ellenére, és a hibák kijavítására nem 
minden esetben hoztak intézkedéseket, amivel megsértették a Ber. 29. és a Bkr. 45. 
§-ában foglaltakat. 

5 Hatályban volt 2010. december 31-éig. 
6 Az Nftv. 2014. július 24-től hatályos módosítását követően a belső kontrollrendszer 
kialakításóért és működtetéséért, továbbá a pénzügyi és vagyongazdálkodásért felelős 
személyn ek. 
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javaslat: 

Intézkedjen - az ellenőrzött időszak óta bekövetkezett esetleges jogszabályi változá
sokra figyelemmel - a belső kontrollrendszer, ezen belül a kontrollkörnyezet, a koc
kázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek és a manitoring rendszer ellenőrzés 
által feltárt hiányosságainak megszüntetéséről. 

2. A pénzügyi gazdálkodás területén nem volt szabályszerű a megbízási dfjak elszámo
lása, a rendszeres és nem rendszeres, illetve a dologi és felhalmozási kiadások elői
rányzatának felhasználása, a működési és felhalmozási bevételek beszedése: a gaz
dálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg az Ámr., 135-138. §-ai, az Ámr.2 76-
80. §-ai és az Á vr. 57-60. §-ai előírásainak; a munkavállalók számára többletfeladatok 
fejében béren kívül i juttatásokat nyújtottak az Szja tv. 70. § (1 a) bekezdés b) pontjá
ban és a Munka Törvénykönyve 154. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére; a 2009-
2011. években elmaradt a valutában teljesített bevételek pénztári bevételezése, 
megsértve az Sztv. 165. § (1) és az Áhsz. 51. § (1) bekezdésében előírtakat. 

3. 

Egyes képzések díjának megállapításához nem készítettek önköltségszámítást, nem 
szabályozták a bérbeadás dfjának megállapítását, megsértve a Feot. 126. § (1 )-(2) és 
az Nftv. 82. § (3) bekezdés és a 83. § előírásait. A vendégszobák bérlőivel szerződést 
nem kötöttek, a számlaadási kötelezettséget nem teljesítették, az Áfa tv. 159-163. §
aiban foglaltak ellenére. 

Az előirányzatok módosítása során nem érvényesültek teljes körűen a jogszabályok
az Ám r., 51. § (1) bekezdése, az Ám r. 2 21 O. § (1) bekezdés b) pontja, az Á vr. 150. § 
- és a belső szabályzatok előírásai. Ez magas szabályszerűségi kockázatot jelez az 
adott terület egészének működése szempontjábóL 

javaslat: 

a) Intézkedjen a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának érvényesítéséről. 

b) Intézkedjen a dfjtételek és költségtérítések megállapításának és módosításának 
szabályozásáról, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat. 

c) Intézkedjen a vendégszobák bérbeadása során a szerződéskötési és a számlaadási 
kötelezettség elmulasztása, a szabálytalan valutakezelés, továbbá a béren kívüli 
juttatások nyújtásához kapcsolódó szabálytalanságok megszüntetése érdelében, 
és az Nftv. 13. § (2) bekezdésében' meghatározott munkáltatói jogkörében el
járva a munkajogi felelősség kivizsgálására irányuló eljárás megindítása iránt, és a 
vizsgálat eredményének ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

d) Kezdeményezzen az előirányzat-módosítások szabályszerűségére irányuló soron 
kívüli ellenőrzést- a Bkr. 31.§ (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, a terü
let működésében jelentkező magas szabályszerűség i kockázat miatt. 

A vagyongazdálkodás 
Feot. 27.§ (6) bekezdés 
gb) pontjaiban foglaltak 

szabályszerűségét érintő hiba volt, hogy a 
d) pontjában, valamint az Nftv. 12. § (3) bekezdés 
ellenére nem készítettek vagyongazdálkodási tervet. Az 

7 2014. július 24-től az Nftv. 13/A.§ (2) bekezdés (e) pontja 
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Sztv. 69. § (1) és az Áhsz. 37. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére a könywiteli 
médegekben kimutatott eszközök és források állományának valódiságát teljes körúen 
leltárral nem támasztották alá. Több vagyonelem helytelen besorolása és értékelése 
következtében a mérlegek a főiskola vagyoni helyzetéről nem mutatnak az Sztv. 1 S. 
§ (3), és az Áhsz. 9. § (ll) bekezdésének megfelelő valós képet. Az ellenőrzés során 
feltárt hibák összege meghaladta az Áhsz. S. § 8) pontjában meghatározott jelentős 
összeget. 

Az MTF a bérbeadási folyamat során nem győződött meg az átláthatóság követel
ményének érvényesüléséről, a bérlők tulajdonosi szerkezetéről 2012. december 31-
ig az Nvtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére. 

Az MTF nem rendelkezett az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt.-vel aláírt vagyon
kezelési szerződéssel, megsértve ezáltal a Vtv.' 59. § (5) bekezdésének és az Nvtv. 
ll. §-ának előírása it. Az MNV Zrt. által elkészített megállapodás-tervezetet a főiskola 
- többek között a Kazinczy utcai telephelyének tulajdonjogi rendezetlenségére hi
vatkozva - nem írta alá. 

javaslat: 

a) Intézkedjen a vagyongazdálkodási terv elkészítése érdekében, és kezdeményezze 
annak elfogadását. 

b) Intézkedjen a mérlegtételek leltárral történő alátámasztásáról, tételesen és ellen
őrizhető módon kimutatva a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, to
vábbá gondoskodjon az ellenőrzés által a mérlegtételekkel kapcsolatban feltárt 
hiányosságok, besorolási és értékelési szabálytalanságok megszüntetéséről, vala
mint a vagyonkimutatásnak a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban tör
ténő el készítéséről. 

c) Érvényesítse az eszközök bérbeadással történő hasznosítása során az átláthatóság 
követelményét, a szerződő felektől megkövetelve a tulajdonosi szerkezet feltárá
sát. 

d) Intézkedjen a Kazinczy utcai telephely tulajdonjogának rendezését követően a 
jogszabályban előírt vagyonkezelési szerződés meg kötéséről. 

8 Hatályban volt 2010. december 31-éig. 
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Az ellenőrzött időszakban az MTF fenntartói feladatait az EMMI, illetve annak 
jogelődjei (OKM, NEFMI) látták el. 

A felsőoktatásért felelős minisztérium 2010 májusáig az OKM, majd tárcaössze
vonással a NEFMI, illetve 2012 májusától az EMMI volt. 

Az ellenőrzött időszakban a minisztérium a jogszabályi előírásoknak 
megfelelélen gyakorolta fenntartói feladatait. Alapítói jogosultságai ke
retében szabályszerűen adta ki a főiskola jogszabályi és szervezeti változások
nak megfelelően módosított alapító okiratát. Az alapító okiratok módosítására 
az MTF akkreditált képzési területeinek és képzési szintjeinek bővülése, valamit 
a szakfeladat-ellátásban, a hallgatói létszámban és az alapító személyében be
következett változások miatt került sor. Az alapító okirat változásával, illetve a 
jogszabály-módosításokkal kapcsolatban a főiskola által kiadott SZMSZ
módosításokat a minisztérium felülvizsgál ta. 

A minisztérium az egyéb fenntartói feladatait szabályosan látta el. 

A minisztérium közölte a költségvetési keretszámokat és közreműködött a költ
ségvetés tervezésében. Meghatározta a főiskola költségvetési előirányzatait, és 
megállapította a kincstári költségvetését. A minisztérium az intézmény éves 
költségvetési, illetve gazdálkodási beszámolóinak ellenőrzését elvégezte. A jog
szabályoknak megfelelően gyakorolta a főiskola rektorának kinevezésével, il
letve megbízásával kapcsolatos jogosultságait. 

Az EMMI Belső Ellenőrzési Főosztálya 2012. május-júniusban rendszerellenőrzés 
keretében ellenőrizte az MTF irányítási, végrehajtási és ellenőrzési tevékenysé
gének működését. Az ellenőrzés 12 javaslatával összefüggésben a főiskola 
2012. augusztus 13-án intézkedési tervet készített, amelyet a fenntartó elfoga
dott. A javaslatok - a kockázatkezelési rendszer kialakítása kivételével - hasz
nosultak, hozzájárultak a főiskola kontrollrendszerének javításához, így előse
gítették a szabályszerű működést. 

Az OKM és az MTF a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kötötte meg a 
hároméves fenntartói megállapodást a 2008-2010. évekre vonatkozóan. A 
megállapodásban a költségvetési támogatások jogcímeit és a főiskola működé
sét reprezentáló teljesítménymutatókat rögzítették. A támogatási jogcímek 
megfeleltek a Feot. rendelkezéseinek, azok összegeit évente aktualizálták. 

A teljesítménymutatókat az intézményi adatok alapján összességében 93%-ra 
teljesítették. Az oktatás, kutatás, gazdálkodás, irányítás és szervezeti hatékony
ság, valamint a nemzetközi és regionális együttműködés területén vállalt 14 
pontból ll pontot teljesítettek. Elmaradások a kapacitáskihasználtságban és az 
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egyes képzésekben résztvevő hallgatók számában voltak. A fenntartói megál
lapodásban foglaltak teljesítését a fenntartó értékelte. 

A minisztérium az ágazati irányítási feladatait az ellenőrzött időszakban 
nem látta el teljes körűen. 

Elmaradt az oktatási ágazatra vonatkozóan az 1365/2011. (XI. 8.) Korm. hatá
rozatban - a nemzetgazdasági miniszter irányításával és az ágazatért felelős 
miniszter részvételével - előírt szervezeti és feladat ellátási felülvizsgálati prog
ram kidolgozása. 

A kormányhatározat a minisztérium számára a hatékony felsőoktatási feladatel
látás érdekében közreműködési kötelezettséget írt elő a követelmények és feltéte
lek (feladatmutatók, mennyiségi és minőségi teljesítménymutatók, létszám- és 
költségnormák) kialakításában, a felsőoktatási intézménystruktúra, illetve az in
tézményi belső működés korszerűsítési javaslatainak megtételében. A minisztéri
um tájékoztatása szerint a 2012. február 20-ig határidős feladatot nem végezték 
el, mert nem rendelkeztek információval a kormányhatározat l. pontjában meg
jelölt miniszteri munkabizottság működéséről, valamint az általa kidolgozott 
módszertani útmutatóról, amely a munkálatokhoz adott volna iránymutatást9

• 

Aminiszter-a vonatkozó jogszabályokban10 foglaltakat ellenére- nem készít
tetett a felsőoktatás rendszere vonatkozásában a Kormány által elfogadott kö
zéptávú fejlesztési tervet. 

A minisztérium az Oktatási Hivatallal a Felsőoktatási Információs Rendszer 
(FIR) biztonságos üzemeltetéséhez, az adatok védelméhez szükséges alapvető 
szervezeti, szabályozási kontrollokat a 2012. év végéig nem teljes körűerr alakít
tatta ki. Így a minisztérium csak részben tett eleget a Feot. és az Nftv. előírásai
nak11. A 2007-ben használatba vett FIR feladata volt, hogy a felsőoktatásban 
részt vevők (hallgatók, oktatók, kutatók, tanárok) adatait kezel je. A FIR műkö
dését 2012-ig több probléma jellemezte. A rendszerbe bevitt alapadatok nem 
voltak ellenőrzöttek, a rendszerbe épített adatellenőrzés hibajelzései nem voltak 
kellően konkrétak, illetve a FIR a személyi többszöröződéseket nem szűrte meg
felelően. 2012-ben megkezdték a rendszer hibáinak kijavítását. 

2. Az INTÉZMÉNY BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNI:K KIÉPÍTÉSE ÉS 

MŰKÖDTETÉSE 

Az MTF belső kontrollrendszerének kialakítása és működése összessé
gében nem felelt meg az irányadó jogszabályi előírásoknak. Ezen belül 
a kontrollkörnyezetet részben megfelelőnek, a kockázatkezelési rendszert, a 
kontrolltevékenységeket és a manitoring rendszert nem megfelelőnek, az in
formációs és kommunikációs rendszert megfelelőnek minősítettük. A főiskola 
vezetője a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatában csak a 2011-2012. 

9 Az 1365/2011. (XL 8.) Korm. határozat l. pontjának felelősei az NGM miniszter, a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, valamint a KIM miniszter voltak. 
10 Feot. 104. §(l) bekezdés b) pontja és az Nftv. 64.§ (3) bekezdés a) pontja 
11 Feot. 35.§, 103. §(l) bekezdés a) pont, Nftv. 64.§ (2) bekezdés aa) pont 
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évekre vonatkozóan jelölt meg fejlesztendő területeket (vezetői ellenőrzés érvé
nyesülése és az információáramlás). A nyilatkozatban foglaltak nem voltak tel
jes körűen összhangban az ÁSZ ellenőrzési megállapításaival. 

A rektor az intézmény kontrollkörnyezetét a jogszabályi előírásoknak 
részben megfelelően alakította ki. A kontrollkörnyezet - elsősorban a 
fenntartó ellenőrzésének köszönhetőerr -a 2012. évben javult. 

A főiskola elkészítette az oktatási, kutatási, szervezeti, működési és gazdálkodá
si autonómiáját biztosító intézményi SZMSZ-t. Az SZMSZ tartalmazta a szerve
zet működési rendjét, a testületek, szervezeti egységek feladatait, a szervezet fel
építését és szervezeti ábráját. A szervezeti egységek engedélyezett létszámának 
adatai az SZMSZ-ből hiányoztak, ami nem felelt meg a jogszabályokban12 fog
lalt követelménynek. 

Az SZMSZ-ben szabályozták az oktatók tanításra fordítandó idejét, továbbá 
ennek, valamint a kutatásra és egyéb feladatra fordított munkaidő megosztá
sát. A szabályozás megfelelt az előírtaknak, és évenkénti aktualizálása megva
lósult. 

A főiskola az ellenőrzött időszakban - néhány kivétellel - rendelkezett a jog
szabályokban kötelezően előírt belső szabályzatokkaL 

Az intézmény vezetője a 2009-2012. években nem szabályozta a humánerőfor
rás-kezelést és az etikai elvárásokat13

• 

A rektor a 2010-2012. években nem adta ki a beszerzések lebonyolításával kap
csolatos eljárásrendet14

• 

A 2012. szeptember l-jével hatályba lépett Belső kontrollrendszer szabályzat nem 
határozta meg az intézmény ellenőrzési nyomvonalát15

• 

Az MTF vezetője a főiskola belső szabályozásait több esetben nem aktualizál ta 
a jogszabályi változásoknak megfelelően. Ez nem szabályszerű gyakorlat ki
alakulásához vezetett. 

Az Eszközök és források értékelési szabályzatát, a Leltározási és leltárkészítési 
szabályzatot 2001-től, a Tartozások behajtásának szabályzatát a 2004. évtől, a 
Számviteli Politikát, a Számlarendet és a Bizonylati rendet a 2006. évtől nem 
módosították. 

A belső szabályzatok egy része nem minden esetben felelt meg a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak. 

12 Ámr. 1 13/A. § (3) bekezdés e) pontja, Ámr.2 20. § (2) bekezdés e) pontja, Ávr. 13. § (l) 
bekezdés e) pontja 
13Ámr. 1 145/B. 145/0. § c)-d) pont, Ámr.2 156. §(l) bekezdés c)-d) pont, Bkr. 6.§ (l) be
kezdés c)-d) pontjai 
14 Ámr.2 20.§ (3) bekezdés b) pontja, Á vr. 13. §(2) bekezdés b) pontja 
15 Bkr. 6. § (3) bekezdés 
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A Gazdasági Főigazgatóság ügyrendjében nem szabályozták a helyettesítés rend
jét". 

Az eszközök és források értékelési szabályzata nem tartalmazta a követelések és 
kötelezettségek esetében a devizaárfolyamok meghatározását17 annak ellenére, 
hogy a hallgatói költségtérítések egy részét devizában (valutában) szedték be. 
Nem szabályozták a kis összegű követelések év végi meghatározásának, doku
mentálásának elveit''. 

A térítési és juttatási szabályzatok nem határozták meg a költségtérítési díjak 
megállapításának és módosításának rendjét a vonatkozó jogszabályi előírások
nak" megfelelően. 

Az önköltségszámítás rendje nem szabályozta mindazon tevékenységek önkölt
ség-kalkulációját, amely az ellenőrzött időszakban bevételt eredményezett (bérleti 
díjak, szállásdíj, előadások jegyárai)20

• Továbbá nem tartalmazta az állami ösz
töndíjjal történő képzés önköltségének meghatározási módját21

, valamint az ön
költségszámítás dokumentálásának eljárás rendjét22

• 

Az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz kialakított 
teljesítménykövetelményeket a 2008-2010. évekre vonatkozó hároméves fenn
tartói megállapodásban rögzítették. A megállapodásban öt tevékenységi terüle
ten (oktatás, kutatás, gazdálkodás, irányítás-szervezeti hatékonyság, nemzet
közi-regionális együttműködés) összesen 19mutatót határoztak meg. 

Az oktatási területen a mesterképzést nyújtó szakok bővítését, a kiváló oktatók, a 
mester és doktori képzésben részvevők létszámnövekedését és a hallgatók ver
senyteljesítményének javulását értékelték mutatószámokkal. A gazdálkodási te
rületen két mutatószámot határozták meg, a hallgatói férőhely kihasználásának 
(hallgatói létszám/férőhely) alakulását, valamint a 60 napot meghaladó, átla
gos, éves lejárt tartozásállomány arányát a bevételhez viszonyítva. Az irányítás 
és a szervezeti hatékonyság növelése érdekében az operatív vezetői értekezletek, a 
belső ellenőrzési célvizsgálatok, a NEPTUN műveletek nagyobb száma és a GT 
üléseken tárgyalt határozatok növelése volt meghatározva célként A nemzetközi 
és regionális együttműködés területén a hallgatói mobilitási értékek, a külföldi 
táncművészeti intézményekkel kialakított együttműködési események és a régió
ban megtartott előadások száma volt az értékelési mutató. 

Az MTF kockázatkezelési rendszerének működése a 2009-2012. évek
ben nem volt megfelelő. 

A 2006. évben kiadott FEUVE szabályzat tartalmazta a kockázatkezelésre vo
natkozó szabályokat, annak aktualizálása azonban nem történt meg. A sza
bályzat nem tartalmazta az elfogadható kockázati keret meghatározását és 

16 Ámr.2 20. § (7) bekezdés, Á vr. 13. § (5) bekezdés 
17 Sztv. 60.§ (4)-(5) és (10) bekezdései 
18 Áhsz. 8.§ (17) bekezdés d) pontja 
19 Feot. 126. § (l) bekezdés, Nftv. 83. § (2) bekezdés 
20 Áhsz. 8. § (15) bekezdés 
21 Áhsz. 8. § (19) bekezdés 
22 Áhsz. 8.§ (14) bekezdés 
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kockázatkezelési eljárásrend kialakítását. Nem írta elő az intézmény kockáza
tainak értékelését, kategóriákba soralásót és a kockázati környezet rendszeres 
felülvizsgálati kötelezettségét. Az intézmény nem határozta meg, nem mérte fel 
és nem elemezte a tevékenységével kapcsolatos kockázatokat. Ezzel megsértette 
a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit23

• A FEUVE szabályzatot 2012. szep
tember l-jétől felváltó Belső kockázatkezelési szabályzatot hasonló hiányossá
gak jellemezték, mint a FEUVE szabályzatot. 

A főiskola vezetője a kontrolltevékenységgel kapcsolatos szabályozási 
kereteket nem a jogszabályi előírásoknak24 megfelelően alakította 
ki, emiatt a kontrolltevékenységek az ellenőrzött időszakban nem mű
ködtek megfelelően. 

Az MTF vezetője a belső szabályzatokban 2012 novemberéig csak részben hatá
rozta meg a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénz- és vagyon
gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, feladat- és hatásköröket, valamint 
felelősségi viszonyokat. A szabályozási hiányosságak miatt a kiadások és bevé
telek teljesítésének és elszámolásának munkafolyamatba épített ellenőrzése 
nem működött szabályszerűen. 

Az intézmény a 2009. évre vonatkozóan nem határozta meg a szakmai teljesítés
igazolás és érvényesítés eljárásrendjét25

• 

A főiskola a 2010. január l-jétől 2012. november 14-éig terjedő időszakban nem 
szabályozta a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvé
nyesítés és utalványozás gyakorlásának eljárási és dokumentációs részletszabá
lyait, valamint a kontrolltevékenységeket végző személyek kijelölésének rendjével 
kapcsolatos előírásokat''. 

Nem vezetettek naprakész nyilvántartást"' a gazdálkodási jogkörök gyakorlására 
jogosult személyekről és aláírásmintájukról, továbbá 2009 és 20ll között nem 
határozták meg az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő (a 2009. 
évben 50 ezer Ft-ot, a 2010-2011. években 100 ezer Ft-ot el nem érő) kifizetések el
számolásának rendjét28

• 

Az MTF vezetője a főiskola információs és kommunikációs rendsze
rét az ellenőrzött időszakban a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakí
totta ki. 

A főiskola belső elektronikus információs rendszere a hozzáférési jogosultságok 
engedélyezésével, továbbá az elektronikus levelezőrendszer és gazdálkodási 

23 Ámr.1 145/C. §, Ámr.2 157. §, Bkr. 5.§ (l) bekezdése, 7. §-a 
M , , 

Amr. 1 145/A. és E.§, Amr.2 158. §, Bkr. 8.§ 
25 Ámr. 1 135. §(2) és (4) bekezdései 

26 Ámr.2 20. § (3) bekezdés a) pontja, 76. § (5) bekezdése, 77. § (4) bekezdése, Á vr. 13. § 
(2) bekezdés a) pontja, 57. § (4) bekezdése, 58. § (4) bekezdése 

27 Ámr.2 80.§ (3) bekezdése, Á vr. 60.§ (3) bekezdése 
28 Ámr. 1 134. §(3) bekezdése, Ámr.2 72. § (13)-(14) bekezdései, valamint 75. §(4) bekez
dése és az Á vr 53.§ (2) bekezdése 
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adatkezelő szaftver alkalmazásával biztosította a szervezeti egységek és az ille
tékes alkalmazottak megfelelő tájékoztatását. Az információs rendszer kialakí
tása keretében szabályozták az adatvédelem és adattovábbítás rendjét. Az in
tézmény a 2009-2012. években rendelkezett a jogszabályi előírásoknak megfe
lelő informatikai szabályzattal. 

Az intézmény nyomon követési (monitoring) rendszere a belső ellenőrzé
si rendszer hiányosságai miatt nem működött megfelelően. 

Az MTF vezetője kialakított és működtetett - az oktatási, illetve gazdálkodási 
tevékenységcsoportokra- monitoring informatikai részrendszereket 

Az oktatási feladatok a NEPTUN tanulmányi hallgatói információs rendszer, a 
gazdálkodási feladatok az Egységes Gazdasági és Ügyviteli, valamint a bér- és 
munkaügyi informatikai rendszer segítségével voltak monitorozhatók. További 
alrendszerként működött a "POSEIDON" dokumentumkezelési és iktatási rend
szer. A számítógépes progromok alkalmasak voltak az adott szakterületi folya
matok mindenkori állapotának bemutatására és értékelésére. 

A monitoring tevékenység alapvetőerr az éves, a gazdasági területen negyed
éves, valamint eseti beszámolósok rendszerével, az ellenőrzési nyomvonalak 
alkalmazásával, továbbá a munkaköri leírásokban meghatározott folyamat
követési feladatok teljesítésével (projekt és pályázati monitoring) valósult meg. 

A főiskola belső ellenőrzése nem minden tekintetben működött megfelelően. 

Az MTF belső ellenőrzését a 2009. és a 2012. évek között részmunkaidőben, köz
alkalmazotti jogviszonyban egy fő belső ellenőr látta el. A belső ellenőr funkcio
nális függetlensége biztosított volt. Tevékenységét a rektor közvetlen irányításá
val végezte. A belső ellenőr feladatait a jogszabályi előírásnak megfelelően az 
SZMSZ-ben rögzítették. 

Az intézmény az ellenőrzött időszakban rendelkezett belső ellenőrzési kézi
könyvvel, a 2005-ben elfogadott szabályzat aktualizálása azonban a jogszabá
lyi előírások ellenéré' 2012 szeptemberéig nem történt meg. A 2012. szeptem
ber l-jétől hatályba lépő kézikönyv ajánlásokat és nem normákat tartalmazott, 
ezért nem felelt meg a Bkr. rendelkezéseinek30

• 

A belső ellenőrzés a rektor által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján folytat
ta munkáját. Ugyanakkor az elvégzett ellenőrzésekről a főiskola nem vezetett 
nyilvántartást31

• 

Az ellenőrzött időszakban 13 belső ellenőrzést végeztek a főiskola gazdálkodá
sával összefüggésben. Ezek eredményeként 20 javaslat szaigáita a hiányossá
gak kiküszöbölését. A javaslatok a készpénzforgalom rendjére, az étkezési je
gyek kezelésére, a keresetkiegészítések jogosságára és indokoltságára, a szená
tusi döntések végrehajtásának körülményeire, a pénzügyi előirányzatok kezelé-

29 Ber. 5.§ (3) bekezdése, Bkr. 17. §(4) bekezdése 
30 Bkr. 17. § (1)-(2) bekezdései 
31 Ber. 32.§ (l) bekezdés, Bkr. 50.§ (l) bekezdés 
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sére, valamint a Gazdasági Főigazgatóság működésére, továbbá a foglalkozta
tottak munkaidő-nyilvántartására irányultak. Az ellenőrzött szervezeti egysé
gek vezetői a javaslatokra nem készítettek a jogszabályban előírt határidőn32 

belül intézkedési tervet. Emiatt az intézkedések utávizsgálatát a belső ellenőrzés 
nem tudta elvégezni33

• 

A belső ellenőrzés a külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartást. 

Az intézménynél a gazdálkodást érintően az ellenőrzött időszakban egy külső el
lenőrzés történt. Az EMMI Belső Ellenőrzési Főosztálya 2012. május és június hó
napjaiban rendszerellenőrzés keretében ellenőrizte az MTF irányítási, végrehajtá
si és ellenőrzési tevékenységének rnűködését. 

Az MTF részt vett az ÁSZ 2011-ben zárult Integritás projektjében34
• Az 

integritás kontrollak alkalmazásában az ellenőrzött időszak folyamán nem tör
tént lényeges változás, az integritás szemlélet érvényesülése nem változott. 

A 2009. és a 2012. évek között kilenc integritás kontroll területen nem hoztak 
belső szabályokat, hat tárgykör szabályozott volt. 

A vezetékes és rádiótelefonok személyes használatáról 2012. novernber 15-étől 
lépett hatályba az intézmény szabályzata. Nem készült etikai kódex, összeférhe
tetlenségeket meghatározó, kockázatok előfordulásának kezelését előíró, vala
rnint humánpolitikai szabályzat, továbbá külső és belső közérdekű bejelentések 
kezelését meghatározó eljárás. 

Az ellenőrzött években hat területen nem működtettek integritás kontrollokat. 

A hiányosságak a szabályozás kialakításának elmaradásával álltak összefüggés
ben. A belső ellenőrzési terveket nem alapozta meg kockázatelernzés, és szabá
lyozás hiányában nem kezelték a külső bejelentéseket 

3. Az INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSA 

34 

Az MTF pénzügyi gazdálkodása - az előirányzatok tervezése, a normatív 
költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos döntések, valamint a 
hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek költségvetési forrásaival tör
ténő elszámolás kivételével- nem volt szabályszerű. 

Az MTF gazdálkodási besorolása szerint a 2009-2012. évek között önállóan 
működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv volt. Az ellenőrzött időszak
ban az intézménynél szakmai feladat átadására, illetve átvételére nem került 
sor. 

32 A Ber. 29. § (l) bekezdése szerint a jelentés kézhezvételétől számított 10, illetve 22 
rnunkanapon belül, a Bkr. 45. § (3) bekezdéseszerint nyolc, illetve 30 munkanapon be
lül kell intézkedési tervet készítenie az ellenőrzött szervezetnek. 
33 Ber. 8. § f) pontja, Bkr. 21. § (2) d) pontja, 46. § (3) bekezdése 
34 "Korrupciós kockázatok feltérképezése- integritás alapú közigazgatási kultúra terjesz
tése" (kiemel t projekt) Projekt szám: ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. 
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3.1. A kiadási és bevételi előirányzatok alakulása és a 
pénzügyi egyensúlyt befolyásoló tényezők 

Az MTF költségvetési kiadásainak és bevételeinek részletes adatait az l. számú 
melléklet tartalmazza. 

Az MTF 2009. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzato 1109,7 M Ft
ról 2012-re 79,3 M Ft-tal (7,1%-kal) 1030,4 M Ft-ra esett vissza. A módosított 
kiadási előirányzatok és a teljesített kiadások hasonló tendencia szerint alakul
tak. Az MTF eredeti és módosított kiadási előirányzatainak változását és kiadá
sainak teljesülését M Ft-ban az alábbi ábra szemlélteti: 

1600,0 

1400,0 

1200,0 

1000,0 

800,0 
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Az ellenőrzött években az eredeti költségvetési kiadási előirányzatok 
98,1-99,2%-a működési kiadás volt. Az eredeti működési költségvetés a négy év 
alatt a 2009. évi 1098,4 M Ft-ról a 2012. évre 1010;6 M Ft-ra, 87,8 M Ft-tal (8%
kal) csökkent. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata a 2009. évi 
11,3 M Ft-ról a 2012. évre 19,8 M Ft-ra, 8,5 M Ft-tal (75,2%-kal) emelkedett. A 
2009-2012. években az MTF eredeti kiadási előirányzataiból a személyi juttatá
sok és hozzájuk kapcsolódó járulékok aránya 65,6-68,6% (706,4-727,8 M Ft), a 
dologi kiadások aránya 26,2-31,8% (270,2-371,8 M Ft) között mozgott. Az ellá
tottak pénzbeli juttatásai (hallgatói támogatások) 2,2-2,6%-os arányt képvisel
tek és 22,6-29,0 M Ft között alakultak. 

A saját bevételek eredeti előirányzatait az ellenőrzött időszakban 195,6-
203,0 M Ft közötti összegben tervezték. Ezen belül felhalmozási bevételeket csak 
a 2009-2010. években terveztek (2,5-2,5 M Ft-ot). 

Az MTF eredeti költségvetési támogatási előirányzato a 2009. évi 
914,2 M Ft-ról a 2012. évre 827,4 M Ft-ra, 86,8 M Ft-tal (9,4%-kal) csökkent. 

Az MTF hatáskörök szerint elrendelt előirányzat-módosításait az alábbi táblá
zat mutatja be M Ft-ban: 
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2009. 

2010. 

2011. 

2012. 

Összesen 

Országgyűlés 

-124,7 

-124,7 

Kormány 

9,9 

13,8 

9,0 

-14,3 

18,4 

Irányító Intézmény Összesen szerv 

65,6 202,8 278,3 

5,4 137,3 156,5 

34,8 180,2 99,3 

3,5 256,4 245,6 

109,3 776,7 779,7 

Országgyűlési hatáskörben 2011-ben a költségvetési törvény módosítása alap
ján történt elvonás35• Kormány hatáskörben meghozott döntések alapján 2009 
és 2011 között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kere
setkiegészítésének támogatására és kompenzációra kapott többletforrásokat az 
MTF. Irányító szervi hatáskörben az előirányzat-módosítások döntő arányban 
felújítást (kollégium hőszigetelése), beruházást (könyvtár, konyha létesítése, 
színházterem beruházás befejezése, fűtési rendszer) szolgáltak. Intézményi ha
táskörben a saját bevételeket növelték az előző évi felhasználható előirányzat
maradvány és az EU-s forrásból származó hazai társfinanszírozású pályázati 
bevétel előirányzatosításával. 

A kiadási előirányzatok módosításai meghatározóarr a személyi jellegű és 
dologi kiadásokkal, az ellátottak pénzbeli juttatásaival, valamint a beruházá
sokkal és felújításokkal álltak kapcsolatban. 

Az MTF költségvetési támogatását év közben a fenntartó a 2009-2010. 
években 11,9 M Ft-tal, illetve 19,1 M Ft-tal növelte a kiadások emelkedésére te
kintettel. A 2011-2012. években 81,0 M Ft-tal, illetve 10,8 M Ft-tal viszont csök
kentette az év közben elrendelt zárolósok végleges elvonásával összefüggésben. 

A teljesített költségvetési kiadások a 2009. évi 1279,0 M Ft-ról a 2012. év
re 1147,5 M Ft-ra 131,5 M Ft-tal (10,3%-kal) csökkentek. A legjelentősebb csök
kenés a személyi juttatások és járulékok esetében volt (749,8 M Ft-ról 
663,5 M Ft-ra). A személyi jellegű kiadások változása a külső óraadó tanárok 
létszámának és a járulékterhek csökkenésével volt összefüggésben. A dologi ki
adások az ellenőrzött időszakban szintén mérséklődtek (a 2009. évi 313,2 M Ft
ról a 2012. évi 290,5 M Ft-ra) a vásárolt szolgáltatások és az egyéb dologi ki
adások csökkenése miatt. 

Az MTF az ellenőrzött időszakban összesen 489,9 M Ft összegű felhalmozási ki
adást teljesített. A felhalmozási kiadások fedezetére 120,3 M Ft költségvetési 
támogatást használt fel, ebből 63,8 M Ft-ot központi beruházásra, 42,5 M Ft-ot 
a képzési támogatásból intézményi beruházásra és 14,0 M Ft-ot felújításra. A 
teljes időszakra vonatkozóan a költségvetési támogatás a kiadások 24,6%-át 
fedezte, a saját forrás aránya (felhalmozási bevétel és előző évi maradvány 
igénybevétele) 7 5 ,4o/o-ot tett ki. Az uniós források az összesen 264, l M Ft össze
gű felhalmozásibevételek 39,3 o/o-át (103,7 M Ft) tették ki. 

35 A 2011. évi költségvetési törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 7. § 
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A teljesített bevételeken belül az ellenőrzött időszakban a költségvetési tá
mogatások mértéke nagyobb arányban csökkent, mint a saját bevételek. A 
2009. és 2012. évek között az intézményi működési bevételek 195,5 M Ft-ról 
183,5 M Ft-ra, 12,1 M Ft-tal (6,2%-kal), a költségvetési támogatások 926,1 M Ft
ról 816,6 M Ft-ra, 109,5 M Ft-tal (11,8%-kal) csökkentek. A bevételi tételek kö
zött jelentős összeg volt még 2012-ben a 91,4 M Ft-os nagyságban teljesült tá
mogatás értékű felhalmozási bevétel. 

A bevételek és kiadások teljesítési adatainak részletezését a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

Az előirányzat maradvány felhasználás összege a 2009. évben 159,1 M Ft, a 
2010. évben 117,3 M Ft, a 2011. évben 169,8 M Ft, a 2012. évben 155,3 M Ft 
volt. A főiskolát meg nem illető összeg a 2009. évben 20,4 M Ft, a 2010. évben 
77,5 M Ft, illetve a 2012. évben 111,8 M Ft volt. A 2011. évben a költségvetési 
szervet meg nem illető hányad nem keletkezett. Ezek a normatív támogatást 
megalapozó létszámadatok tervezett és jogosult összegeinek az eltéréséből ke
letkeztek. 

Az ellenőrzött időszakban a bevételi lemaradás mértéke a 2009. évben 
-35,3 M Ft, a 2010. évben 45,4 M Ft, a 2011. évben -3,9 M Ft, illetve a 2012. évben 
-9,1 M Ft volt. A 2009. évi bevételi lemaradás oka az előző évi előirányzat-
maradvány igénybevételének a módosított előirányzathoz képest 43,0 M Ft-tal 
kisebb teljesülése volt. A 2010. évben az intézményi működési bevételek teljesülé
se 39,9 M Ft-tal haladta meg a módosított előirányzat összegét. A többletbevételt 
a tárgyévben akkreditált új szakirányú képzés beindításából származó bevétel, a 
tervezés során még bizonytalan kim.enetelű tánckurzus bevétele, illetve a 2009. 
évben megtartott előadás bevétele okozta. 

Az MTF kiadási megtakarítása a 2009-2012. években 108,9 M Ft, 124,5 M Ft, 
159,3 M Ft, illetve 128,4 M Ft volt, amely a kiadási előirányzat teljesítések 8,5%
át, 11,2%-át, 14,4%-át, illetve 11,2%-át tette ki. A kiadási megtakarításokat az el
lenőrzött időszakban végrehajtott beruházások átadásának késedelme, illetve az 
előirányzottól elmaradó költségvetési támogatások kiadási oldalra gyakorolt ha
tása okozta. 

Előző évi maradvány átvétel összege 2009-ben 63,8 M Ft illetve 2012-ben 5,2 M Ft 
volt. 

Az MTF hallgatói létszáma az ellenőrzött időszakban a 2009. és a 2011. évek 
között 6,5%-kal (522-ről 488-ra) csökkent. 2012-ben a tendencia megfordult, és 
a létszám 9,4%-kal (534 főre) növekedett. Így a hallgatók száma 2,3%-kal nőtt 
a felsőoktatás átlagos (-8,6%) létszámváltozásával szemben. A felvehető ma
ximális hallgatói létszám 880 fő volt az alapító okirat szerint, a 2012. évben a 
rendelkezésre álló férőhely-kapacitás 60,7%-át tudta kihasználni az intézmény. 
Az átlagos statisztikai létszám 204 főről 195 főre, 4,4%-kal csökkent. 

A főiskola pénzügyi egyensúlya a 2009-2012. években biztosított volt. Az 
ellenőrzött időszakban az intézményhez kincstári biztost, illetve költségvetési 
felügyelőt nem rendeltek ki. Az MTF keret-, illetve támogatás-előrehozási kére
lemmel nem fordult a fenntartóhoz, hitelt nem vett fel. 
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A stabil pénzügyi pozíciót támasztják alá az MTF likviditási mutatói. A likvidi
tási'6 és a pénzeszköz-likviditási37 mutató az ellenőrzött időszak valamennyi 
évében jelentősen meghaladta a szakmailag elvárt l-es értéket. Így a forgóesz
közök, illetve a pénzeszközök év végi állománya is fedezetet nyújtott a rövid le
járatú kötelezettségek rendezésére. A 2009-2012. években az intézmény eladó
sodási mutatói a szakmailag elvárt l-es érték alatt- 0,04-0,86 között- marad
tak. 

A főiskola pénzügyi helyzetét a CLF módszer segítségével is elemeztük (3. szá
mú melléklet). Az MTF pénzügyi pozícióját, működési jövedelmét, felhalmozási 
költségvetési egyenlegét, nettó működési jövedelmét az alábbi táblázat szemlél
teti M Ft-ban: 

Megnevezés 2009. 2010. 2011. 2012. 

Folyó bevételek 1090,9 1131,2 1075,4 999,1 

Folyó kiadások 1094,4 1017,1 1065,2 956,9 

Működési jövedelem -3,5 114,1 10,2 42,2 

Felhalmozási bevételek 102,7 30,8 18,2 112,4 

Felhalmozási kiadások 184,6 92,4 42,9 190,6 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -81,9 -61,6 -24,7 -78,2 

Folyó és felhalmozási bevételek összesen 1193,6 1162,0 1093,6 1111,5 

Folyó és felhalmozási kiadások összesen 1279,0 1109,5 1108,1 1147,5 

Fmanszírozási műveierek nélküli pozició -85,4 52,5 -14,5 -36,0 

Finanszírozási műveletek egyenlege 0,6 0,3 -29,8 28,1 

Tárgyévi pénzügyi pozíció (pénzeszköz-
-84,8 52,8 -44,3 -7,9 

változás) 

Hiteltörlesztés o o o o 
Nettó működési jövedelem -3,5 114,1 10,2 42,2 

A pénzügyi egyensúly mellett az intézmény pénzügyi pozíciója az ellenőr
zött időszakban - a 2010. évet kivéve - folyamatosan romlott. A főis
kola 2009. évi 205,2 M Ft nyitó, idegen pénzeszközök nélküli pénzállománya a 
2009. és a 2011-2012. években összesen 137,0 M Ft-tal csökkent, míg a 2010. 
évben 52,8 M Ft-tal nőtt. A csökkenés okai a hallgatói létszámváltozással össze
függésben a költségvetési támogatások visszaesése, a saját bevételek elmaradá
sa, továbbá a végrehajtott beruházások és felújítások voltak. Az utóbbiak miatt 
a pénzállomány csökkenése ellenére az MTF vagyonállománya jelentősen gya
rapodott, mivel a beszámolók adatai szerint az eszközök összértéke a 2009. évi 
939,7 M Ft-ról a 2012. évre 1261,1 M Ft-ra (34,2%-kal) emelkedett. 

36 A 2009. évben 535,3, a 2010. évben 24, 7, a 2011. évben 36,1, a 2012. évben 48,4 volt 
a mutató értéke. 
37 A 2009. évben 313, 3, a 2010. évben 17,0, a 2011. évben 20, 3, a 2012. évben 29,5 volt 
a mutató értéke. 
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A folyó bevételek csökkenése elsősorban a költségvetési támogatások mérséklő
désével állt kapcsolatban. A folyó kiadások csökkenésében a személyi juttatá
sok és járulékok, valamint a dologi kiadások változásai voltak meghatározóak. 
A főiskola működési jövedelme a 2009. évben negatív, míg a 2010. és 2012. 
évek között pozitív volt, így összesen 163,0 M Ft működési többlet jövedelem ke
letkezett. A működési jövedelem és a nettó működési jövedelem összege meg
egyezett, mert az ellenőrzött időszakban az MTF nem vett fel/fizetett vissza hite
leket, és nem rendelkezett értékpapírokkaL 

A felhalmozási bevételek 2009. és 2012. évi kiugró értékei az előző évekből át
vett felhalmozási célú előirányzat-maradvány, illetve a támogatás értékű fel
halmozási bevétel felhasználásával álltak összefüggésben. A felhalmozási ki
adások ingadozása az MTF ellenőrzött időszakban végrehajtott beruházásaival 
állt kapcsolatban. A felhalmozási költségvetés egyenlege a 2009. és a 2012. 
évek között összesen 246,4 M Ft negatív értéket mutatott, mert a felhalmozási 
kiadások valamennyi vizsgált évben meghaladták a felhalmozási bevételeket. 
Ezt a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások teljesítése közötti ütem
különbség okozta. 

2009-ben és 2010-ben az MTF székhelyén színházterem kialakítása érdekében 
történt intézményi beruházás, összesen 161,9 M Ft összegben, amelynek forrása 
90,3 M Ft nagyságban intézményi saját bevétel és 71,6 M Ft összegben központi 
támogatás volt. A 2011. évben- többek között- 10,9 M Ft értékbenEU-s támoga
tásból könyvtári beruházás, illetve saját bevételi forrásból összesen 12,7 M Ft ősz
szegben a könyvtár födémjének megerősítése és a rektori iroda felújítása valósult 
meg. 2012-ben-többek között- a szakmai épület klíma berendezésére 29,7 M Ft 
került felhasználásra saját bevételi forrásból, továbbá a kollégium épületének ab
lakcseréjére EU-s forrásból 39,0 M Ft-ot költöttek, és a központi épület nyílászáró 
cseréjére szintén EU-s forrásból47,3 M Ft-ot használtak fel. 

A finanszírozási műveletek nélküli pozíció a 2009. és a 2012. évek között 
83,4 M Ft-tal romlott. A 2009. és a 2011-2012. években a folyó és a felhalmo
zási költségvetés együttes finanszírozási igényét az előző évi előirányzat

maradvány igénybevételével biztosították. A folyamatokkal ellentétes 2010. évi 
pozitív jellegű pénzeszközváltozást az 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
ban38 elrendelt előző havi kifizetéseknek megfelelő december havi kifizetés kor
lát okozta. 

A vizsgált időszakban a főiskola gazdáikadását hátrányosan befolyásolták a 
költségvetési egyensúly megőrzése érdekében tett intézkedések, zárolások, 
maradványtartási kötelezettségek, amelyek a tárgyévi fizetési kötelezett
ségek halasztását okozták. Az előírások teljesítése érdekében az MTF szigorú ta
karékossági intézkedéseket hozott. 

Az intézményt a 2009. évben 13,5 M Ft, a 2010. évben 5,5 M Ft, a 2011. évben 
124,7 M Ft és a 2012. évben 34,2 M Ft zárolás érintette, mely zárolásokat nem ol
dottak fel és az érintett években véglegesen elvontak. A 2009. évben 50,0 M Ft 
maradványtartási kötelezettséget rendeltek el, mely összeget az év végéig nem 
oldottak fel. A záralások miatt a főiskola a közalkalmazotti oktatók kötelezően 

38 A 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat l. pontja 
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teljesítendő óraszámát növelte, és a külső óraadással megbízott oktatók számát 
csökkentette. Felülvizsgálta a túlórák elszámolását, a dolgozók telefonhasznála
tának szabályait, az élelmezési kiadások normatíváit, valamint a papír, iroda
szer, szakfolyóirat és szakkönyv beszerzéseket, továbbá átütemezte a tervszerű 
karbantartásokat A tervezett külföldi kiküldéseket felfüggesztette, és a reprezen
tációs kiadásokat megszűntette. 

3.2. A bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása, 
módosítása, az előirányzat-maradványok kezelése 

40 

A főiskola a kiadási és bevételi előirányzatok tervezése során a jogszabály
okban és a fenntartó által kiadott tervezési irányelvekben foglaltak szerint járt 
el. 

Az MTF elemi költségvetésének előirányzati keretszámait a minisztérium az 
éves költségvetési törvényekben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, 
illetve azok keretei között állapította meg. A fenntartó minden év júliusában 
kiadta a következő év költségvetésének tervezési irányelveit. A költségvetés ter
vezéséhez kapcsolódó, a minisztérium által meghatározott adatszolgáltatáso
kat (foglalkoztatotti létszám, előmenetelek, tárgyévi hallgatói létszám, saját 
bevételek tervezett összege) a főiskola határidőben és az előírt tartalommal tel
jesítette. Az előirányzatok tervezését mellékszámításokkal alátámasztották. A 
fenntartó által véglegezett kincstári költségvetés és az intézményi elemi költ
ségvetés egyezőségét biztosították. 

Az előirányzat-módosítások során nem érvényesültek teljes körűen a jog
szabályok és belső szabályok előírásai. Ez magas szabályszerűségi kockázatot 
jelez az ellenőrzött terület egészének szabályos működése szempontjábóL Az 
előirányzat-módosításokat több esetben olyan maradványból hajtották végre, 
amely a maradvány keletkezésének évében nem volt kötelezettségvállalással 
lekötve'9 • 

Az intézmény a felhasználható előirányzat-maradványt nem szabálysze
rűen mutatta ki. A 2009-2011. évek a beszámolóiban olyan összegeket is kö
telezettségvállalással terhelt maradványként szerepeltetett, amelyekre a kötele
zettségvállalás a tárgyévet követő évben történt meg. Ez ellentétes volt a vonat
kozó jogszabályokkal40

• 

39 Ámr. 1 51.§ (l) bekezdés, Ámr.2 210.§ (l) bekezdés b) pontja, Á vr. 150. § 
40 Ámr., 66.§ (10) bekezdése, Ámr.2 210.§ (l) bekezdése 
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Az ellenőrzött időszakban az előirányzat-maradvány felhasználása megfelelt a 
jogszabályi előírásoknak41 • 

Az ellenőrzött időszakban a szöveges beszámolókban feltüntetették az előző évi 
előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímeit A maradvány levezetésben 
kimutatott központi költségvetést megillető összeg befizetését az MTF az előírt ha
táridőn belül teljesítette. A felhasználható előirányzat-maradványt személyi jut
tatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli 
juttatósai és felhalmozási kiadások teljesítésére használták fel. 

Az ellenőrzött időszakban a jogszabályokban meghatározott42 összeget elérő, az 
MTF előirányzat-maradványa terhére vállalt kötelezettségek Kincstárhoz törté
nő bejelentése határidőre teljes körűen nem történt meg. 

3.3. A kiadási előirányzatok felhasználása 

A kiadási előirányzatok felhasználása nem felelt meg o vonatkozó 
jogszabályok és belső szabályozások előírásainak. 

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttotósok előirányzatoinak 
felhasználása nem volt szabályszerű. 

Rendszerhiba volt, hogy az utalványrendeleteket a pénzügyi átutalás után állí
tották ki, és a hitelesítő aláírások (utalványozó, ellenjegyző), valamint az alá
írások dátumai nem szerepeitek teljes körűen a csatolt dokumentumokon43

• Ez 
felveti a jogosulatlan kifizetés kockázatát. Az utalványrendeleteken nem szere
peltek a könyvelés módjára és az érintett könyvviteli számlákra történő hivat
kozások". 

Több esetben előfordult, hogy a dolgozó és munkahelyi vezetője által aláírt, a 
személyi juttatás kifizetését megalapozó, hiteles jelenléti ív nem állt rendelke
zésre, így megsértették a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit45

• 

A bérelszámolást alátámasztó jelenléti íveket az elektronikus belépőkártyák ada
tai szerint nyomtatták ki, azonban az MTF munkatársai az elektronikus belépő
kártyákat csak részben használták, az érvényes rektori utasítások ellenére. A rek
tori utasítás 2011. július l-jével rendelte el kötelezően a jelenléti ív vezetését, 
azonban a jelenléti ívek formáját és tartalmát nem szabályozta. A rendelkezésre 
álló jelenléti íveken kézírással beazonosíthatatlan aláírások és dátum nélküli ja
vítások találhatók. Aláírás, illetve dátum hiányában utólagosan nem volt meg
állapítható a javítások jogszerúsége. 

41 A maradvány szabályszerű felhasználását nem befolyásolta a maradvány kimutatá
sával kapcsolatos szabálytalanság, mert a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alap
ján a felsőoktatási intézmény saját bevételéből keletkező előirányzat-maradvány nem 
vonható el az intézménytől. 
42 Ámr. 1 162. §(l) bekezdése és az Ámr.2 235.§ (l) bekezdése 
43 , , , 

Amr. 1 136-137. §, Amr.2 78-79. §,A vr. 59.§ 
44 Sztv. 167. §(l) bekezdés h) pontja 
45 Ámr. 1 135. §(l) bekezdése, Ámr.2 76.§ (l) bekezdése, Ávr. 57.§ (l} bekezdése 
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42 

A rendszeres személyi juttatásokkal összefüggésben a munkáltatói joggyakorlás 
megfelelt az SZMSZ-ben előírtaknak. A kinevezéseket és átsorolásokat - mint 
kötelezettségvállaló - a rektor, illetve a megbízott helyettese írta alá. A pedagó
gusok és oktatók kötelező óraszámait a kinevezési okiratok, illetve a munkaköri 
leírások rögzítették Egyedi hibaként tapasztaltuk, hogy a foglalkoztatottak 
nem minden esetben rendelkeztek az adott munkaköri feladat ellátásához az 
SZMSZ-ben előírt végzettséggel. Előfordult, hogy a kinevezési okiratok hiányo
sak voltak, mert nem teljes körűen tartalmazták a Kjt. 21. § (3) bekezdésében 
előírtaka t. 

A nem rendszeres személyi juttatások esetében a túlórák és helyettesítési díjak 
kifizetését az MTF analitikus nyilvántartásokkal igazolta, amelyek alátámasz
tották a díjak számfejtését. Az MTF az ellenőrzött időszakban cafeteria juttatást 
nem biztosított a munkavállalóinak. Ugyanakkor több esetben előfordult, hogy 
a munkavállalók többletfeladatok elvégzéséért eseti jelleggel béren kívüli jutta
tásban (étkezési utalvány, üdülési csekk) részesültek, amely nem felelt meg az 
Szja tv. és a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek46

• 

A megbízási díjak elszámolása nem volt szabályszerű. 

A megbízási szerződésekben a feladatok meghatározása egyértelmű volt, rögzítet
ték a teljesítés igazolójának személyét. A feladatellátást követően elvárt tárgyia
sult termékek (vizsgáztatási és oktatási naplók, egyéb dokumentumok) elkészül
tek. A teljesítés igazolása, valamintakifizetés számfejtése az Szja tv. és a Tbj. vo
natkozó előírásainak megfelelően valósult meg. 

Rendszerhiba volt, hogy az utalványozás szabálytalanul történt, mert az utal
ványrendeleteket a pénzügyi átutalás után állították ki, és a hitelesítő aláíró
sok, dátumok nem szerepeitek teljes körűerr a dokumentumokon47

• 

A dologi kiadások előirányzatainak felhasználása nem volt szabály
szerű a pénzgazdálkodással kapcsolatos belső kontrollak működésének hiánya 
miatt. 

Rendszerhiba volt, hogy a szakmai teljesítésigazolás48 és az utalványozás ellen
jegyzése'9 nem történt meg. Ez felveti a tényleges teljesítés nélküli kifizetés koc
kázatát. Az utalványrendeleteken nem kerültek feltüntetésre a könyvelés mód
jára és az érintett könyvviteli számJókra történő hivatkozások50

• Az érvényesí
tést nem a jogszabályban előírt formai követelményeknek megfelelőerr végez
ték el''. 

46 Szja tv. 2010. évben hatályos 69. § (l) bekezdés e) pontja, Szja tv. 2012. évben hatá
lyos 70. § (la) bekezdés b) pontja, Munka Törvénykönyve 154. § (l) bekezdése 
47 " " " Amr. 1 136-137. §, Amr.2 78-79.§, A vr. 59.§ 
48 Ámr. 1 135. §(l) bekezdés, Ámr.2 76.§ (l) bekezdés, Ávr. 57.§ (l) bekezdés 
49 , , Amr. 1 137. §, Amr.2 79.§ 
50 Sztv. 167 § (l) bekezdés h) pontja 
51 ; ' , 

Amr. 1 135. § (3)-(5) bekezdés, Amr.2 77.§, A vr. 58.§ 
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A felhalmozási kiadások előirányzatainak felhasználása nem volt 
szabályszerű az aláírási jogkörök nem megfelelő gyakorlása, valamint belső 
szabályozási hiányosságak miatt. 

A kiadások felhasználása esetében számos rendszerhibát tártunk fel. Több 
esetben nem történt meg a szakmai teljesítésigazolás, vagy nem tüntették fel 
annak dátumát''. Az utalványozást nem a jogszabályban előírtaknak megfele
lőerr végezték el. Visszatérő hiba volt, hogy hiányzott az utalványozó aláírá
sa53, és előfordult, hogy azonos volt az utalványozó és az érvényesítő személye, 
amely összeférhetetlen54

• Az esetek egy részében elmulasztották az utalvány
rendelet ellenjegyzéséf5

, illetve az írásbeli felhatalmazások hiányában nem 
voltak szabályosak az utalványrendeleteket hitelesítő aláírások56

• Az utalvány
rendeleteken nem tüntették fel az aláírások időpontját''. Ez felveti a jogosulat
lan, illetve a tényleges teljesítés nélküli kifizetés kockázatát. 

A főiskola a kiadási előirányzatok felhasználása során betartotta a közbeszer
zési törvény rendelkezéseit. 

3.4. A bevételi előirányzatok teljesítése 

A bevételi előirányzatok beszedése nem felelt meg a vonatkozó jog
szabályok előírásainak. 

A működési bevételek beszedése nem volt szabályszerű az aláírási jogkörök 
nem megfelelő gyakorlása, valamint a belső szabályozási hiányosságak mi
att58. 

Rendszerhiba volt, hogy az érvényesítést nem végezték el a formai követelmé
nyeknek megfelelően59, az érvényesítést végző személy kijelölése nem történt 
meg az előírásoknak60 megfelelően. Az utalványrendeleteken nem tüntették fel 
a könyvelés módjára és az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozáso
kat sem61

• 

A működési bevételek az előírt összegben realizálódtak, nyilvántartásba véte
lük megtörtént. A határidőre nem teljesülő bevételeket negyedévente, illetve 

52 Ámr. 1 135. §(l) bekezdése, Ámr.2 76.§ (l) bekezdése, Ávr. 57.§ (l) bekezdése 
53 Ámr.1 136. §(4) bekezdés, Ámr.2 78.§ (2) bekezdés, Á vr. 59.§ (3) bekezdés 
54 Ámr. 1 138. § (2) bekezdése, illetve Ámr.2 80. § (l) bekezdése 
55 ~ , 

Amr. 1 137. §, Amr.2 79.§ 
56 Ámr. 1 136. §(l) bekezdés, Ámr.2 78.§ (l) bekezdés, Ávr. 59.§ (l) bekezdés 
57 Ámr.1 136. §(4) bekezdése, Ámr.2 78.§ (2) bekezdése, Á vr. 59.§ (3) bekezdés 
58 A szabályozási hiányosságokat a jelentés Il. 2. fejezet részletezi. 
59 , , , 

Amr.1 135. § (3)-(5) bekezdés, Amr.2 77.§, A vr. 58.§ 
60 Ámr. 1 135. § (4) bekezdése, Ámr.2 80.§ (3) bekezdése, illetve az Á vr. 60.§ (3) bekezdé
se 
61 Sztv. 167. §(l) bekezdés h) pontja 
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3.5. 

44 

félévente tekintették át, és felszólító, egyenlegközlő levélben kérték a tartozás 
rendezését. 

A felhalmozási, vagyonhasznosítási bevételek beszedése nem felelt 
meg az előírásoknak. 

Rendszerhiba volt, hogy nem történt meg a bevételek érvényesítése, illetve írás
beli felhatalmazás hiányában végezték az érvényesítést'". Több esetben előfor
dult, hogy a jogszabályi előírásokat megsértve a bevétel beszedésének elrende
lését megelőzően nem dokumentálták annak szakmai teljesítésigazolását"3

• 

A vendégszobák bérlőivel megállapodást nem kötöttek, az Áfa tv. 159-163. §
aiban előírt számlaadási kötelezettség ellenére a szállásdíjat nem számlázták 
ki. 

A 2009-2011. években a valutában teljesített bevételek házipénztárba történő 
bevételezése nem történt meg64

• A befizetett összegeket "összegyűjtötték", és 
rendszeres időközönként befizették a főiskola Kincstárnál vezetett számlájára. 
Ezzel a gyakorlattal megsértették az Áhsz. rendelkezéseit"' is, mert nem köny
velték a pénzforgalmat érintő gazdasági eseményeket a pénzmozgással egyide
jűleg. 

A támogatások felhasználása, a pályázati 
finanszírozott projektek szabályszerűsége, a 
megállapítása 

forrásból 
díjtételek 

A nem kötött felhasználásó normatív költségvetési támogatások fel
használásával kapcsolatos döntések nem minden tekintetben feleltek 
meg a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak. 

A főiskola 2009. évi költségvetését a szenátus nem hagyta jóvá, illetve a 2011-
2012. években a GT nem véleményezte a költségvetést. Így a költségvetésben 
meghatározott normatív támogatások felhasználásáról sem az előírások szerint 
döntöttek. Ezzel megsértették a Feot. rendelkezéseit66 és a GT ügyrendj ét. 

A főiskola az ellenőrzött időszak egyes éveiben 213,7 M Ft, 188,5 M Ft, 
278,3 M Ft, illetve 234,0 M Ft képzési, tudományos célú és fenntartói normatív 
támogatásra volt jogosult. 

Az intézmény az ellenőrzött időszakban centralizált gazdálkodást folytatott, így 
a képzési, tudományos célú és fenntartói normatív támogatás felosztására az 
MTF szervezeti egységei között nem került sor. 

62 Ámr.1 135. § (3)-(5) bekezdés, Ámr.2 77.§, Á vr. 58.§ 
63 Ámr.1 135. §(l) bekezdése 
64 Sztv. 165. § (l) bekezdés 
65 Áhsz. 51. § (l) bekezdése a) pontja 
66 Feot. 25.§ (l) bekezdés ac) pontja és a 27.§ (6) bekezdés d) pontja 
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A kötött felhasználásó normatív költségvetési támogatások felhasz
nálása megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozás
nak. 

A 2009-2012. években a főiskola 24,8 M Ft, 21,8M Ft, 19,8 M Ft, illetve 
19,9 M Ft kötött felhasználású támogatásban részesült a hallgatói juttatások 
fedezetére. 

Az ellenőrzött időszakban a kötött felhasználású hallgatói támogatások fel
használása az MTF hallgatói Térítési és juttatási szabályzatában leírtak szerint 
történt. A szabályzat támogatások felhasználására vonatkozó rendelkezései 
megfeleltek a hatályos jogszabályi követelményeknek. 

Az egyes hallgatókra vonatkozó ösztöndíj nagyságának megállapítása a hallga
tói Térítési és juttatási szabályzatban leírtaknak megfelelőerr történt. A köztársa
sági ösztöndíj pályázati kiírósót az intézmény honlapján tették közzé. Aszociális, 
a tankönyv és jegyzet, illetve a lakhutási támogatás címen adott ösztöndíjak ki
osztására vonatkozó pályázat lebonyolítása és értékelése a HÖK feladata volt. A 
közéleti, művészeti és tudományos címen adott ösztöndíjak pályázati rendszeré
nek működtetését az MTF Tudományos Tanácsának, illetve Művészeti Tanácsá
nak egyetértésével a HÖK végezte. A főiskola a hallgatók részére nyújtható tá
mogatások feltételeit a honlapján tette közzé, illetve a Tanulmányi Osztály hir
detményei útján ismertette a hallgatókkaL 

A hazai forrásból megvalósított projektekhez kapott költségvetési for
rással való elszámolás szabályszerű volt. 

A projektek bevételei a számviteli nyilvántartásban elkülönítve szerepeltek, a 
pénzügyi elszámolás megfelelt az államháztartási törvényben foglaltaknak. Az 
MTF minden esetben szakmai beszámolót és pénzügyi számszaki elszámolást 
készített. Támogatás visszavonására nem került sor a szerződéstől eltérő, illetve 
szabálytalan megvalósítás miatt. 

Egyedi hibaként tártuk fel a projektek 6,0%-ánál, hogy az előzetesen elfogadott 
költségösszetételtől eltérő felhasználás miatt a támogatás egy részét vissza kel
lett fizetni. 

Az MTF a 2011. évben a hallgatók részvételével megvalósított 70-80 hazai elő
adás és kiskoncert mozgóképes kiadásához nyert pályázaton az NKA-tól 3,2 M Ft 
hozzájárulást. Az előzetesen elfogadott költségösszetételtől eltérő felhasználás 
miatt 131,0 ezer Ft-ot (0, 4o/o) vissza kellett fizetni. 

Az MTF a 2011. évben a hallgatók Prix de Lausanne nemzetközi balett versenyen 
való részvételéhez pályázott támogatásért67

• Az elnyert 1,5 M Ft-os támogatásból 
126,0 ezer Ft (8,4%) visszafizetésére került sor, az előzetesen elfogadott költségösz
szetételtől eltérő felhasználás miatt. 

A főiskola az MTA Lendület programja keretében nem részesült támogatásban. 

A költségtérítések és díjtételek megállapítása nem volt szabályszerű. 

67 1144906-1/2011. számú NKA támogatási szerződés 
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A főiskola az egyes tevékenységek bevételeit, kiadásait az előírásoknak megfe
lelőerr elkülönítette. 

Az MTF a számlarendjében és számlatükrében kialakította az egyes tevékenysé
gek bevételeinek és kiadásainak elkülönítéséhez szükséges főkönyvi számla rész
letezéseket A főkönyvi könyvelésbőllekérdezhetők, illetve az analitikus nyilván
tartásból előállíthaták a belső szabályozásnak és a jogszabályi előírásoknak meg
felelőerr az intézmény tevékenységeinek egyes bevételei és kiadásai. 

Ugyanakkor az intézmény a Térítési és juttatási szabályzatában nem határozta 
meg a költségtérítési díjak megállapításának és módosításának rendjét. Nem 
szabályozta a bérbeadás díjának megállapítását sem. Mindezekkel megsértette 
a jogszabályi előírásokat"". 

A nyári kurzus díjainak meghatározása nem az Önköltség-számítási szabály
zatnak megfelelőerr történt. A költségtérítéses képzések, a táncos és próbavezető 
szak, továbbá a felvételi előkészítő balett tanfolyam díjának megállapításához 
- az Áhsz. rendelkezéseit69 megsértve - nem készítettek önköltségszámítást, így 
nem lehetett a jogszabályban előírtak érvényesülését ellenőrizni70• 

A főiskola az ellenőrzött időszakban nem folytatott vállalkozási tevékenységet. 

4. Az INTÉZMÉNY VAGYONGAZDÁLKODÁSA 
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Az MTF vagyongazdálkodása összességében nem volt szabályszerű, 
mert a főiskola több esetben is ellentétesen járt el a jogszabályokban és belső 
szabályozásokban előírtakkaL 

Az intézmény vagyono az ellenőrzött időszakban 1039,3 M Ft-ról1261,1 M Ft
ra, 21,3%-kal növekedett. A befektetett eszközök állománya a beruházások 
eredményeként 761,9 M Ft-ról1061,9 M Ft-ra, 39,4%-kal emelkedett, míg a for
góeszközök értéke 277,4 M Ft-ról199,1 M Ft-ra, 28,2%-kal csökkent. A forgóesz
közök állományának változása elsősorban a pénzeszközök állományának mér
séklődésével volt kapcsolatban. A vagyonváltozás részletes elemzését az ellen
őrzött időszak könyvviteli médegeinek adatai alapján végeztük el (a médeg
adatokat a 4. szám ú melléklet részletezi). 

A befektetett eszközökön belül az MTF legmeghatározó bb vagyoni eleme az 
ingatlanok voltak, amelyek részaránya 2009-ben 87,0%, 2010-ben 91,5%, 
2011-ben 91,6%, 2012-ben 94,5% volt. A gépek, berendezések és felszerelések 
eszközállományának bruttó értéke a 2009. év végi 240,8 M Ft-ról a 2012. év vé
gére 256, l M Ft-ra növekedett, nettó értékük viszont az ellenőrzött időszakban a 
2009. évi 93,1 M Ft-ról a 2012. év végére 46,6%-kal, 49,7 M Ft-ra csökkent. Az 
eszközcsoport amortizálódását az ellenőrzött időszakban a beszerzések nem 
tudták pótolni. A forgóeszközök aránya a 2009. évi 22,4%-ról a 2012. évre 

68 Feot. 126. § (l) bekezdés, Nftv. 83. § (2) bekezdés 
69 Áhsz. 9. számú melléklet 12. pont 
7° Feot. 126. § (1)-(2) bekezdés, Nftv. 82. § (3) bekezdés 
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15,8%-ra csökkent. Ezen belül a készletek nagyságrendje változatlan volt, és 
68,9-69,7 M Ft között alakult. 

Az MTF az ellenőrzött időszakban forgatási és befektetési célú értékpapírokkal, 
részesedésekkel nem rendelkezett. 

A saját tőke aránya mutotó71 az ellenőrzött időszakban kedvezően válto
zott, a 2009. évi 86,9%-ról a 2012. évre 90,1 o/o-ra emelkedett, a saját tőke - kö
telezettségeknél - nagyobb mértékű emelkedése miatt. A kötelezettségek és 
saját tőke aránya mutotó72 

- kismértékben - negatív irányba változott, a 
2009. évről a 2012. évre 0,1%-ról 0,4%-ra növekedett, a kötelezettségek emel
kedése miatt. 

Az eszközök használhatósági foko73 a 2009. évi 73,9%-ról a 2010. évre a 
megvalósított fejlesztések hatására 76,4%-ra emelkedett, majd a 2011-2012. 
években ismét 73,9%-ra csökkent a gépek, berendezések, felszerelések amorti
zációjának eredményeként. Az eszközök elhosználódási szintje74 a hasz
nálhatósági fokuk változását követve a 2009. évi 26,1%-ról a 2010. évre 23,6%
ra javult, majd a 2011-2012. években ismét 26,1%-ra romlott. 

Az eszközök közül az épületek - elhasználódási szint és az értékcsökkenési leírási 
kulcs hányadosaként meghatározott- átlagos életkora a beruházások, felújítások 
hatására a 2009. évi 7,2 évről a 2012. évre 6,9 évre csökkent. A gépek, berendezé
sek, felszerelések esetében az átlagos életkor a 2009. évi 3,9 évről a 2012. évre 5,4 
évre növekedett az amortizáció és a beszerzések elmaradásának következménye
ként. A számítástechnikai eszközök átlagos életkora az ellenőrzött időszakban 2,6 
évről 2, 9 évre emelkedett. 

Az MTF könyvviteli médegeiben szereplő követelésállomány 2009-2011 kö
zött, a 2009. évi végi 17,7 M Ft-ról a 2011. év végére 6,3 M Ft-ra, 11,4 M Ft-tal 
(64,4%-kal) csökkent. A 2012. év végén a követelésállomány az előző évhez ké
pest 1,4 M Ft-tal (22,2%-kal) növekedett és 7,7 M Ft volt. A követelések kimuta
tása azonban nem felelt meg a számviteli előírásoknak, ugyanis a lejárt köve
telésekhez kapcsolódóan nem számoltak el értékvesztést 

A határidőn túli követelések állománya kedvezőtlenül alakult, a 2009. év végi 
6,5 M Ft-ról a 2012. évre 7,4 M Ft-ra növekedett, a késedelmes fizetések hatásá
ra. Míg a 90 napon belül lejárt követelések aránya jelentősen csökkent (2009-
ben 66,2%-ot, 2012-ben 36,5%-ot tett ki), az éven túllejárt kötelezettségek ará
nya a 2009. évi végi 27,7o/o-ról2012-re 51,4%-ra emelkedett. 

71 A saját tőke értéke az összes forráshoz viszonyítva. 
72 Kötelezettségek összesen értéke a saját tőke összesen értékéhez viszonyítva. 
73 A használhatósági fok mutatója a tárgyi eszközök, immateriális javak nettó értéké
nek és a tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének hányadosa. A mutató 
növekedése azt jelzi, hogy az intézmény eszközeinek átlagos elhasználtsága csökken, a 
használhatóságuk javul. 
74 Az elhasználódási szint a tárgyí eszközök elszámolt értékcsökkenésének és a tárgyi 
eszközök záró bruttó értékének hányadosa. 
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Az intézmény az ellenőrzött időszakban csak a 2012. évben írt le 0,5 M Ft ősz
szegben behajthatatlan követelést. 

A 2009-2012. években az MTF könyvviteli mérlegében kimutatott kötelezett
ségek teljes egészében rövid lejáratú, tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kö
telezettségekből adódtak. A szállítói kötelezettségek állománya a 2009. évi 
0,4 M Ft-ról a 2010. év végére 10,2 M Ft-ra emelkedett, amelyet az 1268/2010. 
(XII. 3.) Korm. határozat által elrendelt december havi fizetési korlát okozott. 
Ezt követően a 2011. év végére az előző évhez viszonyítva a szállítói állomány 
36,3%-kal6,5 M Ft-ra, a 2012. év végére 36,9%-kal, 4,1 Ft-ra csökkent. 

A szállítói állomány az ellenőrzött időszak minden évében december havi - köz
üzemi, karbantartási, irodaszer, tisztítószer, élelmiszer-beszerzési, valamint az 
MTF oktatási tevékenységéhez kapcsolódó- számlákból tevődött össze. 

A szállítói állományon belül a lejárt kötelezettségek összege az ellenőrzött idő
szakban 0,04 M Ft és 9,6 M Ft között változott. A 2009-2011. években a lejárt 
szállítói állomány 100,0%-ban, a 2012. évben 99,2%-ban 30 nap alattí, és 
0,8%-ban 31-60 nap közöttí tartozás volt. Az MTF-nek az ellenőrzött időszak
ban éven túli, illetve átütemezett szállítói tartozása nem volt. 

4.1. A vagyongazdálkodás szabályozottsága 
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Az MTF vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységének szabá
lyozoltsága nem minden tekintetben felelt meg a jogszabályi előírá
soknak. A 2009-2012. években a vagyongazdálkodást érintő szabályzatok 
csak részben biztosították a vagyongazdálkodási feladatok szabályszerű elvég
zését. 

Az MU a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el az Intézményfej
lesztési Terveit a 2008-2011., illetve a 2012-2015. évekre vonatkozóan. Az !FT
ket a GT véleményezését követően a szenátus fogadta el. Az IFT-k tartalmazták 
az MTF középtávon elérendő céljait, így az ingatlanokat ellátó fűtési rendszerek 
és az oktatási infrastruktúra fejlesztését, továbbá a beruházások megvalósítá
sához fedezetül szolgáló forrásokat. 

Az intézmény Minőségfejlesztési programjában előírták az éves gazdasági stra
tégia készítésének kötelezettségét, valamint azzal összhangban a fejlesztési ter
vek meghatározását. 

Az MTF a jogszabályokban75
, valamint aMinőségfejlesztési programban előír

tak ellenére a 2009-2012. években vagyongazdálkodási tervet- gazdasági 
stratégiát, fejlesztési stratégiát- nem készített. 

Az ellenőrzött időszakban a főiskola az SZMSZ-ben szabályozta a vagyongaz
dálkodással kapcsolatos döntési szinteket, valamint a kapcsolódó hatásköröket 
Az MTF belső szabályzatokban (Leltározási szabályzat, Értékelési szabályzat, 
Selejtezési szabályzat, Számviteli Politika) határozta meg a vagyonnal történő 

75 Feot. 27. § (6) bekezdés d) pontja, Nftv, 12. § (3) bekezdése 
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gazdálkodás kereteit, az alapfeladat ellátásához rendelkezésére bocsátott va
gyon változásainak, értékének nyilvántartási szabályait. A szabályzatokat 
azonban a jogszabályi változásokkal összhangban nem aktualizálták. 

Az MTF a kezelésében lévő feleslegessé vált vagyontárgyak - immateriális ja
vak, tárgyi eszközök - bérbeadási, értékesítési folyamatát, térítésmentes átadá
sának szabályait a Selejtezési szabályzatban határozta meg. Nem írták elő 
azonban, hogy a vagyontárgyak bérleti díját a vagyontárggyal kapcsolatban 
felmerülő költségekre figyelemmel kell megállapítani (fenntartási költségek, ér
tékcsökkenés). 

Az intézményi vagyontárgyak személyes célú használatának módját a gépkocsi, 
valamint - 2012. november 15-étől - a mobiltelefon használattal kapcsolatosan 
szabályozták. A Gépjármű használati szabályzat tartalmazta, hogy az intézmé
nyi gépjárművet magáncélra az alkalmazottak nem vehetik igénybe. A gazdasá
gi főigazgató nyilatkozata szerint az ellenőrzött időszakban személyes célú gép
jármű-használat nem történt. A Telefon szabályzatban előírták a hivatali tulaj
donú mobiltelefonok használati, valamint a telefondíjak számlázásának és be
szedésének rendjét. 

4.2. A vagyonelemek kimutatása 

Az MTF-nél a vagyonelemek kimutatása nem volt szabályszerű. A főis
kola a 2009-2012. években a leltározás során nem tartotta be a vonatkozó jog
szabályok előírásait A mérlegtételek tartalma, besorolása és értékelése több 
esetben nem szabályszerűen történt. 

Az MTF 2009-2012. évre vonatkozó mérlegei a főiskola vagyoni helyzetéről 
nem mutatnak megbízható és valós képet. A feltárt hibák minden évben 
meghaladták az Áhsz. 5. § 8. pontja szerinti jelentős összeget, a mérlegfőösszeg 
2%-át76

• Az intézmény 2009-2012. évi könyvviteli médegeinek számszerűsített 
hibáit a következő táblázat mutatja be M Ft-ban. 

76 A hibák mérlegfőösszeghez viszonyított aránya a 2009. évben 22,5%, a 2010. évben 
4,2%, a 2011. évben 4,2% és a 2012. évben 3, l o/o. 
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A mérlegben feltüntetett hibás tételek 2009. 2010. 2011. 2012. 

A főkönyvi kivonat, az analitikus nyilvántartás 
és a mérleg adatainak eltérése az immateriális 5,3 4,8 
javak esetében 

A tulajdonviszonyokat alátámasztó dokumen-
tum nélkül kimutatott Kazinczy utcai épület 38,2 36,8 35,4 34,0 
nettó értéke 

A nem aktivált beruházások, felújítások értéke 162,6 

A követelések hibás elszámolásának összegei 

A 2010. évben térítési díjból származó hátralé
kok adósok közötti kimutatásának értéke 

A támogatási progromok előlegének kötelezett
ségek közötti kimutatásának elmaradása miatti 
összegek 

A passzívák helytelen kimutatása miatti össze
gek 

Összesen 

9,7 

0,5 

211,0 

0,1 0,1 0,2 

5,0 

8,1 8,0 

50,0 48,8 39,0 

A főiskola az ellenőrzött időszakban a leltározásokat nem szabály
szerűen hajtotta végre. Emiatt a mérleg adatainak valóságtartalma - az 
Sztv. 15. § (3) bekezdése, valamint az Áhsz. 9. § (ll) bekezdése szerint- az el
lenőrzött időszakban teljes körűerr nem volt igazolható. A hibák szabályozási 
hiányosságokra is visszavezethetőek. 

A Leltározási szabályzat aktualizálása az ellenő,rzött időszakban nem történt 
meg, és nem készültek el a szabályzat mellékleteként feltüntetett iratminták sem 
(leltározási ütemterv, megbízólevél, jegyzőkönyvek, leltárfelvételi ív). 

A tárgyi eszközök, készletek leltározását az analitikus nyilvántartó programból 
nyomtatott leltáríveken végezték. A főiskola december 31-ei fordulónappal 
egyeztetéssei leltározta a kimutatott követeléseket, aktív és passzív elszámolá
sokat, kötelezettségeket 

A leltározási szabályzatban előírtak ellenére a leltárnyomtatványokat nem ke
zelték szigorú számadású nyomtatványként, arról nyilvántartó könyvet nem 
vezettek, így a leltározáshoz felhasznált leltárívek elszámolása nem volt ellen
őrizhető. Az intézménynél a leltározás irányításáért, végrehajtásáért felelős 
személyek írásban nem kaptak megbízást a feladataik ellátására, emiatt a lel
tárfelvételi ívek hitelesítése több esetben elmaradt. 

A 2009. évben leltározási ütemtervet, leltározási utasítást nem készítettek, a lel
tározási bizottság tagjait nem jelölték ki. A tárgyi eszközöknél a leltár nem volt 
hitelesítve, mert a leltárfelvételi íveken a leltári adatok helyességét a leltározást 
végzők- az esetek többségében - aláírásukkal, dátummal nem igazolták, a lel
táríveket leltárfelelős, leltárellenőr nem írta alá. A készletek leltározásánál a 
leltárfelelősök a leltáríveket a jelmezek, cipők, valamint az áruk kivételével 
szintén nem írták alá. A leltárfelvételi ívek alapján a leltár kiértékelése záró 
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jegyzőkönyv felvételével nem történt meg. Így a leltározás nem ellenőrizhető 
módon történt, megsértve az Áhsz. vonatkozó rendelkezését". 

A 2010. évben a gazdasági főigazgató június 15-én rendelte el az eszközök és 
források teljes körű leltározását. A leltározási utasítás szerint a leltározás fordu
lónapja a mérleg fordulónapja helyett június 28-a és június 30-a volt. Ez nem 
felelt meg az Sztv. 69.§ (l) bekezdésében és a Számviteli Politikában foglaltak
nak. A leltározási utasítás nem tartalmazta a leltározás módját, illetve több 
szervezeti egységnél a leltárfelelősök nevét. A leltározási utasításban szereplő 
fordulónappal a tárgyi eszközök és jelmezek leltározása nem történt meg. A 
2010. december 31-ei fordulónapi leltározáshoz leltározási utasítás és leltározá
si ütemterv nem készült. A tárgyi eszközök és jelmezek leltározása során a lel
tárfelvételi íveket dátummal, aláírással nem látták el, és az eltérések megálla
pításával kapcsolatban záró jegyzőkönyvet nem vettek fel. 

A 2011. évben az MTF az Áhsz. 37. § (l) bekezdésében foglaltak ellenére a de
cember 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegében szereplő tárgyi 
eszközöket és a készletek közül a jelmezeket nem leltározta, azok mennyiségét 
és értékét kizárólag az analitikus nyilvántartás adatai támasztották alá. Az 
MTF nem rendelkezett az Áhsz. 37.§ (7) bekezdésében előírtak ellenére a fenn
tartó egyetértő nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a 2011. évben nem kell 
leltároznia. Az MTF az irányító szerv részére az éves költségvetési beszámolójá
val együtt megküldte a 2011. december 31-ei leltár adatairól készített Tanúsít
ványt, amelyben mindezek ellenére úgy nyilatkozott, hogy a "könyvviteli mérleg 
tételeinek valódiságát a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján készített 
leltár alátámasztja". A leltározáshoz ütemtervet, leltározási utasítást nem készí-
tettek. · · 

A 2012. évben a leltározási ütemterv és utasítás nem tartalmazta a leltárfelelő
sök és a leltárellenőr nevét. A leltározás során kijelölés hiányában a leltárfele
lősök a leltárfelvételi íveket nem írták alá. A leltárfelvételi ívek alapján a leltár 
kiértékelését záró jegyzőkönyv felvételével elvégezték, a főkönyvi és analitikus 
nyilvántartások leltáreltérésekkel történő helyesbítése és könyvviteli rendezése 
a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént Két darab nullára leírt eszköz esetében 
állapítottak meg leltárhiányt, amelyhez kapcsolódóan személyi felelősségre 
vonás nem történt. 

Az intézménynek az ellenőrzött időszakban - a Feot. 123. § (l) bekezdésében 
meghatározott - saját vagyono nem volt. 

Az MTF a 2009-2012. évek könyvviteli mérlegeiben a vagyonát kizárólag az alap
feladat ellátása érdekében rendelkezésére bocsátott, kezelésbe vett eszközként 
mutatta be. 

A 2009-2010. években az egyedi értékelés elve78 nem minden esetben érvénye
sült, mert az eszközöket csak részben tartották egyedileg nyilván. A 2010-ben 
kis értékűvé átminősített eszközök kartonján több esetben egy azonosítószám 

77 Áhsz. 3 7. § (2) bekezdés. 
78 Sztv. 16. § (l) bekezdés 
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alatt több eszköz- pl.: 15 db bútor, 20 db szoftver, 44 db öltözőszekrény- sze
repelt, amelyeknek bruttó értéke 8,2 M Ft, nettó értéke nulla forint volt. 

A 2011-2012. években a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek ese
tében a főkönyvi kivonat, az analitikus nyilvántartás és a médeg
adatok közötti egyezőség nem állt fenn. Ez nem volt összhangban az 
Sztv. rendelkezéseivel'9 • Az eltérés oka az volt, hogy a főkönyvi és analitikus 
nyilvántartásban vagyoni értékű jogként"0 szerepeltetett összegeket (a 2011. 
évben 5,3 M Ft, a 2012. évben 4,8 M Ft) a mérlegben a szellemi termékek soron 
mutatták ki. 

Az MTF Budapest VII. kerület Kazinczy utcai épületének könyvviteli nyil
vántartásba vétele és az értékcsökkenésének elszámolása a valódiság szám
viteli alapelvének81 nem felelt meg. Az ingutiama vonatkozóan nem állt 
rendelkezésére olyan dokumentum, bizonylat, amely alapján azt a főiskola a 
könyvviteli mérlegében kimutathatta volna. Az ellenőrzött időszak könyvviteli 
médegeiben kimutatott nettó értékből - az MTF által választott 2%-os érték
csökkenési kulccsal számolva - 2009-ben 38,2 M Ft, 2010-ben 36,8 M Ft, 201l
ben 35,4 M Ft és 2012-ben 34,0 M Ft a dokumentumokkal alá nem támasztott 
érték. 

Az MTF a Kazinczy utcai épületet az analitikus nyilvántartásában 1992. decem
ber 31-e óta szerepeltette. Az épület 1992. december 31-én bruttó 70,0 M Ft- az 
elszámolt értékcsökkenés 8,0 M Ft-, nettó 62,0 M Ft értéken került nyilvántartás
ba vételre, azonban a nyilvántartásba vétel dokumentumait az ellenőrzés részére 
nem tudták bemutatni. Az épület értékcsökkenésileírási kulcsa 2% volt. 1993-tól 
az ingatlanon végzett felújításokat az épületre aktiválták, ezért 2012. december 
31-én az épület bruttó értéke 131,9 M Ft, az elszámolt értékcsökkenés 54,8 M Ft, a 
mérlegben szereplő nettó értéke 77,1 M Ft volt. 

Az MTF 2009. évi könyvviteli mérlegében a beruházások, felújítások között ösz
szesen 162,6 M Ft összegű befejezetlen beruházást nem mutattak ki, 
megsértve ezzel az Sztv. rendelkezéseit82

• 

Az MTF-nél a 2009. évben 153,7 M Ft értékű beruházást végeztek, amelyből a be
számoló adatai szerint - a színházterem és főzőkonyha rekonstrukciójához kap
csolódóan- 146,2 M Ft-ot nem aktiváltak. A 2008. évről további 16,4 M Ft értékű 
beruházás aktiválása nem történt meg. A 162,6 M Ft értékű beruházás aktiválá
sót a 2010. évben végezték el. 

A követelésállomány tartalma, besorolása és értékelése nem volt 
szabályszerű. 

79 Sztv. 20.§ (l) bekezdés 
80 20ll-ben modulként üzemelő Web portál készítése, 2012-ben modulként üzemelő 
Web portál készítése és egy iskolai licenc 
81 Sztv. 15. §(3) bekezdés, Áhsz. 9.§ (ll) bekezdés 
82 Sztv. 15. §(3) bekezdés, Áhsz. 9. §(ll) bekezdés, Sztv. 26. §(7) bekezdés 
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Az MTF a mérleg összeállításakor nem értékelte a követelésállományát'", és ér
tékvesztést sem számolt el a lejárt követelései után. Ezzel megsértették az egyedi 
értékelés és a valódiság számviteli alapelvét'14

• 

Több esetben előfordult, hogy a követeléseket jogszerűtlenül írták elő, így nem 
érvényesült a valódiság számviteli elve 85. 

Előfordult, hogy az MTF úgy szerepeltetett térítési díjra vonatkozó követelést, 
hogy az érintett hallgató nem iratkozott be az adott félévre, nem vett részt a 
meghirdetett kurzuson, vagy a hallgatói jogviszonya megszűnt, illetve a balett 
előkészítő tanfolyamot abbahagyta. Egyedi hiba volt, hogy számítógépes és ad
minisztrációs hiba miatt a követeléshez kapcsolódó stornó számla kétszer került 
kiállításra, így a követelések közölt negatív összeg szerepelt. Előfordult, hogy a 
hatályos jogszabályok alapján már elévült, behajthatatlan, kisösszegű követelést 
mutattak ki. 

A követelések egy részénél nem volt megfelelő a mérlegtételek besorolása. 

Több esetben (a 2010., valamint a 2012. évi mérlegben) tapasztaltuk, hogy a térí
tési díj miatti túlfizetést az Áhsz. 26. § (5) bekezdés ds) pontjában foglaltak elle
nére - az egyéb rövid lejáratú kötelezettség helyett - negatív előjellel a követelé
sek között mutatták ki. Több esetben fordult elő, hogy az Áhsz. 9. számú mellék
let 2. cc) pontjában foglaltak ellenére térítési díj hátralék után felszámított kése
delmi pótlékot mutattak ki a követelések között. A 2009. évi követelések között az 
Áhsz. 22. § (l) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére mutatták ki a Diótörő 
című - 2009 decemberében bemutatott - előadások jegybevételéből a főiskolát 
megillető, 2010. január 5-én kiszámiázott 8,9 M Ft-ot, továbbá az előadáshoz 
kapcsolódó jogdíj elszámolásából adódó további 0,6 M Ft-ot. 

A bérleti díjakból származó fizetési igényeket a vevőkövetelések főkönyvi szám
lán nem mutatták ki, a követelések analitikus nyilvántartásában ezen tételek 
nem szerepeltek. Ez nem felelt meg a belső szabályozásoknak és a számviteli 
rendelkezéseknek86

• A díjak befizetéséről kézi nyilvántartást vezettek, ami nem 
volt alkalmas a bérleti díjbevételek főkönyvi adatainak alátámasztására. 

A főiskola a 2010. évben a számviteli előírások változása87 ellenére a költségté
rítési díjból származó hátralékokat - 5,0 M Ft-ot - a vevők helyett továbbra is 
az adósok között mutatta ki. 

A kötelezettségek besorolása és értékelése esetében szabályszerűségi 
kockázatot tártunk fel. Egyedi hibákat tapasztaltunk a kötelezettségek be
sorolásánál. Előfordult, hogy nem jogszerűen írták elő a kötelezettséget, illetve 
"Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek"-et mutattak ki szállítói kö
telezettségként. 

83 Sztv. 55.§ (l) bekezdés, Áhsz. 31.§ (2) bekezdés 
84 Sztv. 15. §(3) bekezdés és 16. §, Áhsz. 9.§ (ll) bekezdés 
85 Sztv. 15. §(3) bekezdés, Áhsz. 9.§ (ll) bekezdés 
86 Sztv. 29. § (2) bekezdése, Áhsz. 22. § (l) bekezdése, Számviteli Politika és Számlarend 

87 Az Áhsz. vevőkövetelések tartalmát meghatározó 22. § (l) bekezdésének a) pontját 
2010. január l-jei hatállyal módosították. 
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Az MTF az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a 2010. évben 
8,1 M Ft, a 2011. évben 8,0 M Ft támogatási program előlege miatti kötelezett
séget nem mutatott ki 88. 

A 2010. évben "A táncművészet és a tudomány szolgálatában. A Magyar Tánernűvé
szeli Főiskola könyvtári sza/gá/tatásainak fejlesztése" cím ű T ÁM OP projekt keretében 
8, l M Ft támogatási előleget biztosítottak az MTF-nek. Az előleg felhasználásá
nak elfogadása a támogató részéről több ütemben történt. A 2011. évben 
2,5 M Ft, a 2012. évben 5,6 M Ft előleg felhasználását hagyták jóvá, amely alap
ján 2010-ben 8,1 M Ft-ot, 2011-ben 5,6 M Ft-ot kellett volna a könyvviteli mér
legben kötelezettségként szerepeltetni. 

A 2011. évben 2,4 M Ft-ot az "Energiafelhasználás és üzemeltetési költség csökkentése 
a Magyar Táncművészeti Főiskolán" című KEOP projekt keretében folyósítottak az 
MTF számára előlegként. Az előleg felhasználásának elfogadása a támogató ré
széről két ütemben, 2012. január 13-án és 2012. szeptember 25-én történt meg, 
így a 2011. évi könyvviteli mérlegben a 2,4 M Ft-ot kötelezettségként kellett volna 
kimutatni. 

Az MTF a 2009. évben 0,5 M Ft lebonyolítási, továbbadási céllal kapott bevételt 
a mérlegben átfutó bevételként szerepeltetett támogatásértékű bevétel 
helyett89

• 

4.3. A vagyonelemekkel történő gazdálkodás 
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Az MTF a vagyonelemekkel történő gazdálkodása során a jogszabály
okban és a belső szabályozásokban előírtakat csak részben tartotta be. 

A főiskola az ellenőrzött időszakban a 2009. és a 2012. évben seiejtezte esz
közei egy részét, amelynek során jelentős, 1,0 M Ft nettó értéket meghaladó 
összegű eszköz selejtezése nem fordult elő. A selejtezett eszközöket mindkét év
ben a nyilvántartásból kivezették. 

Az MTF a 2009. évben bruttó 16,9 M Ft, nettó 0,1 M Ft értékben selejtezett le tár
gyi eszközöket. A selejtezésre került tárgyi eszközök 74,0%-a szaftver és számítás
technikai eszköz, 24,3%-a egyéb gép, berendezés (Tv, video, CD lejátszó), l, 7o/o-a 
ingatlan részeként kimutatott eszköz (riasztó berendezés) volt. 

Az intézmény a 2012. évben a mérlegben értékkel nem szereplő - a beszerzéskor 
kiadásként elszámolt- kis értékű eszközöket selejtezett. 

A 2009. évi selejtezés nem a Selejtezési szabályzatban előírtaknak megfelelően 
történt. A selejtezés végrehajtásához a selejtezési bizottságat nem jelölték ki90

• A 
selejtezési jegyzőkönyv nem tartalmazta a feleslegessé válás okát, valamint a 
hasznosításra vonatkozó javaslatokat. A selejtezési jegyzőkönyv mellé a hasz
nálhatatlanná válás és a javítás gazdaságtalanságára vonatkozó megállapítá-

88 Áhsz. 26. § (5) bekezdése dh) pontja 
89 Áhsz. 9. szám ú melléklet 4. h) pont 
90 A jegyzőkönyvet az informatikus, a műszaki osztályvezető és az analitikus könyvelő 
írta alá. 
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sokat- szakvéleményeket -, valamint a hulladék elszállítását, megsemmisítését 
igazoló dokumentumokat nem csatolták. 

A 2012. évi selejtezés szabályszerű volt. A selejtezésről készített jegyzőkönyvek a 
Selejtezési szabályzatban előírtaknak megfeleltek, a jegyzőkönyv mellé csatol
ták az elektronikai hulladék átvételéről szóló igazolást, valamint a jelmezek 
égetéssel történő megsemmisítésének jegyzőkönyvét és dokumentumait. 

A helyszíni ellenőrzés befejezéséig az MTF csak az MNV Zrt. jogelődjével - a 
KVI-vel 2004. március 30-án - aláírt Vagyonkezelési szerződéssel rendelkezett. 
Az MNV Zrt. 2009. október 21-én és 2011. március ll-én küldte meg az általa 
előkészített vagyonkezelési szerződéstervezetet, amelyet az MTF nem írt alá. A 
főiskola arra hivatkozott, hogy az öröklés jogcímén kapott Csantavér utcai és 
az adományként kapott Columbus utcai ingatlanok tulajdonjogának megszer
zésére irányuló kezdeményezését nem hagyták jóvá, továbbá a Kazinczy utcai 
ingatlan tulajdonjoga rendezetlen volt. Ezzel megsértették a Vtv. rendelkezése
it91. 

A Budapest VII. kerület Kazinczy utca 40-46. szám alatti ingatlanok megoldatlan 
tulajdonviszonyokkal terheltek. Az ingatlanokat a Fővárosi Tanács VB Igazgatási 
Főosztálya 1973-ban utalta ki az MTF jogelődjének. A rendelkezésre bocsátás ide
iglenes jelleggel történt, de legfeljebb 1978. szeptember 30-ig. A határidőt ezt kö
vetően többször meghosszabbították, illetve 1989 után már nem jelezték. A Ma
gyar Állam tulajdonát képező és a VII. kerületi Ingatlankezelő Vállalat kezelésé
ben lévő telkeken két ütemben központi költségvetési forrásból állami beruhá
zásként épült fel az oktatási épület. 1990 után az ingatlanok a VII. kerületi Ön
kormányzat tulajdonába kerültek, az érintett ingatlanok tulajdoni lapján azon
ban a felépítmény (az MTF épülete) nem szerepelt. 2007. december l-jétől a tel
kek a Kazinczy Utcai Projekt Kft. tulajdonában kerültek, mert azokat a VII. kerü
leti Önkormányzat a részben általa alapított kft.-be apportálta. Az MTF az ingat
lan használata után a kft. részére 2007. december l-jétől havi 27,8 ezer Ft+áfa 
bérleti díjat fizet. A kft-vel kötött megállapodásból nem volt megállapítható, 
hogy az ingatlaura vonatkozó bérleti jogviszony csak a telkekre terjedt-e ki. 

A Kazinczy utcai épülettel kapcsolatos tulajdonjogi problémát az MTF 2008 óta 
többször jelezte a fenntartónak, valamint az MNV Zrt.-nek, azonban a helyszí
ni ellenőrzés lezárásáig az ingatlan tulajdonviszonyában változás nem történt. 

Az MTF az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt. részére a Vtvr. 14. §(l) és (3) be
kezdéseiben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. 

A főiskola a beszerzett, létesített immateriális javak és tárgyi eszkö
zök bekerülési értékét a jogszabályok és a belső szabályozások elő
írásainak megfelelően határozta meg. Az állományba vétel dokumentá
lása szabályszerű volt. A befektetett eszközök egyedi nyilvántartó kartonján az 
aktiválás megtörtént, az értékcsökkenési leírás negyedévenkénti elszámolása 
dokumentált volt. Az alkalmazott leírási kulcsok megfeleltek az előírásoknak. 

91 A Vtv. 2010. december 31-éig hatályos 59. § (5) bekezdéseszerint a központi költség
vetési szervekkel kötött- a Vtv. hatálybalépésekor- hatályos vagyonkezelési szerződé
seket 2008. június 30-ig kellett felülvizsgálni, és a törvény előírásainak megfelelően 
módosítani. 
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Az MTF a fenntartói megállapodásban előírt állagmegóvási kötelezettsé
gének eleget tett. 

A megállapodás előírta, hogy az intézmény köteles a kezelésében lévő állami va
gyon állagának megóvására, karbantartására és felújítására fordítani - a 2009. 
június l. és a 2010. december 31. közötti időszakban- az ingatlan vagyonának 
2008. decemberi bruttó értékének legalább 1,5%-át, azaz 10,9 M Ft-ot. A megál
lapodás rendelkezett arról, hogy az állagmegóvási kötelezettség teljesítéséről az 
intézmény köteles nyilvántartást vezetni, és arról a hároméves megállapodás tel
jesítéséről szóló jelentésében számot adni. Az MTF beszámolt az állagmegóvási 
kötelezettség teljesítéséről a fenntartói megállapodáshoz kapcsolódó jelentésében, 
a ráfordítás a 2009. évben16M Ft, a 2010. évben 21,1 M Ft volt. 

Az MTF gondoskodott az újonnan beszerzett és a meglévő eszközök fo
lyamatos üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról. Az ellen
őrzött időszakban megvalósított beruházásokkal a főiskola az eszköz- és inf
rastruktúra-ellátottság javításán túl a hatékonyabb és takarékosabb üzemelte
tést tűzte ki célul. 

2012-ben az energiafelhasználás és üzemeltetési költség csökkentését célzó pro
jekt keretében (KEOP 5.3.0/ A/09-2010-0027) megvalósult a központi épületen és 
a kollégium épületén a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje. A hőtechnikai beru
házással az MTF 2,7 M Ft megtakarítást tervezett az energia költségeknéL A 2013. 
évi kiegyenlített számlák alapján a 2011. évi kifizetésekhez viszonyítva a gáz és 
elektromos energiafogyasztásnál 5,4 M Ft megtakarítástértek el. 

A főiskola vagyonhasznosítással kapcsolatos gyakorlata nem minden 
tekintetben volt szabályszerű. 

A Col um bus utcai (17,5 m2) és a Kazinczy utcai büfé (10,5 m2
) helyiségeket adták 

tartósan bérbe. A bérbeadásánál felmérték a piaci lehetőségeket, a bérbeadásról 
készítettek előkalkulációt. 

A tartós bérleti szerződésekben rendelkeztek arról, hogy a bérleti díjat évente 
emelik a KSH árindex mértékével, de ezt nem érvényesítették. A főiskola nem 
érvényesítette az átláthatóság követelményét, mivel a bérlő nem tárta fel tulaj
donosi szerkezetét 2012. december 31-ig az Nvtv. 18. § (2) bekezdésében foglal
tak ellenére. Az eseti bérbeadásoknál a díjakat kalkulációval nem támasztották 
alá. A mobiltelefon használatához a belső szabályzatban intézményi keretösz
szegeket határoztak meg, azonban a keretösszegek túllépését csak 2012. szep
tember 12-től követik és téríttetik meg a dolgozókkal. 

Az ellenőrzött időszakban az MTF nem értékesített vagyonelemet, az MNV Zrt. 
engedélyéhez kötött értékesítés nem történt. Így az intézménynél nem volt esz
közértékesítésre vonatkozó belső szabályozás sem. A főiskola vagyonelemeket 
térítésmentesen nem adott és nem vett át. Befektetett pénzügyi eszközökkel -
tartós részesedéssel, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral -, továbbá 
forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral, részesedéssei nem ren
delkezett. 
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5. A KORÁBBI ÁSZ ELLENŐRZÉSEK JAVASLATAINAK HASZNOSULÁSA 

Az ÁSZ a korábbi ellenőrzései során a felsőoktatás témakörében kilenc javasla
tot fogalmazott meg a felsőoktatásért felelős minisztériumnak (OKM, NEFMI, 
EMMI). A minisztérium a javaslatokra intézkedési terveket készített, amelyek 
összesen 10 intézkedést tartalmaztak. Az intézkedések közül hármat (ké
séssel) megvalósítottak, hét nem valósult meg. 

Az oktatási és kulturális ágazat irányítási rendszerének, működésé
nek ellenőrzéséről szóló, 1106 sz. ÁSZ jelentés javaslataira a NEFMI készített 
intézkedési tervet. A megfogalmazott öt javaslat közül jelen ellenőrzés kereté
ben kifejezetten a felsőoktatás vonatkozásában releváns két javaslat - a 2. sz. 
és a 3. sz. - utóellenőrzésére került sor. 

Az ÁSZ jelentés 2. sz. javaslatára tervezett intézkedés, a minisztérium felügyele
te alá tartozó szervezetek feladatellátásának javítására számszerűsíthető muta
tószámokon alapuló kritériumok és középtávú célrendszer kidolgozása nem va
lósult meg. Az ÁSZ ellenőrzés 3. sz. javaslata, az oktatási ágazat középtávú 
stratégiájának kidolgozása sem történt meg. 

A tervezett intézkedés 2012. december 31-i határideje előtt tíz nappal hozott kor
mányhatározat" értelmében a felsőoktatásról szóló stratégiát 2013. október 31-ig 
kellett volna a Kormány elé terjeszteni. A stratégia elkészítése helyett a 2013 ja
nuárjában megalakult Felsőoktatási Kerekasztal keretében fogalmaztak meg 
egyes felsőoktatási stratégiai irányokat tartalmazó dokumentumot". 

Az ellenőrzött EMMI (illetve jogelődje a NEFMI) A felsőoktatás oktatási inf
rastruktúra-fejlesztési programjának ellenőrzéséről szóló, 1171 sz. ÁSZ 
jelentésben tett javaslatokra intézkedési tervet készített, illetve tájékoztatást 
adott az intézkedéseirőL Az ÁSZ elnökének válaszlevelére egy kiegészített, öt
pontos intézkedési tervet készített az EMMI 2012. május 30-án. A nemzeti erő
forrás minisztemek címezett javaslatokra tervezett három intézkedés közül egy 
- öthónapos késéssel- megvalósult, kettő nem teljesült. 

Nem történt intézkedés az oktatási infrastruktúra-fejlesztési progromok előkészí
tési folyamatának ÁSZ által megállapított hiányosságai miatti felelősség megál
lapítására. A tervezett 2013. június 30. helyett 2013. november végére felmérték 
az állami felsőoktatási intézmények kapacitáskihasználtságát, azonban még 
nem történtek meg az intézkedések a felmérés eredményeinek és a felsőoktatást 
érintő ágazati célok figyelembe vételével a felsőoktatási infrastruktúra közép- és 
hosszútávon történő hasznosítására. 

Az ÁSZ jelentés két javaslatot közösen a nemzeti erőforrás miniszter és a nem
zeti fejlesztési miniszter számára fogalmazott meg, amelyek szintén nem való
sultak meg. 

92 Az 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat a kormányzati stratégiai dokumentumok 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról, 12. pont. 
93 A felsőoktatás átalakításának stratégiai irányai és soron következő lépései, készítette: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkár és Kabinetje (Bu
dapest, 2013. szeptember 26.). 

57 



JI. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

58 

A minisztérium tájékoztatása szerint a PPP projektek támogatásához kapcsolódó 
követelményrendszer kialakításában a nemzeti fejlesztési miniszterrel nem tör
tént együttműködés, mert kormányzati szinten nem terveztek indítani új abb pro
jektet. A feladat határideje "folyamatos" volt. Az NFM-mel közös másik intézke
dést sem hajtották végre. Így nem került sor az oktatási infrastruktúra-fejlesztési 
progromok lebonyolításával kapcsolatos, ÁSZ által megállapított hiányosságak 
(kedvezőtlen szerződéskötés és kockázatmegosztás) miatti felelősség megállapítá
sára. A tervezett intézkedés határideje 2013. december 31. volt. 

Az EMMI készített intézkedési tervet Az állami felsőoktatási intézmények 
érdekeltségébe tartozó gazdosági társaságok támogatásának és nye
reségük hasznosulásának ellenőrzése cím ű, 1290 sz. ÁSZ jelentésében tett 
javaslatokra. A három tervezett intézkedésből kettő késedelmesen valósult meg, 
egyet nem hajtottak végre. Az ÁSZ 2. sz. javaslatára tervezett l. sz. intézkedés 
nem hasznosult. Így az állami felsőoktatási intézmények gazdasági társaságai 
szakmai feladatellátásának és gazdaságossági eredményességének mérését biz
tosító mutatószámokat és értékelési rendszert a felsőoktatási intézményekkel 
nem dolgoztatták ki. 

Az intézkedési tervben vállalt megvalósítási határidő 2013. január 31. volt, ame
lyet követően a minisztérium Felsőoktatási Főosztálya, illetve Belső Ellenőrzési 
Főosztálya a mutatószám rendszer bevezetésére új abb felsőoktatási finanszírozási 
szabályozósig további halasztást javasolt a minisztériumi felső vezetésnek. A ja
vaslattal kapcsolatos döntésről nincs információ, az intézkedési terv módosításá
ra nem érkezett jelzés az EMMI-től az ÁSZ-hoz. 

A 2013. március 31-ei határidőre tervezett 2. sz. intézkedést 2013 végére hajtot
ták végre. Az érintett felsőoktatási intézmények vezetőitől tájékoztató jelentést 
kért a minisztérium az 50% alatti intézményi részesedéssei működő gazdasági 
társaságok tevékenységének felülvizsgálatáról, működésük indokoltságáról és 
eredményességéről, valamint az intézményi részesedés megszüntetéséről és 
ütemezésérőL Szintén késedelmesen, 2013. január 31. helyett 2013 decemberé
ben hajtották végre a 3. sz. intézkedést, amely alapján az érintett felsőoktatási 
intézmények vezetőit felszólította a minisztérium az ÁSZ vizsgálat során feltárt 
szabálytalanságok és hiányosságak megszüntetésére és az intézkedésekről szóló 
tájékoztató megküldésére. 

Budapest, 2014. 0 '2 
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l. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0369-279/2014. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

A Magyar Táncmúvészeti Főiskola. kiadási és bevételi előirányza.ta.i, azok teljesítése a. 2009·2012. években 
adatok ezer Ft-bc:u: 

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 

Megnevezés 
&-edeti Módosított 

Teljesítés 
'Eredeti Módodtott 

Teljesítés 
Eredeti Módosított 

T<!lje:rités 
Eredeti Módosított 

Teljesítés 
előiránvmt előb:ánvzo.t előiró.nvzat előiránvzat elóiránvzat elöiránV2 t előkánvZAt előiránvzat 

KIADÁSOK 

Személyi juttotósok 552 541 575 047 572337 575 314 593 091 543 039 587 948 589 704 525 481 555 500 585 939 523 101 

Munkaodót terhel ö járulékok 175 305 182 038 177 451 156 665 161 050 147 252 159 365 160 098 140 539 150 900 158 684 140 41C 

Dologi kiadósok 333 015 334 593 263 018 294 909 314 419 269 779 371 785 350 070 290 039 270 247 294 905 280 27i 

Egyéb folyó kiadások 8 533 53 483 50 144 11 353 31 858 31 779 ll 353 89 563 87 515 ll 353 12166 10 24i 

Támogotá.sértékü működési kiadások .. 

Támogatásértékű felhalmozás! kiadósok .. 

Előző évi előirdnyzat-maradvdny, 
705 70.: 

pénzmaradvdny dtaddsa 

Működésl célú p!lnzeszköz átadás .. 

Felhalmozás! célú pénzeszköz citadás .. 

Ellcitottak pénzbeli juttatósai 29 017 32 399 31411 27 927 29 037 25 278 28922 31 647 21 651 22 600 24 397 22 77 t, 

Ebból; Egyéb pénzbell juttatások 3 021 5 086 6183 3 275 3 818 4 504 3 816 5 300 2 276 3 816 5 444 4 84;; 

Felújítás 4 730 4 730 2 335 2 335 12 833 12 833 15000 28 952 13 95:< 

Intézményi beruházási kiadásokÁFÁ-val ll 319 142 086 90 069 ll 319 102165 90 027 8 819 33 537 30 072 4800 170 233 156 os~ 

Központi beruházási kiadósokÁFÁ-val 63 581 63 581 .. 
Lakás!lpítés kiadásai ÁFÁ-val .. 

Beruhdzáshoz kapcs. ÁFA befizetés_ 26 264 

Egyéb intézményi felhalmozás! kiadás 

Kölcsönök 

Önzesen 1109 730 1387 957 1279 005 l 077 487 1233 955 1109 489 1168192 1267 452 1108130 l 030 400 1275 981 1147 52~ 

BEVÉTI.LEK 

Közhatalmi bevételek .. 

Intézményi mUködési bevételek 185 063 185 063 195 539 187 OOO 199 484 239 397 189 500 189 500 186 299 189 500 189 500 183 47~ 

Ebből: Maködési ci/ú pénz.~szköz átvételek 8000 8000 l 650 3 500 5 234 9024 .. 

Működésl célú pénzeszköz citvetelek 5 500 5 500 5046 5 500 5 694 5 694 

Felhalmozásibevételek 2 500 2 500 2 500 10 OOO 10000 ·-
Ebből: Felhalmozásici/ú pénzeszk/Jz átvételek 2500 2 500 2 500 10000 10000 .. 

Felhalmozás! céhl pénzeszköz átvételek 1225 122.: 

Iró.nyító szervtől kapott támogatcis 914 167 926 085 926 085 879 987 899 130 899 130 965 192 884 235 884 235 827 400 816 603 816 603 

Támogatás értékű mtlködésl bevétel 8000 8000 8 213 8000 8000 13 472 8000 15 960 15 640 8000 ll 539 7 970 

Támogatás értékű felhalmozás! bevétel 2 406 2 406 91404 91404 

Eli5z6 évi maradvány átvétele 63 581 63 781 4 669 5 168 

Elólró.nyzat maradvány felhasználás 202 728 159 064 117 341 117 341 169 851 169 851 155 347 155 347 

Összesen 1109 730 1387 957 1352 682 l 077 487 1233 955 1279 340 1168192 1267 452 1263 477 l 030400 l 275 981 1266 886 



2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0369-279/2014. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

A Magyar T áncművészeti Főiskola kiadásainak, bevételeinek változása a 2009~2012. években 

Ssz. Megnevezés 

l 

2 

3 
4 
5 A 

Nem 

r és nem 

<kapcs 

Külső. 

IC 

ll Dologi és 
12 Dologi kiadások 
!3 

!4 

!5 

!6 

!7 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

27 

30 

i kiadósok 
Bérlet és líúng 

Gá,, villany, vi' 
i célúÁFA 

Egyéb folyó kiad&ok 

Elő'ő évi 
Adók, dijok, e"yéb l 

Elő'ő évi 

31 Ebből:. 

32 

33 

ebből ingatlan 
34 Gépek, 
35 

ebből inqatlan (Áfával) 
. AF A-val 

2009. ev 2010. ev 201 . ev 2012. ev 

Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 120112', "1200•91 

572 337 

505 103 

375 700 

350 628 

129 403 

107 710 

67 234 

177 451 

313 162 

263' 
3288: 

13 723 

129 060 

!O 328 

46 37: 

43036 

4 849 

657: 

so 144 

44 263 

5 202 

543 039 

485 423 

358 451 

328 342 

126 972 

109 301 

57616 

147 2521 

301 558 

269779 

41355 

12 284 

126 682 

8 630 

43 319 

49 341 

4 752 

371 

31 779 

20 379 

ll 288 

525 481 

476 825 

349 691 

319 840 

127 127 

108 17 

48 6. 

140 5 
377 554 

290039 

46 237 

12 817 

134 254 

ll 055 

52841 

50655 
2 694 

4183 

87 515 

77 506 

9 789 

523 108 

503 714 

377 539 

333 282 

126 175 

llO 134 

19 3! 

2905241 

28027: 

"25: 
!4 985 

!31 539 

7 55: 

60418 

68 221 

4 002 

6 ss: 
1024: 

9 513 

705 

91,4% 

99,7% 

100,5% 

95,1% 

97,5% 

102,3% 

28,8% 

79,1% 

92,8, 

06,6~ 

13,30 

109,29 

101,99 

73,19! 

130,39! 

158,59! 

82, 59! 

99,89! 

20,4% 

182,99! 

31411 25 278 21 651 22 774 72,5% 

6 183 4 504 227 6 4 842 

179 914 90 027 30 072 156 053 86,7% 

72247 63 798 24 148 124 295 172,09! 

66 124 55 65: 5 530 121 988 184,59! 

5 233 814: 9 918 996 19,09! 

4 730 2 335 12 833 13 952 

4 730 1 868 10 266 lll 42 235,6% 

63 581 

~~---------------+-~1.~2791~005~1~1®>~489r-1~il~00:1~30_~1.~147'5~26 __ ~8~~7~% 

49 

50 

53 

55 

56 
58 

61 

62 

ibevél 

i ellátnsi eja 
Howm és: 

i célú 
r forrás 

l bevétel 

i bevé 
!kopott 

197 

1651 

8 21 

926085 

159 064 

l 352 6821 

248· 

91 

134: 
10000 
1000( 

899 130 

u: 341 

1279 340 

191345 

'299 

50 

2 406 

8842351 

169 8511 

l 263 4771 

15,1% 

'970 90 .O% 

1225 

225 

91404 

816603 

155 347 

12668861 

88,2% 

97,7% 

93,7% 



3. SZAMÚ MELLÉKLET 
A V-0369-279/2014. szAMú JELENTÉSHEZ 

Kimutatás a Magyar T ónc:művészeti Főiskola bevételeiről és kiadásaíró l, valamint adósságszolgálatáról a 2009-
2012.években 

2. j1.1.1. egyéb saját, 

= 
i 24. 1.2. Foly~ • 

~ 

35. 2.1.1 

l··· 2.2.1 

60. l.8. 

61. 

62. 

63. 6.1 

76. .gyéb ho"" 

műveletek 

5. 

77. bből •övid lejó.-otú 
79. 

81. 

183. 

' (fü""ő tfut( 

'· '· 
l POZÍCIÓ (1.3.+ 2.3.+4.9.) 

_,_, 

· .. k nélküQ 

od owk e rt.bon 

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 

167 621 21960, 186 204 182,., 

l 090 909 l 131 23C l 075 401 999 l!C 

l 094 361 l 017127 l 065 225 956914 

102 709 18 225 112 429 

26 264 10 750 20607 

184 644 92 362 42 905 190 612 

98 

597 

-84 790 

-3 452 

169 27 635 

319 -29 839 

52829 

114 103 

-44 343 

10 176 

120 416 173 245 128902 

-275 98 

28085 

-7902 

42196 

398 
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4. SZÁMÚ MELLtKLET 
A V-0369-279/2014. SZÁMÚ JELENTtSHEZ 

A Magyar T áncművészeti Főiskola mérlegadatai a 2009-2012. években 
adotok ezer Ft ban 

Megnevezés 2009. év 2010.év 2011. év 2012, év 
Index 

(2012/2009) 

IMMATERIÁLIS JAV AK 1873 1022 10953 8 567 457,4% 

Vagyoni értékű jogok 

Szellemi termékek 1873 l 02 10953 8 567 457,4% 

lrrrrnateriális javakra adott előlegek 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 727 446 932892 925 286 1053 356 144,8% 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 634 359 854 890 857 687 l 003 610 158,2% 

Gépek, berendezések, felszerelések 93087 78002 67 599 49 746 53,4% 

járművek 

Tenyészállatok 

Beruházások, felújítások 

Beruházásra adott előlegek 

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

Tartós részesedés 

Tartósan adott kölcsön 
ÜZEMELTETESRE KEZELESRE ATADOTT 
VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 729 319 933 914 936239 l 061923 145,6% 

KÉSZLETEK 69434 68851 69506 69685 100,4% 

Anyagok 55 938 55650 56 487 56 709 101,4% 

Késztermékek -
Áruk, göngyölegek, közvetített szolgúltatások 13 496 13 201 13 019 12 976 96,1% 

Egyéb készletek** 

KÖVETELÉSEK 17 680 9 714 6 330 7 674 43,4% 

Követelések áruszállításból és szolgáltatósból 14 365 4 758 6 330 7 674 53,4% 

Adósok 3 315 4 956 -
Rövid lejáratú adott kölcsönök 

Egyéb követelések 

ÉRTÉKPAPÍROK -
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő -

értéknaoír bekerül és! O<önvv szerlnti értéke 

PÉNZESZKÖZÖK 123116 173 686 129331 121418 98,6% 

Költségvetési pénzforgalmi számlák 3 555 267 6 l 731 

Elszámolási számlák 120416 169 690 126 226 119 269 99,0% 

Idegen pénzeszközök 2 700 441 429 418 15,5% 

EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 150 319 27954 356 237,3% 

FORGÖESZKÖZÖK ÖSSZESEN 210 380 252 570 233121 199 133 94,7% 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 939 699 1186 484 l 169 360 1261056 134,2o/o 

SAJÁTTŐKE 816492 l 002 700 l 006 049 1 135 585 139,1% 

Tartós tőke 77081 77081 77 081 77 081 100,0% 

Tőkeváltozósok 739 411 925 619 928 968 1 058 504 143,2% 

TARTALÉKOK 117 341 169 851 155 347 119 360 101,7% 

Költségvetési tartalékok 117 341 169 851 155 347 119 360 101,7% 

KÖTELEZETTSÉGEK 393 10220 6 455 4115 1047,1% 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Rövid lejáratú kötelezettségek 393 10220 6 455 4115 1047,1% 

Kötelezettségek áruszáll.,szolg. (szállítók) 393 10220 6 455 4115 1047,1% 

Egyéb kötelezettségek 

EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 5 473 3 713 1509 1996 36,5% 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 939 699 1186 484 1169 360 1261056 134,2o/o 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0369-279/2014. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

A Magyor Táncmúvészeti Főiskola gazdálkodása szabályszerűségének értékelése amintatételek alapján 

Minta alapján tett becslés a sokaságbeli hibaarányra (95%-os megbízhatóságú kenfidendo intervallum) 
tolerálható hibaarány ~ 10% 

O% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% értékelés 

l l l l l l l l 
l l l l l l l l 

m.egfelelő 

l l l l l l l l kockázatos 

l l l l l l l l l 

~ l l l l l l l magas kockázatú 

l l l l l l l l l 

l l l l l l 
l l l l l l l l l 

l l l l l 
l l l l l l l l l 

l l l l l l l l 
l l l l l l l l l 

l l l l l l l l 
l l l l l l l l l 

l l l l l l l l 
nem megfelelő 

l l l l l l l l l 

l l l l l l l l ll 
l l l l l l l l l 

l l l l l l l l 
l l l l l l l l l 

l l l l l l l l 
l l l l l l l l l 
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Iktató szám: 38553-6120 I 4/ELL 

Domokos László részére 
elnök 

Állami Számvevőszék 

Bu.!!Jm<;,<;( 
Apáczai Csere János u. l O. 
1052 

~ 
EMBERI ERdFORRÁSOK 

MINISZTÉRIUMA 
MINISZTER 

Hiv. szám: V-0369-245/2014 

Melléklet:- ti GYii?~riM;..l q. h. 

Tárgy: Észrevétel Ha Magyar Táncművészeti Főiskola gazdálkodásának és müködésének 
ellenőrzéséről" cím ü számvevőszék] jelentéstervezethez 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Államí Számvevéíszék á1tal készített, "a Magyar Táncművészeti Főif'k.ola gazdálkodásának és 
működétJénck cltcnőrzéséről" címü számvcvőszéki jelentéstervezetht."Z az alábbi észrevételeket 
teszem. 

L A jelentéstervezet 20. oldalán. az összegző megállapítások között szercpel, hogy a 
felsőoktatásért felelős miniszter nem hajtotta végre a nemzetgazdasági míniszter 
irányításával, a kormányhatározatban előirt szervezetí és feladat-ellátási fCiülvizsgálati 
programot. A felsőoktatási törvény rendelkezései ellenére nem készíttetett a felsőoktatás 
rendszere vonatkozásában középtávú fCjlesztési tervet. 

A 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatokról szóló 13651201 L 
(XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány a közfeladat-eJlátás színvonalúnak javítása és a 
költséghatékony mlíködés céljából, szcrvczcti és feladat-ellátási felülvizsgálati programot 
indított el az államháztartás központi alrendszerében a ki.Htsét-,rvctésí szervek, és a többségi 
államí tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, továbbá elrendelte, hogy a 
felülvizsgálathoz a nemzetgazdasági nliniszter irányításával, a Minisztere1nöksége1 vezető 
államtitkár, a közigazgatási és igazságilgyi miniszter, valamint az ágazatért felelös 
mitliszter részvételével munkabizottságokat kell létrehozni, módszertani útmutatót kell 
kídolgozni. 

Cim. 1!!5'1 BudHjW>;i /i.l;cttlhnht U[Cii3. Td: )!:) l._.,~)) !200, r:p;: "x' J ., .. )5 on:n 
l.--rnui!; inHwi <;m:w!.gov.hl 
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A nemzetgazdasági miniszter, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a közigazgatási 
és igazságügyi miniszter feleJösségi körébe tartozó munkabizottság összehívására nem 
került sor a vizsgált időszakban. 

A fentiekre tekintettel javasolern azon megállapítását törlését, miszerint a felsőoktatásért 
felelős miniszter nem hajtotta végre a nemzetgazdasági miniszter irányitásával a 
kormányhatározatban előflt szervezeti és feladat-ellátási felülvizsgálati programot, 
tekintettel arra, hogy a feladat nem a felsőoktatásért felelős miniszter feleJösségi körébe 
laltozott. 

A 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 104. §(l) bekezdés b) pontjaszerint 
az oktatásért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztéssel kapcsolatos feladatai a felsőoktatás 
rendszere fejlesztési terveinek elkészíttetése, beleéttve a középtávú fejlesztési tervet, az 
ágazati minőségpolitikát. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: Nftv.) 64. § (3) bekezdése szerint a miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel 
kapcsolatos feladatai a felsőoktatás rendszere fejlesztési tetveinek elkészíttetése, beleértve 
a középtávú fejlesztési tervet. 

A törvényi rendelkezéseknek megtelelöen több javaslat is a Kormány elé került a 
felsőoktatási rendszer középtávú fejlesztési tervének vonatkozásában~ amelyek nem 
kerültek elfogadásra, ezért a rnegá11apítást javasolt az alábbiak szerint módosftani: 
Nincs a Kormány által elfogadott, a felsőoktatás rendszere vonatkozásában készített,. 
középtávú fejlesztési terv. 

2. A jelentéstervezet 20. oldal 7. bekezdésében · szerepel, hogy ,,A minisztérium a 
Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) biztonságos üzemeltetéséhez, az adatok 
védelméhez szükséges alapvető szervezeti, szabályozási kontrollokat a 2012. év végéig 
nem teljes körűerr alakította ki. A rendszerbe bevitt alapadatok neni voltak eilenőrzöttek, a 
rendszerbe épített adatellenőrzés hibajelzései nem voltak kellően konkrétak, illetve a FIR a 
személyi többszöröződéseket nem szűrte megfelelően." 

A FIR létrehozása, fejlesztése, működtetése és üzemeltetése az Ftv. és Nftv., valamint az 
Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, majd a 121/2013. (IV. 26.) 
Kom1. rendelet alapján az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) feladata. A Minisztérium 
miniszteri utasításban adta ki és szükség szerint módosította az OH Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, mely az OH feladatrendszerét is részletezi. A 2/2012. (1. 13.) NEFMI 
utasításban kiadott OH SZMSZ 1.2.3.6. pontja többek közölt az alábbiakat tartalmazza: 

Az OH Felsőoktatási Főosztály feladatai, a felsőoktatási informatikai rendszerekkel 
szemben támasztott követelmények szakmai szernpontú meghatározása, 
együttműködve az Informatikai Főosztállyal és a felsőoktatási infonnatikai 
rendszerek üzemeltetőiveL 

A korábban kiadott SZMSZ-ek is hasonló tartalmú feladatokról rendelkeztek. 

Mindezek alapján a Minisztérium többek között a FIR biztonságos üzemeltetéséhez, az 
adatok védelméhez szükséges alapvető szervezeti, szabályozási kontrollokat a fenti 
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szabályozások megalkotásával megvalósitotta, ezért javasoljuk a megállapítás módosítását, 
tekintettel arra, hogy a fenti szabályozási rendszer keretén belül a részletszabályok 
kidolgozása nem a Minisztérium feladata, azt az OH végezheti el saját hatáskörben. 

A FIR fejlesztése egy hatalmas, sok évre átnyúló feladat, mely 2006-ban kezdődött meg 
hatósági nyilvántmtási koncepció alapján. A FIR alapjaiban eltér egy klasszikus, pl. 
lakcím- és személyi adat nyilvántartástól, amely esetében az 
önkonnányzatoknál/konnányhivataloknál rögzítik az adatokat és azok azonnal bekerülnek 
a központi rendszerbe. A FIR ezzel szemben az adatbevitel szempontjából nem tekinthetö 
önálló rendszernek, hiszen az adatokat a felsőoktatási intézmények különböző tanulmányi 
rendszereiből veszi át. Így a FIR fejlesztése sosem volt fúggetlen a tanulmányi rendszerek 
párhuzamos fejlesztésétöl) azzal szoros összhangban tudott és tud megvalósulni. A 
tanulmányi rendszerek - három önálló tanuhnányi rendszer és több egyedi, intézményi 
saját fejlesztésü rendszer - tényleges fejlesztése nem az OH feladata, azt az esetek 
többségében piaci vállalkozások végzik. Ezeknek megfelelően a FIR és a különböző 
tanulmányi rendszerek összehangolt fejlesztése kiemelten nagy kihívást jelent az OH-nak, 
a feladat hatalmas méretéből adódóan a fejlesztés, vagy akár egy-egy hiba, problémacsokor 
megoldása nem oldható meg gyorsan, hanem csak összehangoltan, mely sok időt vesz 
igénybe. Így a teljesen "zöldmezős beruházásként11 megvalósított FIR fejlesztés jelenleg 
4+4 éves időtartama~ a feladat nagysága, a korábban rendelkezésre álló pénzügyi fOnások 
ismeretében elfogadhatónak mondható. Az OH a FIR fejlesztéséről a felsőoktatási 
intézményeket folyamatos tájékoztatja, segítséget nyújt, ezeken túlmenően hatósági 
ellenőrzéseket is végez a FIR biztonságos üzemeltetése~ az adatok védelme érdekében. A 
FIR megfelelő fejlesztése, biztonságos üzemeltetése érdekében az OH 2010-től átalakitotta 
a FIR-t érintő stratégiáját és az eljárásrendjeit 

3. A korábbi ÁSZ ellenőrzések javaslatainak hasznosulása tárgyában - 25-26. oldal - a 
jelentéstervezet az alábbiakat állapítja meg: 
"Az Aliami Számvevőszék három korábbi ellenőrzése során a jelslioktatás témakörében 
kilenc javaslatot fógalmazott meg a félsőoktatásért ftlelős minisztériumnak (OKM, 
NEPMI, EMMI). A minisztérium a javaslatokra intézkedési terveket készített, ame~yek 
összesen l O intézkedést tartalmaztak. Az intézkedések közü/ hármat késéssel 
megvalósit ottak, hét nem valósult meg. " 

• Az oktatási és kulturális ágazat irányítási rendszerének, mllködésének ellenőrzéséről 
szóló 1106 sz. jelentés javaslataira készített intézkedési terv 3. számú javaslata, az 
oktatás középtávú stratégia tervezet előkészítése határidőre megtörtént, azonban azt a 
Kormány nem fogadta el. 

• A felsőoktatás oktatási infrastruktúra-fejlesztési programjának ellenőrzéséről szóló 
1171 sz. jelentésben tett javaslat szerint a minisztérium feladata az oktatási 
infrastruktúra fejlesztési program előkészítéséÍ1ek hiányosságai míatt a felelősség 
megállapítása. 
A Konnány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 212/2010 (VII. l.) Konn. rendelet 
2014. június 5-ig hatályos 87. §-a szerint a PPP projektekkel kapcsolatos 
feladatellátás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban NFM) feladatkörébe 

3 
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került A tárgyban érintett dokumentációk, a feladat, a felelősség megállapításához 
szükséges jogkörök a rendelet alapján az NFM-hez kerültek. Nem történhetett 
intézkedés a felelősség megállapítására, tekintettel arra is, hogy az NFM megfelelő 
hatáskör és felhatalmazás hiányában a felelősség megállapítására nem folytathat 
vizsgálatot. 
Az előzőekben leírtak alapján egy intézkedés meghiúsult (felelősség megállapítása), 
egy intézkedés késve valósult meg (kapacitás-kihasználtság felmérése), egy 
intézkedés megvalósítása folyamatban van (kapacitás-kihasználtság felmérése 
eredményeinek és a felsőoktatást élintö ágazati célok figyelembe vételével 
intézkedések megtétele a felsőoktatási infrastruktúra közép- és hosszú távú 
hasznosítására). 

• Az állami felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok 
támogatásának és nyereségességük hasznosulásának 1290 sz. ellenőrzése kapcsán az 
állami felsőoktatási intézmények gazdasági társaságai szakmai feladatellátásának és 
gazdaságossági eredményességének mérését biztosító mutatószám- és értékelési 
rendszereket az érintett felsőoktatási intézmények késéssel kidolgozták~ azok 
ellenőrzése folyamatos. 

4. A Magyar Táncmüvészeti Főiskola vonatkozásában, az emberi erőforrások miniszterének 
címzett j avaslat szerint az MNV Zrt. bevonásával, a jogszabályi előírásokra tekintettel, a 
Kazinczy utcai ingatlan tulajdonviszonyának rendezése szükséges, a nemzeti vagyonnal 
történő felelős és rendeltetésszerű gazdálkodás biztosítása érdekében. 

A Magyar Táncművészeti Főiskola rendezetlen jogi helyzete, az ingatlanon megépült 
felépítményével kapcsolatos problémák kezdése, a Főiskola Koreográfus- és 
Táncpedagógus-képző Intézetének végleges elhelyezése tárgyában az egyeztetések rnind a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mind az MNV Zrt.-vel folyamatban vannak. 
Az Intézet végleges elhelyezésére az Amerikai út 96. szám alatti ifigatlan szolgálna, ennek 
érdekében 2014. május 5-én elvégezték annak értékbecslését. A Főiskola kérvényt 
te~jesztett elő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé a Csantavér utcai ingatlanjuk 
értékesitésével kapcsolatosan, melynek bevételét az Amerikai út 96. szám alatti ingatlan 
beruházásra, felújításra, a költözéssei kapcsolatban felmerült feladatokra kívánnak 
felhasználn í. 
A Főiskola rektora ismételten felvette a kapcsolatot a Kazinczy utcai kiköltözéssei 
kapcsolatban az Önkmmányzattal és a lehetséges beruházóval. 
Továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2014. évi költségvetési támogatás 
speciális feladataiból 250,0 millió forintnyi fonást biztosít a költözéssei kapcsolatos 
feladatokhoz. 
A fentiekre tekintettel kérem az intézkedési javaslat törlését. 

5. A jelentéstervezet !9. oldalán lévi\ táblázat "Saját és átvett bevétel<" című sorban a 2010. 
évi adat 248 421 E Ft helyett helyesen258 421 E Ft, a 2012. évi adat !89 !69 E Ft helyett 
helyesen 190 394 E Ft. Az eltérés abból adódik, hogy a felhalmozási bevételek nem 
keriiitek figyelembevételre. 
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6. A jelentéstervezet 3.1 "A kiadási és bevételi előirányzatok alakulás és a pénzügyi 
egyensúlyt befolyásoló tényezők" cfmü pontjához a következő észrevételeket teszem: 

• a 37. oldal második és harmadik bekezdés első mondatát az " ... eredeti 
költségvetési kiadási előirányzat. ...... szövegre javasolom módosítani; 

• a 37. oldal harmadik bekezdésben a személyi juttatások és hozzájuk kapcsolódó 
járulékok száma helyesen 706,4-727,8 M Ft; 

• a 37. oldal saját bevételek eredeti előirányzatai összesen összege a felhalmozási 
bevételeket nem tartalmazza, ezért helyesen 195,6-203,0 M Ft; 

• a 38. oldalon lévő kiadási előirányzatok módosításai bekezdésben a saját 
bevétek előirányzat módosításinak elemzésének felülvizsgálata javasolt az 1. 
számú mellékletben bemutatott számok tükrében; 

• a 39. oldaJon az előző évi felhasználható összes előirányzat-maradvány 

számszaki bemutatása keveredik az 1., 2., 3. számú mellékletben szerepeltetett 
összegekkel; 

• a 42. oldal elején (apró betűs rész) az intézményt 2009. évben 13,5 M Ft helyett 
helyesen 12,8 M Ft zárolás érintette. 

7. Észrevételek a mellékletekhez: 

Az l. szám ú melléklethez a következők: 
• a 8. sor megnevezését javasalom pontositani "Előző évi előirányzat

maradvány, pénzmaradvány átadása" szövegre; 
• a 12. sorban szereplő "Egyéb juttatás" sor tartalmának felülvizsgálata és 

összehasonlítása javasolt a 2. számú melléklet 31. sorával; 
• a 15. sor megnevezését és a 2009. évi teljesítési adatát javasalom 

összehasonlítani a 2. számú meiléklet 37. sorával. 

A 2. szám ú melléklethez a következők: 
• a 8. sor "Nonnatív és t~jesítéshez kötött jutalom" 2012. évi adata 5068 E Ft 

helyett helyesen 76 E Ft; 
• a 27. sor megnevezését javasolt pontosítani ~,Előző évi előirányzat-maradvány, 

pénzmaradvány átadása" szövegre; 
• a 31. sor mcgnevezését javasolt pontosítani ,.Egyéb pénzbeli juttatások" 

szövegre; 
• a 48. sor "Hozam és kamatbevétel" 2012. évi adata 608 E Ft helyett helyesen 

680 E Ft, a százalékot is javítani szükséges. 

A 3. számú melléklcthez a következők: 
• a 28. sor "Felha1mozási kiadások költségvetési támogatása 2012. év adata 

helyesen 19 800 E Ft (a 27. sorba nem szükséges adat); 
• a 41. sor megnevezése helyesen ., Központi beruházási kiadás ÁFÁ-val" (1. 

szám ú melléklet 15. sor adatával egyezik); 

5 
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• a 68. sor ,.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány" sur adatainak 
felülvizsgálata javasolt összevetve a 2. számú mctléklet 61. sorában szereplő 
adatokkal. 

Kérem Elnök Urat, hob'Y az észrevételeket a jelentés végtegezésekor szíveskedjcnck figyelembe 
venni. 

Budapest, 2014. augusztus ft" 
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SZÁMVEVÓSZÉK 

Balog Zoltán úr 
miniszter 

Emberi Erőfon-ások Minisztérluma 

Tisztelt l\1iniszter Úr! 

ELNÖK 

lktsz{un: V -0369-276/2014. 

A Magyar Túncmüvészeti Föiskola gazdáfkodás'átiak és miíködésének ellenőrzéséről készített 
jelentéstervezetekre tett észrevételeit köszönettel megkaptam. 

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról il felügyeleti vezető által ké
szített részletes tájékoztatást csatoltan megküldöm. 

Tájékoztatom Miniszter urat, hogy az ÁSZ. tv. 29. § (3) bekezdése alapján a számvevöszéki je
lentések meHékleteként szerepeltctjük a jelentéstervezetekhez tett figyelembe nem vett észre~ 
vételeket az elutasítás indokainak feltüntetéséveL 

Budapest, 2014. O í/ hó fzj nap 

Tisztelettel: 

:;J~'' r> ,,_py<•~ '_, 

IfOmokos Lúszló-,~; 

t LNO"-· 

Mdléklet: Tájékoztatás az elfog~J<Iutt é!i a figyelembe nem vett CszrcvCtelekröl 

l0521JUDfii'[Sl. APÁCZAl CSERt: !ANOS UTCA 10. 13íi4 Budapes! 4. Pl. 54telr.tcm 484 910! f:lx: 484 !.IZO! 
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Tájékoztatás 

Melléklet 

lkt.szám: V-0369-276/2014. 

az elfogadott és a figyelembe nem vett észrevételekről 

A Magyar Táncmüvészeti Főiskola gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről készült 
számvevöszéki jelentéstervezethez a 38553-6/2014/ELL iktatószámú levélben tett észrevételeit 
köszönettel megkaptuk. A jelentéstervezetekre tett észrevételeket áttekintettük, azok kezelésé
ről a következő ttljékoztatást adom: 

A 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító továbbifeladatokról szóló 1365/2011. (XI. 
8.) Korm. határozatban előírt szervezetl és jetadat ellátási felülvizsgálati program megvalósi
tása: 

A kormányhatározat alapján- az oktatási ágazatra vonatkozóan 2012. február 20-ig- kellett a 
tételes javaslatokat a Kormány elé terjeszteni, ennek végrehajtása azonban elmaradt. A felada
tokat a nemzetgazdasági miniszter irányítása meUett kellett végrehajtani, felelősként azonban a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és az érintett 
ágazati miniszter is kijelölésre került. A fentiek alapján - az észrevételben lehiakra is figye
lemmel - a vonatkozó szövegrészt a jelentéstervezetek összegző megállapítások, következteté
sek, javaslatok, valamint részletes megállapítások fejezeteiben az alábbiak szerint pontosítot
tuk: 

,.Elmaradt az okiatási ágazatra vonatkozóan a nemzetgazdasági miniszter irányításával 
és az oktatásértfelelős núniszter részvételével, kormányhatározatban előirt szervezeti és 
feladatellátási felülvizsgálati program kidolgozása." (Összegző megállapítások) 

"Elmaradt az oktatási ágazatra vonatkozóan az 1365/2011. (XI. 8.) Konn. határozatban 
-a nemzetgazdasági miniszter irányításával és az ágazatért jefe{(f.s miniszter részvételé
vel- előírt szervezeti és feladatellátási felülvizsgálati program kidolgozása. (Részletes 
megállapítások, l. fejezet): 
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Afids{foktatás rendvzere klizéptávúf~j!esztési tervének elkészités: 

Az észrevételben foglaltakat figyelembe véve a jelentéstcrvezetek összegző megállapítások, 
következtetések, javaslatok, valamint részletes megállapítások fejezeteit kiegészítettük 

"A felsőoktatási törvény rendelkezései ellenére a miniszter nem készíttetett a felsőokta
tás rendszere vonatkozásában a Kormány által e(fogadott középtávú fejlesztési tervet." 
(Összegző megállapítások) 

"A miniszter- a vonatkozó jogszabályokban foglaltak ellenérc - nem készíttetett a fel
sőoktatás rendszere vonatkozásában a Konnány által e(fOgadott középtávú fejlesztési 
tervet." (Részletes megállapítások, l. fejezet) 

A Felsőoktatás b!fOrmációs Rend.yzerének (FJR) üzemeltetés: 

A felsőoktatási törvények rendelkezései szerint (Feot. 35.§, 103.§ (l) bekezdés aa.) pont, Nftv. 
64.§ (2) bekezdés aa) pont) a felsőoktatási informáeíós rendszer működtetése, az adatkezelés 
jogszerüsége a felsőoktatás ágazati irányítását ellátó miniszter feleJösségi körébe tartozik. A 
miniszter feladata a felsőoktatási infOrmációs rendszer működéséé11 felelős Oktatási Hivatal 
müködtetése is. A FlR működését a teljes ellenőt:zött időszakban prOblémákjellemezték~ amely 
felveti az Oktatási Hivatal működtetéséért felelős minisztérium felelösségél is. Az észrevétel
ben jelzettek alapján a jelentéstervezeteket pontosítottuk a következök szerint: 

"A minisztérium a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) biztonságos üzemelteté
séhez, az adatok védelméhez szükséges alapvető szervezeti, szabályozási kontrollokat a 
2012. év végéig nem teljes körűen alakittatta ki az Oktatási Hivatallal." (Összegző 
megállapítások) 

"A minisztérium az Oktatási Hivatallal a Felsőoktatási Információs Rendszer (FJR) 
biztonságos üzemeltetéséhez, az adatok védelméhez szükséges alapvető szervezeti, sza
bályozási kontrollokat a 2012. év végéig nem teljes körűen alakíttarta ki." (Részletes 
megállapítások, l. fejezet) 

Korábbi Asz ellen.őrzésekjavaslatainak hasznos u/ása: 

3/a. Az oktatási és kulturális ágazat irányitási rendszerének, működésének ellenőrzéséről szóló 
ll 06 sz. ÁSZ jelentés 3. sz. javaslata tekintetében a jelentéstervezetek részletes megállapítások 
5. fejezetei részletesen tartalmazzák a tényekeL Ennek alapján az oktatási ágazat középtávú 
stratégiája kidolgozásának hiányára vonatkozó megállapítást a jelentéstervezetekben nem mó~ 
dosítottuk. 
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3/b. A felsöoktatás oktatási infrastruktúra-fejlesztési programjának ellenőrzéséről szóló 1171 
sz. ÁSZ jelentésben az előkészítés hiányosságai miatt a felelősség megállapítására tett javaslat 
nem hasznosult a jelentéstervezetek megállapításai szerint. 

Az észrevételben foglaltak szerínt az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. l.) Karm. rendelet valóban a nemzeti 
fejlesztési miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe helyezte a PPP és egyéb állami va
gyont érintő gazdálkodó szcrvczetekkel kötött és megkötendö szerzödések vizsgálatát és ellen
örzését. Az ÁSZ nernzeti erőforrás miniszter részére címzett javaslata ugyanakkor a PPP prog
rarnak előkészítési hiányosságaimiatti felelősség megállapítására irányult. A nemzeti erőfOrrás 
minisztere 2012. január 19-én kelt intézkedési tervében 2012. december 31-ei határidőre elvég
zendő feladatként fogalmazta meg az előkészítési hiányosságok miatti felelősség megállapítás
ról való intézkedést, amely nem valósult meg. Mindezek alapján a jelentéstervezetben tett 
megállapítás módosítása nem indokolt. 

A 1171. sz. jelentés alapján tervezett intézkedések közül az állami felsőoktatási intézmények 
kapacitás-kihasználás felmérése késéssel valósult meg. A felmérés eredményeinek és a felsö
oktatást érintő ágazati célok figyelembe vételével a felsőoktatási infrastruktúra közép- és hosz
szú távú hasznosítására a helyszíni ellenőrzés időszaka alatt nem történtek intézkedések. Az 
intézkedés határideje 2013. december 31. volt. Az észrevételben foglaltak alapján a jelentéster
vezetek rnódosítása nem indokolt 

3/c. Az állami felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok támoga
tásának és nyereségük hasznosulásának ellenőrzése címü, l 290 sz. ÁSZ jelentés 2. sz. javaslata 
(Az állami telsöoktatási intézmények - a felülvizsgálatot követő, de legkésöbb egy éven belül 
-megmaradt társaságaira vonatkozó szakmai feladatellátás és a gazdasági eredményesség mé
rését biztosító mutatók és azok értékelési rendszerének kidolgoztatása) megállapításaink alap
ján nem hasznosult. A helyszíni ellenőrzés alatt rendelkezésre bocsátott dokumentumok alap
ján a minisztérium a rektorokat a szakmai feladatellátás és a gazdasági eredményesség mérését 
biztosító mutatószámok és értékelési rendszer kidolgozására a felsőoktatási intézmények finan
szírozását szabályozó kormányrendelet kihirdetését követően kívánta felkémi. Így a vonatkozó 
megállapítás módosítása nem indokolt. 

A Magyar Táncművészeti Főiskola ellenőrzéséhez kapcsolódó- az emberi erőforrások mínisz~ 
terének tett ·- javaslatunkat az ellenőrzéssei lezárt időszalera vonatkozó megállapítások alapján 
tettűle A rendezetlen tulajdonviszonyok megítélésün~c szerint mindenképpen intézkedést igé
nyelnek. Köszönjük az ellenőrzött időszakot követií intézkedésekről adott tájékoztatást. A je
lentésben foglalt megállapításokhoz készített intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az 
ÁSZ utócllenörzés keretéhen ellenörizheti. 

Az adatok pontosítására vonatkozó észrevételüket köszönjük, a 19. oldat táblázatának adatait 
helyesbítettük. 
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Az észrevétel első öt részpontjához tett észrevételeket elfogadtuk. A jelentéstervezet 3.1. pont
jában a megszövegczést és az adatokat pontosítottuk 

A zárolásra vonatkozóan a 42. oldalon szereplö 13,5 M Ft-os összeget az intézmény által kitöl
tött tanúsítvány alapozta meg. 

A mellékletekre vonatkozó pontosító észrevételeket - egy kivétellel - elfogadtuk, az adatokat, 
illetve a megszövegezést javítottuk 

Az utolsó alpontra vonatkozó észrevételt nem fogadjuk el, mivel a 3. sz. melléklet 68. sora az 
adott évben keletkezett később felhasználható előirányzat-maradvány összegét tartalmazza, 
míg a 2. sz. mclléklct 61. sora a korábbi években keletkezett maradvány felhasználását mutatja 
ki. 

Kérem a válaszlevelemben foglaltak szíves tudomásulvételét Tájékoztatom Minisztcr urat, 
hogy a számvevöszéki jelentés mellékletcként szcrepeltetjük a jelentéstervezethez tett észrevé
teleit, az elfogadott valamint az ÁSZ. tv. 29. § (3) bekezdése alapján a figyelembe nem vett 
észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt. 

Budapest, 2014. oS' hó ;g nap 

l l:~ ) u~ ?lu; l r -~ 
Horváthné Herbi\th Mária 

felügyeleti vezető J 
'Lt) 
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Domokos László 
elnök úr r{~szérc 

Állami Számvevőszék 
1052 Budnpest, i\páczni CsereJános utca 10. 

Tisztelt Elniik Úr! 

J I j ; ... -~ .;t:.~tfZfE/..1 po17. 
AU Uis~/.Jilf],~ 

t:ckeml 2014 AUG 1 1 
lkl<>t<í:v:\m:. lj.--: ,G_c'?_G\l:: .. ~Y,L tr 

Me! l"'"''' .... )G..ear.. 

Szhres tájélw;.:tatásul mcllékcltcn mcgküldöm a Mab'}'Ut Tánctnúvészcd F6iskola 
ga7-Jálkodásánuk és működés(·.nek dlenőrzésér61 késú'tlt számvev6széki 
jelentésterve:r.et:ben tm~gfogalmazott nwgilllapításokra tett észrevéreleinket 

Egy.idt:jlileg megkösúinötn a?. Allami SúmYevőszék munlmtársainak szánmnkra is sok 

tapasztHlatot eredményező ellenőr:d) tevékenységéL 

Budapest, 2014. július 29. 
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Nem vit:1tva az Allami Súmvevős;;;ék munkMársuínak szakmai hozzáértését és 

figydmességét, az ellenőeé.sí jelentés áttanuhnányozása után sajnálattal azt kellett 
megállapítanom, hot,ry a dokumentum: 

• számos esetben folyamatából kíszakitvu elemzi az egyes eseményeket; 

• sok helyen s7.áms7.akilag hib:í.s adatokat tartalmaz, amely-ekból téves 

következtetésekt't von le; 

• nem kevés ténybeli téved{~st foglal mag:íban; pontatlan vagy számunkm nem 

értelmezhet{) jngs:r.abályi hivatkozásokkal él; 

• megállapításaiban jdent6s bangslllyeltolódás és aránytalanság mutarható ki. 

Ennek okai véleményem szerim elsősorban az egyes jogszabályok cltCrő 

(~rteltrH:zésében és al.bJlmaziis:í.b:m, valamint az cHenőrzés során tét1delkczét>tc 

bocsátott dokumentumok kissé felületes áttanulmányo;r.á~áhan keresc.ndc)Jc 

A fenti megállap_ításolmt a ltésöbbickben részletes alátámasztással indokolom1 

utah-~l a jelentés megfelelő szövcgrbtzeirc, az oldalsz:!m megadásával Ezt megclöz6cn 

azonb:uJ sziíkségcsnek tanol< kiemelni néhány általános megállapítást. 

1. J\ jelenté!' a fóiskola pénzügyi cgyeus{ll),át tekintve~ megállapítja: 

• a Főiskola pénzügyl egyensúlya biztositott volt a vizsgált id6szakb:w 

• a stabil pC112ügyi pozíció t támasztják alá a F6iskola likvidirási mutatói. 

A likvidltási mutatók és a pénzeszköz likviditisi mutató-k az elle11Ótzött időszak 

valamctmyi évébt'il jdcntőscn meghaladrál'- ~tz dván. ét·tüekct. 2009-20'12 években az 

intézményhez kinestiri bizto~H, kölr:;égvctési fdügycl6t nem jeiöltek ki, fdügydeti 

szcrvi heavatlwzásht nem volt szüksl·g-. Ezekben az évekbeo az intézményi 

költségvetésben az irányító s7.ervtő1 kapott támogatás összege 109,5 M FHal csökkt•nt) 

mindezek ellenére a Főiskohl -a :t.ava.rtabn pénzügyi ganhí.lkodás mellctt ·-· jclent6s 

beruházásolmr hajtott végre, a magyar állam tulajdontlban, az intb:mé·ny kt·zclésébc!l 

lévő ingntlanokon nettó 369,2 M Ft ért{·khen. E megállapítás tükrében szinte 

érthetetlenek az 5. számú mellékletben jelölt szabályszer(íségi mutatók, nrnelyck 

nerint a míntMóteld'- :dapj:í.nmegl\llnpítntt érték az éttékelt területek röbbség(·bcn neu1 

mcgfc!eló. A mdléklct alapján úgy tűnik: :l főiSkola azorsúgosan cgy<:dülúJló, sikeres 

müvészctoktatási tevékcnysCgét a st:tbil gazdúlkodi':' mdlt:tt kizárólag szabálytalan 

ilgymcncttcl vol r képe~ teljesíteni? Hu ez igaz lenne, akkor elslisorba n lH'tn a f6iskoEt, 

hanem a jogszabályi környez(~ tet kellene meg\·izsg.ílni. 
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2. A f(;Jyanwtból ki1:agadott elemzés két szembt:t.tinó pékhja az intézmétly 

vezetésével, illetve a beruházások alakulásával függ össz(:. A jelenté::~ röviden 
megemlíti., hogy a \"izsgált id6s:t.akban n főískobn;lk három rektora volt, ám ez a 

megállapítás semmilyen formában nem világítja meg azoknak a körülményeknek a 

rendszcrér, amelyek a főiskola munl\áját a szóban fcwgó idósza],ban nlapvetr3en 

mcghatározták. Valójában arról van szó, hot,>y a 2006 nyarán fc.szi.ilt kőtülmények 

kbzürt hivatalba lép~tt ifj. Nagy Zoltán tektor munkája megh~z{lési~t ki_)vetőcn. 2007 

nyar{m súlyosan megbetegedett, és egy éven ár képtelen volt ellátni feladatát. r\ 2008 

tavasán bekövetkezett halála után a 2008-2009--es tanévben több sikertelen 
tektorválasztásra került sor, umcly időszak alatt Boivári-Takács C.lbo.r .rektorhdydtes 

~wa.kotolta a tnnnlciltató_i jog:kört. A 2009 tavaszán hivat;-t]ba lépett új rektor, Jakabné 
Zórá.ndi Mária 201 O májusában súlyos betegségmiatt betegállomúnyba került, és 2010 

6szén tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az újnhb átmeneti iddszakot kövct()cn 2011. 

július l-én nevezték ki a Főiskola jelenleg is hívatalban lév6 .rektorát, S;mkály Gyi.irgyöt. 

Ez a folyamat nem pusztán átmeneti és formális neh~zségeket oko7.ott n F6iskob 

g<tzdálkocHsiinak adminisztrációj{tiJ<U1, hnncm humánpolitikai wcmpon~hól a 

kívülállók- beleértve a tisztelt súnn'evlíszéki munkatársakat _is- sámára át nem élhet6 

feszültségeket rejtett magában. Eközben ~~ legftt·.kventáltabb nmnknköri.)kben 

(főtitkár~ gazdaság-i osztályve~ető, l~)könyvi kónyvdő, bcls6 ellenőr, tanszCkve:r.ctők, 
stb.) állandó fluktuációt okozott, és tübb esetben folpunatos pályázta ti.'> cllellére scm 

tudtunl' betöltetti bizonyos á\láshcly('kct. (Egyszt~t-űcn azért, mert válsághelyzetben a 

nmtlkavállalók különösen, ha konvertibilis szakképzettséggd rendelkeznek -

ehósorban saját boldogulásukat rartj{ll\ .si':cm előtt, s tőnnyebben ken:·_snek, illetve 

váltanak munkahdyct. Ennek ''C:>zte~t az adott id/is zakban minden e~etben a Főiskola 

volt.) Ezért állitom azt, hogy amikor a f{Sískola gazdálkodási stabilitásának 

fenntartása mindcn más szempontot megelőzött, (·_s tOlyamaros krfúshdy?.ct állt 

fe.nn, nem életsxerü annak hangsúl.yozfÍ.Sa, hogy pL egy utnlványrenddcten a;;: aláíJ:ások 
megfcldőcn megt:ötténtek-e, ha cgyébkCnt maga a kiadás indokolt és fedezettel 

alátámasztott. A jdcnt('s cgy(~bként Js túlhangsúlyozza a fedezet nélküli kifizetésck 
kockázatát: hogy:m lehet vissz;uncn61ege:,:;cn ennek rninősiteni bármely kifizetést, h~1 

ll g.lzd:í.Jkodás stabilit<Í.Sát DlCg1ÍJlapÜott:Í.k? 

3. r\ folyamathól kiragadott ekmzés másik kulcstcrületc a beruházásokvi7.sg,ilata. Er. 

esetben szintén üsszeftíggú escrnénysorról beszólhetünk, amely 2007 ~ben kczdődött a 

f6iskola Pillangó urea i kollé·gium.i épületének éltékesítéséveL :\ Pém:ügymin_isztCrium 

eng<~délyevd lebonyolított rrunzakcíó eredményeként 200H~ban 225 M Ft vételár folyt 

be a Fc)h;kob.ho?., amelyd az lntézményfejleszt.é·si Tervben meghatározott 

bcruluí.ásokríl fi-mHthattunk. r:·:zt kkgénített~! a kulturális tárca által dóirányzott. 19ü 

fvl Ft-os bl'ruh.í.zá::;i h'rct, amelyból 80 M Ft··Ot a 200K évi költségvetési törvényben 

t:ög:dtctldc ,\ f6bkob cz:en kcrctslámok ismeretében rcrv~zti.' meg bctuh(v.:bi 

programjár, amelyet a már megkezdeu éphkcús átterv~zi·súYd lu-~llett módosítania, 

amikor - a g~rt:da:>ági hdyzer változ:í.sából adóJó költségveré-si zárolás rnbtt -- a 
konnúny Yis::;:r.avonta ígéretét, b rr 2009. évi kötts~gveté.sből ti)rólt{~k az clőin'tnyzou 

190 i\-1 Ft fcnnmanulO rCszér. Enncl< ellenére, a Főiskola az Intt~zményfejk&ztésí 

Tnvvd (_)sszh:lllgbnn a beruházást folyamatosan fo lyra na 2013-ig, m(:g a saját forrása 
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tcrbére b, t:?.zd emelve az itt folyú ml-ivészctoktat:á~ tevékenység infi:a~trukturálís 

szúwonabt ~Cs növelve az állami vagyont. 

4. Ugyancsak e témakörben kell mcgernlítencm a Kazinczy utcai épiiletiinkkel 
kapcsolatos f<) meg{tllapítást, amely szerint az ingarlan-nyilvántaltásban nem szcreplő 

felépítmény mCtlegben való feltllntetóse szabálytalan. A szúbm1 forgó épület a 70-e> 

évddJcn álhtnll bctnházáskCnt létesült, a használatbavételi engedély jogosultja jogelőd 

intézményünk, az Aliami Balerr lnrb~ct volt. Az épület tubjdonjogát soha semmilyen 

mits intézmény vagy s?:erv n<~m követelte magAnak, s az épület értéke 1992-ben :tz év 

végi záró médcg és az ahhoz ta1'tozó főkönyvi kivonata alapján kcri.Üt bdc az analitikus 

nyilv~Ínt:lttftsba, Ezt kövt:tően az éttékcsökkenés_i leírást és a fdújítások, beruházások 

akciválását szabálp<zerűen átvc;~,cttiík. Véleményern s7.crint a fői~kolll az állami 
vagyon védelmét valósítía meg, anlikm a7. általa haszn;ÍJt épületet Yaf,ryonmérlegében 

fdtünteti, hiszen éppen ez a jogcím adott alupot a korábbiakban ahhoz, b ogy a kerületi 

önko.tmánpattal f.s a bcruházó céggd ét'demben tárgyalhurrunk az épület kivilltásáról, 

csereingatlan biztosításáról, vagy pénzheli nlegvtütásától. 

5. Ezzel összefliggésben azt is tógzíteucm kdl, hogy indokoladannak tartom a jdenkg 

i:; érvénye:; 2004. m{u:-c:ius 30-i keltezés-ű vagyonkezelési szcrződés bdydJe lépő új 

szcrz6dés ~lláírásának elmulasztását a Fői~kola által clőidb:ctt tötvény~értésnck 

fdtünt<'tni. V éleményetn szerint n f6iSkola éppen az általa kezelt állami vagyon 

védelmét segítette elő azzal, hogy a számúra súlyman húmínyos szerződéstcrvezctet, 

amelyet az IVfNV Z rt. :-;zakszerűtlcn előkészítése okozott, nem Ítta alá. E tekintetben 

köszönüm a jelentéstlek a helyzet meg.oldására irányuló, az emberi erőforrások 

nliniszterc részérc megfogalmazott intézkedési javaslat;\ t. 

6. A hangsúlyeltolódás és aránytalanság egyik példája a fc)iskola 

vagyon&,razdálkodásának bírálata egyetlen rényező, a büfé bérleti szerzlSdésének 

vizsgálata btptsá:n. Ez a kérdés a jelentésben többszö!: előketült külúnféle 

szövcgösszefüggésben, és bangsúlyában súnte akkora jelentliséget btp, mínt pl. az, 

hogy a Fói~kolán;tk a vizsgált időszakban soha nem volt tartozása v;tgy adóssága. 

Sajná!rttos továbbá, ho!-,ry a jelcnté-t->bt11 nem túnik ki, ha ~tz cgyc~s mebrállapításokban 

rögzitett hiányosságokat a főiskola 2012 évben a felügyeleti ellenőrzés nyomán 

az intézkedési tervben rögzítettek szetitlt kijavította. Így az sem válharntt H 

t()ü;lwb <~lőnyt·re, ha valamdy szabálytalanság<Jt íd6küzllel1 ln<:gszüntetetett. 

7. Végc7.etiil tnegjcgyzC'-lll: tendenciózusnak t:~tt·om :wokat a szövegn:·.szeJ;:ct, 

am<'lyckben a jelentés a címben vagy kurzid.ltan kiemelve negativ ·megállapítást 
t:ut:1lmaz. miközben n sú_)vcg c•gús.d;t oka~va kklcrül, hot,'}_. n mcgállapítá~-r alá.támar>ztó 

info.tmáci.ók éppen ellenkező clóíchíek, sót cl6f01'dul a negatív rncgáUapíráshm: c.sak 

poútiv :1lútámas:a:í.s. Ilyen szövc,!grészek t;dúllwtók pL a 35. oldulon a monitoting 

tcvCkcnységgcl, a 3ú. oldalon a pCnziít,ryi gazdúl!wdással, a 44. oldalon a mcgbíúsi 

díjilkkal összefüggt~sben. 
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fvkllékdtcn megküldjük az L, 2., 3. szúmú nwlléklctd;. 1 súmszakilag javított 

változatait, atnely egyezik a Főiskola mérlegbcs:zámolóí~val. s:\ változásokat piros 

szhmel jelöltük. Külün kiemdem :1 3. szfímú mdléklet hibájaként, hog)' az 

inrézményünk róné1'e az egyik legfontosabb finanszírozási fornÍ!lt, az dóirányzat 

maradványt ~~ bevételi oldalon figydnwn kívlil hagyták, holott a kiadások között az 

előir-ányzat maradványból kifizetett összegeket is feltüntették. 'Ezr.d, tévescn, hiányt 

mutattak ki 

A központi költségvetési szerveknél :t CLF módszcrrd teljcsen egyező a bcsútnoló 98. 

űrlapja, ahol a finanszírozási l.ündások és bev(~tdek (függ<), átfutó, kiegyenlít{)) mdlctt 

finnnszÍ1:ozásként veszi figyelemb(~ az előir:í.ny;mt maradványt.1 Az intbzményilnk nem 

a hiányt p(Jtolta, ahogy a jtléutésben nzerepel, hiszen az évkózi kifi:zctéscknél az 

intézményt jogosan megi11etú clóiní.nyzat-maradványából teljesítette kifizetéseit, 

például: hallgatói nonnatív jutt:üás dői.ní.nyzat nwradváuyát a Hallgatói Önkormányzat 

döntése értelmében a követkeúi évben fi<>:ettük kí. A HÖK scm a bi:ínyt pótolta a 

mamdvánoyal, hanem az ókct normativ ahpon jogos:.m megilletéS pénzt használta fd. 

Ezen módszct·lehet, hob'Y az önkormányzatoknál nem hozhatja ennyirc látványosan a 

felszínre az Önök által kimutatott hiányt, hiszen az önkormányzatoknál jelentős 

bevételek súrmaznak a helyi adc'Jkból is, mely melktt az dőirányzat-mamdv~í.ny 

felhasznált összege esetleg nem annyira jelentős. 

r:cnück szemk·letébcn s egye:t6en az· intézményi beszámoló 9R-as űrlapjaban 

finanszírozás i":issz~sen soron egy<'zŐ összeggel - íavítottuk a táblát. 

A másik módsz('t lenne ezen tábla rnódosítúsára, mcly vulós" képet mutat az it1tCzmény 

gazdálkodásáról, ha <l múküdési és fdhalmozási kiadftsok közül uz clőidnyzat

maradvánrból teljesírett kifizetéseket kiemeljük. Íf.,ry már rcljesen mc•galapozotr és saját 

fotrással alátátn(lSZtott, a vizsgált időszakinn a?: intézmi·ti}' mi·.rlegében és a?, ()nök 

jelentésben is kJmutat(Jtr vagyon növekedése is. 

Az intézmény bels{) kontrolltendszerének kiépitésc és mliködtctése 

}Z.c . .9Jii:d~ a szet-vc?:cti e!-,rységd< engedélyer.ctt létszámadatai az SZMSZ-bcn soha twm 

szerepdtck, fenntartónk ez!" :;oha netn kifog{u;olta. 

:"H, oki:! l: az önkölts(~g!'zátnit3.ssal kapc:wbtban s:r,üksége:mck tal·tjuk rögzíteni, hogy a 

f<')isknLti kép%Ú> állíunilag fiuam:úrnzou, iU~tvc ~:·mköltl:ié:gc.;; fotmúin:í.l a fennt;utó 

ónkölt~égllz~mítitst.ól függetleni.ll batározt·a meg a képzési nonnarívát, illctvC' a 

költségtérítés összcgCt. 

11. szám ú me!lék!et: a jelentéstervezetnek az 1., 2., 3. Slámú javított melléklete 
2 2. szémú mel!ék!et: a 2009. évi beszámoló 98-as űrlap 165. sor; 2010. éví beszámoló 98"ae űrlap 
174. sor; 
2011. évi beszámoló 98-as űrlap 179. sor; 2012, évi beszámoló 98-as űrlap 
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35. olJnl: nem világos, hogy a monitoting rendszer tniCtt nem m{íkbdött megfc:lckkn, 

;unikor a megállapírást tartalmazó szövcgrészek ki:drólag megfelel() működésról 

szólnilk. 

1\ bdső ellcnórzés hifínyosságaí kapcsán utalnunk kell az általános észrcvétd<.~k között 

megfogalmazott humánpolitikai problémákn1. A vizsg:ílt időszak első évében 
alkalmnott belső ellenőr a munkakörét nem megfdd6en látta cl, mnjd t:ntu:k rektori 

számonkéré-se során munkahelyét elhagym, ken~sCsünktc: hónapokig nem tcag~llt, végül 

jogvis:-:onyát mcgszi.intette. 

J_Q_,_gJ\1\.\l;. a ldlls/l és bdsi.) közérdekű bejeleot<.~sel\ kezelésére az Intézményfejlesztési 

Tetvek és az SZMSZ 9. fejezete tnrtalmaz szabályokat. A jellcnw:őcn kiskorú 

növendékek szüldtdl érkező bcjdcutések kezelésére a TVR, a. gimnáziumi Ó:> 

kollégiumi SZl\1SZ, v11hunint a házirend az irányadó; egycbckheJJ 1\ közérdekli 

bejeiemések kezdéséte az tl.llami szctvelm: votutkozó jognahályokat alkHlmazzulc 

Az intézmény pénzii&ryi gazdálkodása 

36. okhl: a fejezet els{) mondata súlyosan félrcvezetó, meH a kmzivált sú\vcgrésznek 

(a iviTF pénzügyigazdálkodása nem volt st::abályszerű) ellentmond a bekezdés tattal ma, 

hiszen a leglényegesebb mutatókat kivételnek tekinti, .így azonban a buzivált szóvcg 

önmagában valótlanságnr :Hlít. 

J.2.,~9klal: a 2. S'zámú mdléklct javításrt miatt: 

Az dőz6 évi felhasználható összes cl6ir?tn}•zat-tnaradviny betizetési kötelezettség 

néll{üJ a 2009. évben 158,5 M f't, a 2010, éd)cn 97,0 M 1-·\ a 201"!. évben 92,3 M F't 

FőiskoJát meg nem illetd üOtmativ jogosultságot meghaladó m~szeg a 2009. évben 

20,4/V[ Ft a 2010. évh~n77.5 M Ft, illetve a 2012, évben111,8l'v[ Fr volt. 

A hallgatói férőhely kapacitás kíhasználásával ös~zefüggésben megjegyezzük, hogy a 

ó0,7 °'0-os kiha&hniíltság ob külső tényez{) volt: a kormányzat nem engedélyezte a 

sz(·khelycn kivüli képzések indítását, igy a nyitegyh;ír.i, péc:ü és sznmbathelyi képzé:>i 

kapacitásunk killasztlálatlan maradt. 

40. oldal: foglalkozt<1totti léts?:~Írn :1 beszámolókban szerepdtetekkcl nem t•gyer:ik. 

A pénzügyi hdyzctet betnutató táblázat a J. szánni mdléklet (mdy több számszn.ki 

hibát is tartalmazott) a CLF múJszer ah1pj-án készült. 2011-ben a pénzügyi pozíció · 

44,31\1 Ft. Ez t:u:t-;tlmaz:r.a n folyó kiadások soron a 77,5 [Vf !·•t befizeté::;i kótde-:ettsé.gct 

i~. Ebbii1 is látszik, hogy nz dőirányzat-rnarad-l:ány egyolJalú figyelembe vétek, c~ak a 

kiadá:;olm::íl - H finan:;;zíroz;_\snál pe,lig nem - okoz:-:a a nt.'g:'ltÍvumokat, mint tárgyévi 

pénzügyi pozíció (1--[L\NY). l_.', m'iatt a tí.blá:rathoz bpcsolódó nugyanÍ.?:Ó 

szövcgrészck is pontatbnok. 

41. ohJal: i\Icgállapítftsaik ahpján a fclhaltnoz<isi bt'.v.:telek é·s kiaclások teljesítése 

kür,ötti ütemkülönbség linnnsúror,ási igényét n d6z6 {:vi maradvány igénybc\'(~tdévd 

bizrosírnrta a Fúiskola, tch:it ~J1i:ányt pótolt, hanem d6in'my-I.at-matadványt 
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ha~7.núlt feL Ezzel kap(sobtb~tn lásd nz :ilt:llános észrevételeknél a bcnth~zásolu:ól 

ldrtaknt, 

A bevételi és kiadási előirányzatok tncgállapitása, módositása, az előirányzat
maradványok kezelése 

42. ol(bl: az Allamhá?.tartási törvény és a Felsóoktatási ti_)rvéHy nem \rolr ósszhangban. 

,-\ Fels6oktar:lsi törvény' 2009. januártól201 l. decemberig előírta" ... a költségvetési 
szcrvként tmíkildfi fdsőoktat:\si inü::~.mény a lúlltségverési év végén keletkezett 

elöiJ:ánpar-maradványt é!' pénzmaradványt - jogosults:í.gi dszámolásr- követóen - a 

kövctke7.6 években a/: ínté7.ményi ft'hdatok teljesítésérc felhasználhatja ... " Meg kell 

jegycznünk, hogy a jogosultságát az intézményünknel a tárgy évet köverő 

bcszimoló,ral egyidejűleg állapírották m.c.g. A víz::wílt id6szakban is az 50/2008. 

(II1.l4.) Kormányrendelet szednti teljes összt~gct soha nem kaptuk meg l OOo/iJ-ban, így 
igct1 nehéz volt az Allllmluiztattáú túrvény alapjím kötelezettséget vállalni arra a 

várható maradvánrra, amit a gazdálkodási óv elmúltával tudtunk meg, Ezt <17. 

ellentmondást szüntette meg a 2011, évi CCIV tön·ény a nemzeti fclsőoktJttást6l a 

IlS.§ (9) bekezdés b) pontja "A költsé~gvetési év végén keletkezett előirányzat

maradványát -· a jogosultsáb>i clszámölást kövctficn kütelczettségní.lblással terhelt 

d6il'ányzat-mamdvilnynak kell tekinteni, amelyet az a követke7.Ő években inté?:ményi 

feladatok ellátásúra használhat feL" Véleményünk szcrint n "lex specialis dt'",togat lex 

gcncralis" általános Job)dv alapján a 2009-·2011 közötti idószak·ban hdycs(~tl 

Ól:telmeztük a felsőoktatási tö.rvény dsőbbségét. az tí.llamhhtartásival szemben. 

:hh .... nl<J..'\1 il kmnadik bdu:zdésben szerepUi MTA rövidítés sz:ítnunkta nem 

értelmczhctii. 

A kiadási előirányzatok felhasznáUtsa 

±i.,_.Q!Q.a.l_~ a jelentés megfogalmazása alapján nem tudjuk azonosítani, hogy kikre 

vonatkoznak a munkakör elhításához sziikségcs végzc:ttség hiáttyára vonHtkozú 
észt·ev(·tdek Az sem v-ilágos, hogy mit kífog:i.solnak a kinevezési okirntokból E körben 

mcgjcgyez:zúk, hogy a l !őiskolai oktatók il1ctmónyét nem a Kjt. szcdnti besorolás, 

hanern az NftY. melléklctc szerint kell rncghatámzui . 

. \ ctfete.ria juttarássül kapcsolatban akkori értelmezésünk szet·int a rektoti. ntasitások 

szab{t!yos:lk ·voll·ak, de a fenntartói cllcn6rzés nyomán a jogsz<llxí.lyellcnesnck itélt 
gyakorlatot azonnal megszüntettük. 

r\ megbízisi dij dszámol:í.sánl vonatkozó m·gatív ~.t·t(:·ldtaetd a kiJvetkezd bekezdés 

fdülírja. ,\ kütekzcttségv"állalás pénzügyí dleujt.>gyzése mindig megtörtént, his:zen a 

mcgbíúsi szcrúldésckct a gazdas1\gi föigngatú cUcojq.,')·ezte. :\ fedezet nélkim 

kifizetés kapcsán az általános észrevételekben álláspontomat már rögzítettellL 

, \ szakmai teljesítés igazolások a száml:í.kon ::l?.crepclnck, bár a "szakmai tcljcsítL·:.;t 

igazolom'' szöv<.'g hiányzik. az aláiró személye azonb:H1 cgyC.rtdtm'icn azono:dtható. , \z 

3 2005. év! CXXXJX. törvény a felsőoktatásról 120. §(3) bekezdés 
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érvényesJtő kijelülése a 24CJ/2009. (Xll.l9.) Korm. renddet r~lapján 20HJ~b(:n 

mcgtöttCü.t, ezt megcló7.Ően átmenetileg üeJn volt olyan közalkalmazott, akí a 

szübéges pénzügyi v-égzettséggel rendelkezett volna. 

45. oldal: _.:\ feJhalmozási kiadások sommá:;an szabályszerűtlennek ítélése logikai 

képtdenség: núnden intb-;m(:nyí bc.tnháúsra fordított összcg<:t TAMOI\ KEOP, 

NKA pályázaci fortásból továbbá saj;it forrásból has;málttmk fel, bet:utva a 

közbeszerzési tÖ1vény :il~al előírtaka r, amelyet jelentéstcrvezet is elismer. A megkörótt 

s:~.erződésekhcn tög:dtcttek alapján az épitkczések menetét épité:si napló rögzítette, 

átadás átvételi jcgyzókönyv, teljesítésigazolás rendelkezésre állt. Ezt a haz~i és EU"-s 

tiimogtttiis esetében rnonitor:ing támasztja alá. f~ppen ezért ez a megállapítá:; tüJ 

általános megfogalnutzást takar. 

46. oldal: A vendégszobákat nem bérbe. adtuk, hanem a kollé1:,>1umban tCr6hcly 

hiányában elhelyezést nem nyert f6iskolai hallgató], szánuíet rendelkezésre bocsátottuk 

szállás, Hj t:izer.ése cllenébetl. 

A valutában térített összegek az inté?.mény kincstári számliíám kcrí.'tltek befi:tetésre. 

A 2009. éví költsCgvN(:s S;r,cnátus ált1li elutasítása a f<:nntartó által mcghatirozott 

kincstári keretszámokkal nem értett egyet, a döntés a Testületnek l\ gazdasági 

mq"rszorításokkal kapcwbtos cllenér?:ését fejezte ki, ugyanakkor a 2009. évi 

költségvetési besr.~ímolór a Szenátus clfog.\dta. 

r\ jelentéssei ellentétben a (;-:T a 201 ! <?O J 2. évi költségvetéseket véleménye:!. te .. A 

jegyzőkönyveket csatoljtlk.4 

4.8., ... .!LldaJ~ az önköltségn:lmftás~al kapcsolatban álh\spontunkat a fentiekben már 

rögzítettük. 'I'ovábbi tevékenységek bpcsfm önköltségszámítás dőknllmládúja 

dkés?:ült, amelyet az EMi'v!I a 2012. C.vi ellenőrzési jdctll"ésében is megállapított. 

Az intézmény vagyongazdálkodása 

48. oldal: a szövegc-s indokolis uinc~ ö~szhangban a 4. súmú mclléklcttcl, mcrt a 

szüvegben feltüntetett étté.kek számaaki hibákat tn.rtalmaztwk. 

5_l_,_ __ Q_klQ~ tl bérled díjak tm:ghatárm:ásával kap{~sohtos - többször visszatérő --

kifogúsokra reagálva túlzónak tartom, hogy a Fóiskola H_l ill [7 nm mi:t·etú büféinek 

bérleú szerződéseit alapul véve, a;r. intbmény egészérc néz\'C hiányosságokat 

álJapítamtk meg. 

Sl-52 és 54. oldal: a Főiskola a 2009-2012 évi mérlegcirc vonatkozó rncgállapí.tás t.i:vcs. 

A Ka7.inczy utcai épület" nettó értéke jogszcnícn szcrcpdt a mérlegben. _,:\ már említett 

1992. évi főit-Jwlai intézményi költsi·gvct,~sí hesúmolóía, ó.s az azt aláuí.m}!SZtÓ 

[(')könyví kartonokalapján az analitikus nyilv:íntarr:íshan történ6 fdvt·-zctésétc került 

sor (bruttó 70.044.479 Ft, ócs: 7.986.876 Ft. m:t:tó: 62.057.603 Ft)5. Mcllékdjük továbbá 

4 Emlékeztető a GT ülései ről, ahol a 2011., 2012 évi költségvetést véleményezte. 
5 1992, évi beszámoló, roér!ég, írnmateriális javak és tárgyí eszközök állományának alakulás-a 
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az 1997 évi vagyonkezelői sztrz6dést b, :undyben a Kazinczy utcai ingatlan szcrepdr', 

Az 57. oldalon lei.ttakkal ellentétben n Kazinczy utcai ingntlanon álló felépítmény soha 

nem került az önkormányzat tulajdonába. Véleményünk szerint a béi'letl szcrződésb<í1 

egyértelmű, hogy csak a telekre vonatkozik. 

2009. évi bcnámoló 3S-"as űrlapján intéztnény-ünk 146,2 M Ft nem aktivált beruházást 

mutatott ki, a métlegból való lemanH1ást nem szándé.kosság okozta. A bcszi~rnoló 
kitöltés<\ feltöltése, ámd:í.sa időpontjában sem intézményünk, sem az akkori Kl l 

t-úlcllcnórzütt tencbzerc, S(:tn a:~. átvevcl fclüg?clcti szcrv nem jelezte hibakém, 

hhlnyossilgként. Különbcn azonnal intézkedtünk volna a problfma megoldása 

érdekében. i\ s?.Óban forgó beruházást 201 O-ben teljes összegében (162,6 M Ft) az 

üzembe helyezést követően aktiváltuk, minden tekintetben rendez tük, a helyé,re került . 

.}_1'-_Qid~.h az általános észrevételekkel leírtakkal összhangba a 2009 és 2011 éví 

vagyonkezdési szcrz6déstervczetek aláírásának dmuJaszt{u.;a nem kizárólag a Főiskola 

fcle16ssége, hanem az 1\:INV Zrt. mulas?.tása ís, 

58. oldal: n büf~~ !nlíködtetését végző vállalkozó átláthatósági nyi1at.kozatát a szcrz6dés 

megkötésekor jogszabály még nem irti! el6, ilZ Nvtv, batá!ybalépését mcgdőzó 

szerződé~ckre maga a törvény adott mentességer.7 Az érintett szco:ődést 2011. fcbrwír 

24-én kötöttük. 

Kérem, l10gy an lennyiben fenti észrcvl:telcinket, vagy azok egy részét megaWpnzottnak 

találják, nívcskcdjenek felülvizsgálni az Intézményünk gazdálkodási 

sl:lbÍllyszetüségévd kapcsohitban tett chíla'rasztaló megállapításaikat. 

Budapest, 2014. augusztus 5. 

Tisztelettel: 

6 Vagyonkezelői szerződés 370815/1997/0100. 
7 2011. évi CXCVL törvény a nemzeti vagyonról 17.§ (1) bekezdése 

cr· 
J akt~ cs G:Zella 

gazdaságí f6igazgató 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Szukály Gyiirgy úr 
rektor 

Magyar Táncmüvészeti Föiskola 

Tisztelt Rektor Úr! 

fl N ÖK 

lkt.sz..í.m; V~0369-277f2014. 

A Magyar Táncmüvészeti Főiskola gazdálkodásának és mííködésének ellenőrzéséről készített 
jelentéstervezctre tett észrevételcit köszönettel megkaptam, 

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspon~járól ti felügyeleti vezető által ké
szített részletes t~iékoztatást csatoltan megküldöm. 

Tájékoztatom Rektor urat, hogy az ÁSZ. tv. 29. §(3) bekezdése alapján a számvevőszék i jelen
tés melléklcteként szerepeltc~jük a jeleutéstervczethez tett figyelembe nem vett észrevételeket 
az elutasítás indokainak feltÜlltetéséveL 

Budapest, 2014. hó ,q nap 

Tisztelettel: 

pf',,.,'' _,,. ? 

Dómokos László 1~ 

Mel!éklct: Tújéktu-tflttis az clfognrlott és a fígydembc nem vett észrevételekről 

l f!ti2 UUDA!bl. APÁCZAl l.'SERE J . ..!.NOS UTCA 10. t 364 tlu\lapest ·1. f'f_ !:i4 !eleim!: 484 9101 fax: 484 g 201 
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Tájékoztatás 

Melléklet 
Jkt.sz.íun: V-0369-277/2014. 

az elfogadott és a figyelembe nem vett észrevételekről 

A Magyar Timcmiívészeti Főiskola gazdálkodásának és müködésének ellenőrzéséről készült 
számvevöszéki jelentéstervezethez az RH/270/1/2014. iktatószámú levélben tett észrevételeit 
köszönettel m.egkaptuk. 

A jclentéstervezetre tett észrevételeket áttekinte!tiik, azok kezeléséről a következő tájékoztatást 
adom: 

Általános észrevételek 

Az ellenőrzést az Önök számára is megküldött, az Állami Számvevőszék elnöke által jóváha
gyott program alapján folytattuk le. Amint azt a jelentéstervezet bevezetőjében is rögzítettük, a 
2009-2012 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzés céUa a belső kontrollrendszer, a pénzügyi és 
vagyongazdálkodás szabályszerűségének értékelése volt, nem pedig az egyes területek (pl. a 
beruházási tevékenység) folyamatainak elemzése. 

Az intézmény pénzügyi helyzetének stabilitására, a vagyon gyarapodására vonatkozóan az ösz
szegző részben és a részletes megállapítások között egyaránt tettünk megállapításokat. A pénz
Ü!:,ryi helyet stabilitása azonban önmagában nem jelenti az intézmény szabályszerű működteté
sét. 

A gyakori vezetőváltás és a fluktuáció valóban kockázatot jelent az intézmény működésére 
nézve. A kockázatok csökkentésére ugyanakkor a zavartalan müködés érdekében még nagyobb 
hangsúlyt kell helyezni. Kiemelten fontos ilyen kötülmények között a folyamatok teljes körű 
szabályozása és a szabályok betartatása. A szabályszerűségct érint6 megállapításaink ezért 
ilyen részletesek. 

A mintatételekkel kapcsolatos megállapítások alátámasztásánál, rninősítésénél abból indultunk 
ki hogy a mintavételes ellenőrzés eredményét vettük alapul a sokasi1gra nézve (a kiértékelés 
eredményét az 5. számú melléklet tartalmazza). Enncic során meghatároztuk a mintában feltárt 
hibaarányhoz tarozó alsó és felső hibahatárokat (alsó határ= legvalószínűbb hiba- mintavétel 
maximális hibája; felső határ = legvalószínűbb hiba + mintavétel maximális hibája). A teljes 
sokaságban a hibás tételek aránya 95%-os bizonyossággal az alsó és felső hibahatár közé esik. 

A jog..o:;z.abályoknak és a helsö előírásoknak megfelelőnek, azaz szabályszeríinek tekintettük az 
adott kiadási előirányzat felhasználását, bevétel beszedését, mérlegtétel értékelését, arncnnyi~ 
ben a minta alapján 95%-os bizonyossággal megállapitható volt, hogy a teljes sokaságban a hi-

_,_ 
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bás tételek aránya kisebb, rnint l O%, nem megfelelőnek értékeltük, ha a hibás tételek aránya a 
l 0%-ot meghaladta. 

Amennyiben 95%-os bizonyossággal nem volt egyértelműen megáliapítható a minta alapján, 
hogy az adott terület müködése megfelelő volt-e (az elfogadható hibaarány (10%) az alsó és 
felső hibahatár közé esett), de a mintában a hibás tételek aránya kisebb volt, mint az elfogadha
tó hibaarány (10%), akkor kockázatosnak minösítettük az adott terület működését. Ha a mintá
ban a hibás tételek aránya nagyobb volt, mint az elfogadható hibaarány (!O%), akkor magas 
kockázatúnak értékeltük az adott terület müködését. 

A mintavételes ellenőrzés alapján tett megállapításoknál az ellenőrzött területre vonatkozóan 
megjelöltük a megsértett jogszabályhelyeket, illetve a hibatípusokat A negatív megállapítások 
mellett ugyanakkor az értékelt terület pozitívumait ís bemutattuk. Tcl:jedelmi okok miatt a je
lentéstervezetben az összes hibát tételesen nem mutathattuk be. Javaslataink a jelzett szabályta
Janságok megszüntetését és a hibák kijavítását célozzák. 

Részletes észrevételek 

A mellékletek számszaki hibáit az észrevételét figyelembe véve javítottuk, az alábbiak sze1int: 

l. sz. melléklet: 

A 2009. évre vonatkozóan a felhalmozásibevételek (25. sor) eredeti és módosított előirányza
tának összegét a jelentéstervezet mellékletének 32. összegző sora nem tartalmazta. A javítást 
követően az eredeti előirányzat összeg l 109 730 ezer Ft, a mód~sított előirányzat l 387 957 
ezer Ft. 

A 2012. évre vonatkozóan a támogatásértékű felhalmozási bevételek, továbbá az előző évi ma
radványátvétel módosított előirányzatának összegeit, az észrevételt figyelembe véve javítottuk. 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek összegét 91 400 ezer Ft-ról 91 404 ezer Ft-ra, az 
előző évi maradvány átvétele sort 4 699 ezer Ft-ról 4 669 ezer Ft-ra. Ezáltal a módosított elői
rányzatok 2012. évi összesen sora l 276 007 ezer Ft-ról, l 275 981 ezer Ft-ra módosult. 

2. sz. melléklet: 

A 2012. évre vonatkozó adatok között a 8. sorban a normatív és teljesítéshez kötött jutalom 
összegét 76 ezer Ft-ra javítottuk, a 48. sorban a hozam és kamatbevételeket 680 ezer Ft-ra. Az 
utóbbi pontosításnak megfelelően az időbeli változást kifejező viszonyszám 1.5200,0%-ró\ 
!7000,0%-ra módosult. A táblázat 35-37. felújításra vonatkozó soraiban szereplő összegeket a 
megnevezésnek megfelelően kiegészítettük az áfa összegeiveL Mivel az ellenőrzött idöszakban 
a felújítások csak az ingatlanokat érintették az ingatlan felújítások (áfávai) sor összege meg
egyezik a 35. sorban szereplő felújítások összegével. A jelentések mellékletei minden felsőok
tatási intézményt érintő ellenörzésre vonatkozóan azonos felépítésűek. Emiatt az irányítószerv
től kapott támogatás megbontására vonatkozó javaslatukat a 2. sz. mellékletben nem érvénye
sítjiik. 

3 
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3. sz. melléklet 

A 2009. évre vonatkozó előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 63 781 ezer 
Ft-os összegét a 33. sorban tévesen tüntettük fel. Észrevétele alapján az összeget a 34. sorban 
szerepeltctjük. A 2009. és 2010.évre vonatkozóan a 36. és 38. sor adatait- észrevételüknek 
megfelelően - a nettó összegekre módosítottuk, a 48. sor egyidejű helyesbítéséveL A 3. sz. mel
léklet (CLF táblázat) müködési és fe!halmozási célú előirányzat-maradvány igénybevételével 
történő kiegészítése nem áll módunkban, tekintettel a CLF módszernek az értelmező szótárnak 
megfelelő, egységes alkalmazására. A CLF módszer lényege, hogy a folyó (tárgyévi) bevétele
ket és kiadásokat és ezek egyenlegeit mutatja be, a módszer egységes alkalmazása nem teszi 
lehetövé az előző évi maradvány-felhasználás bevételek közötti bemutatását. Ugyanakkor az 
adatok a 3. melléklet tájékoztató adatai között szerepelnek, valamint az l. és 2. számú mellék
let a bevételek között egyértelműen bemutatja az előző év í maradvány igénybevétel összegeit 

Az intézmény belső kontrollrendszerének kiépítése és működtctése témakörböz kapott 
észrcvételcJ{et nem áll módunkban elfogadni az alábbi indokok szcrint: 

32. oldal: az SZMSZ tartalmát érintő hiányosság akkor ís fennáll, ha azt a fenntartó eddig nem 
kifogi1solta. A hiánycsságra vonatkozó megállapítás mellett lábjegyzetben pontosan feltüntet
tük a megsértettjogszabályhel y et. 

33. oldal: Az önköltségszámításra vonatkozó szabályozási hiányosságokkal kapcsolatos megál
lapításokat a 111egsértett jogszabályhelyek feltüntetésével támasztottuk alá. 

35. oldal: A második bekezdésben egyértelműen rögzítettük, hog)' a manitoring rendszer az 
annak részét képező belső ellenőrzés hiányosságai miatt nem volt megfelelő. A monitoring 
rendszer pozitívumait is megállapitva, az adott oldal 5-8. bekezdései, továbbá a 36. oldal első 
bekezdése részletesen kifejti a belsö ellenőrzési rendszer hiányosságait. 

36. oldal: Az intézmény SZMSZ-ének 9. fejezete a közérdekü adatok nyilvánosságáról, nem 
pedig a külső és belső közérdekű bejelcntésck kezeléséről rendelkezik. Az Intézményfejlesztési 
Terv pedig csak azt rögziti, hogy a kinek a hatáskörébe tartozik a tanulmányi ügyekhez kapcso
lódó panaszok bejelentésének elbírálása. A közérdekű bejelentések kezeléséf meghatározó eljá
rásrend hiányára vonatkozó megállapítás módosítása a fentiek miatt nem indokolt 

A pénzügyi gazdálkodás minősítésére vonatkozó tájékoztatásunkat az általános észrevételek 
részben fejtettük ki. 

Az intézmény pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos észrevételeit egy kivétellel elfogad
tuk: 

39. oldal: A 2. sz. me! léklet ja vitása az elemzés adatait nem érintette. Az l. sz. melléklct adata
inak változásamiatt a 37. oldalon a saját bevételek eredeti előirányzatának összegét 193,1 M 
Ft-ról 195,6 M Ft-rajavítottuk. 

-4. 
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40. oldal: Észrevételét figyelembe véve a létszámadatokat a Bevezető rész táblázatában felti.in
tetett, a beszámolókban szereplö adatokkal megegyezően szerepeltetjük (az összegzőből a vo
natkozó megállapítást töröltük, ugyanakkor a részletes megállapítások között az alábbiak sze
rint módosítottuk a vonatkozó mondatot): 

"Az átlagos statisztikai létszám 204főrf1l 195 főre, 4,4%-ka/ csökkent." 

A korábbi megállapítás a részmunkaidöben, a tartós távollévök státuszában, valamint a teljes 
munkaidőben az adott évben be-, és kilépő foglalkoztatottak adatait is tattahnazó kimutatásra 
épült. Az összesen adatok emiatt haladták meg az átlagos statisztikai létszám értékeit. 

A 3, sz. melléklct (CLF táblázat) adatainak módosítása a kapcsolódó megállapításokat nem be
folyásolja. 

41. oldal: 

Az észrevételt figyelembe véve a harmadik bekezdés utolsó két mondatát az alábbiak szerint 
módosítottuk: 

,,A felhalmozás i kiiltsé&>vetés egyenlege a 2009. és a 2012. évek közölt összesen 
246,4 M Ft negativ értéket mutatott, rnert a felhalmozási kiadások valamennyi vizsgált 
évben meghaladták a felhalmozási bevételeket. Ezt a felhalmozá si bevételek és a fd
halmozási kiadások te(; esitése közölti üteliJküWnbség okozta. " 

A bevételi és kiadási előirányzatok megállapitásával, módosításával, az előirányzat
maradványok kezelésével kapcsolatos észrevételei alapján a jClentéstervezet szövcgét az 
alábbiak szeríni pontosítottuk: 

42. oldal: A megállapítás hangsúlyozottan az előirányzat-maradvány kimutatásának szabályta
lanságára vonatkozik. Arról, hogy a költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványt 
- a jogosuJtsági elszámolást követően - kötelezettségvállalással terhelt előirányzat

maradványnak kell tekinteni, az Nftv. 115. §(9) bekezdés b) pontja rendelkezett egyértelműen. 
A felsőoktatásról szóló- korábban hatályban lévő- 2005. évi CXXXIX. törvény !20. § (3) be
kezdése erről kifejezetten nem rendelkezett Ebből adódóan megítélésünk szerint az előirány
zat-maradvány azon részét, amelyekre a tárgyév végéig nem történt meg a kötelezettségvállalás 
a 2009-20 ll. évi beszámolókban helytelen volt kötelezettségvállalással terhelt maradványként 
kimutatni. A kimutatási hiányosság egyértelmüsítése céljából a 42. oldal utolsó bekezdését az 
alábbiak szcrint pontosítottuk: 

"Az intézmény a .felhasználható elöirányzat-maradvlrnyf nem szahályszer11en mutatta ki. 
A 2009-201 l. évek beszámolóiban olyan összegeket is k6telezettségvállalással terhelt 

-5-
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maradványként szerepeltetett, amelyekre a kcJtelezettségvállalás a tárgyével követő év
ben t/irtént meg, Ez ellentétes volt a vonatkozó jogszabá(vokkat ." 

43. oldal: A jelzett szövegrészben elírás történt. Az észrevétel alapján, az alábbiak szerint javí
tottuk: 

" ... az MTF előirányzat-maradványa terhére vállalt kötelezettségek Kincstárhoz történő 
bejelentése határidőre teljes körűen nem történt meg. " 

A kiadási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos észrevételeit egy pontosítás kivéte~ 
lével nem áll módunkban elfogadni az ahlbbi indokok szel'int: 

44. oldal: A kiadási előirányzatok felhasználására vonatkozó hiányosságokat a számvevök a 
mintatételek ellenőrzése során, a főiskola által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján 
tárták fel. Ennek során megállapították. hogy egy 201!. november 30-án, illetve 20!2. szep
tember 30-án kilépett dolgozójuk felsőfokú végzettség nélkül volt gazdasági területen vezető 
beosztásban. Egy 2013. június 30-án kilépett tánctanárként foglalkoztatott dolgozó esetében a 
dolgozó vét.rzettségét alátámasztó dokumentumot az ellenőrzés részére nem tudtak bemutatni. 
A további megállapítás nem az oktatók illetményére, hanem a kinevezési okmányokban a Kjt. 
21. § (3) bekezdésében előírtak hiányára vonatkozik. 

A cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó észrevételét nem tudjuk figyelembe venni, tnivel jelenté
sünkben a 2009-2012. közötti időszakról mondunk véleményt, és az ellenőrzés megállapításai 
szerint jogszerűtlen béren kívüH juttatások nyújtá.o:;a az ellenőrzött időszak több évében is elő
fordult. 

A megbízási díjakkal kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó észrevétel alapján a 22. oldal 
utolsó és a 44. oldal negyedik bekezdésében az utolsó két mondatot töröltük: 

"Több esetben nem történt meg a kiitelezettségvállalás pénzügyi ellel~iegyzése. Ezf(dve
ti afédezet nél/dili kötelezettségvállalás és a jogosulatlan k~fizetés kockázatát." 

A vonatkozó jogszabályi előírások szerinl (Ámr., !35. §(2) bekezdés. Ámr., 76. §(3) bekez
dés, Á vr. 57.§ (3) bekezdés) a teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére vonatko
zó utalás megjelölésével az arra jogosult személy aláirásával kell igazolni. 

45. oldal: Mint azt az általímos észrevételek címü részben kifejtettük az egyes területek sza
bályszerűségét mintavétellel ellenőriztük. Amennyib.en a mintában előforduló hibás tC.telek 
aránya meghaladta az elfogadható hibahatárt, az adott terület müködésének szabályszerűségét 
nem megfelelönek minösítettük. A fdhalmozási kiadások előirányzatainak felhasználását érin
tő hiányosságokat, a megsértett jogszab{llyok feltüntetésével a 45. oldalon részletesen szerepel
tettük. 

1 Árnr. 1 66. §(l_ O) bekezdése, Ámr.2 2 l O. § (J) bekezdése 
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46. oldal. A vendégszobákkal kapcsolatos észrevétel nem fogadható cL A számvevői megálla
pítások alapján a Csantavér utcai vendégházban négy lakást a művészképzésben részt vevő kül
fóldi hallgatók számára adtak bérbe, nem alkalmankénti igénybevételről volt szó. A bérlőkkel 
nem kötöttek rnindkét fél jogait, kötelességeit tartalmazó megállapodást, a vendégszobák bér
beadásának eljárásrendjét belső szabályzatban sem határozták meg. 

A 2009-20 ll. közölti idöszakban a szabálytalan valutakezeléssei több - az érintett bekezdés
ben feltüntetett-jogszabályt súlyosan megsértettek. 

A mellékelt jegyzőkönyvek alapján a GT a 20 ll. és 2012. évi költségvetéseket megismerte) 
ugyanakkor a beküldött dokumentumok alapján nem véleményezte. Mindezek alapján a 46. ol
dal érintett bekezdésének módosítása nem indokolt. 

48. oldal: Az önköltségszámítással kapcsolatos szabálytalanságokhoz kapcsolódó megállapítá
sainkat minden esetben a megsétiett jogszabályokra való hivatkozással támasztottuk alá. 

Az intézmény vagyongazdálkodásával kapcsolatos észrevételeit egy kivétellel nem áll mó
dunkbau elfogadni az alábbi indokok alapján: 

48. oldal: Az intézmény vagyonának, kiemeit vagyonelemeinek változását az ellenőrzött idő
szak elejétől értékeltük. A teljes vagyon (mérlegfőösszeg), továbbá a befektetett és a forgóesz
közök változására vonatkozó mutatók nem a- 4. melléklet szerinti- 2009. évi záró adatokhoz 
viszonyítottak, hanem a beszámoló mérlegében feltüntetett nyitó adatokhoz. Mint azt a 48. ol
dal 4. pontjának második bekezdésében is feltüntettük, a vagyonváltozás további részletes 
elemzését a 4. számú mctléklet alapján végeztük. 

51. oldal: Az érintett megállapítás nem a bérleti szerzödésekre, hanem a bérbeadási tevékeny
séget érintő szabályzat hiányosságára vonatkozik. 

51-52. és 54. oldal: A Kazinczy utcai épületre vonatkozó megállapításokat a jelentéstervezet 
dokumentumola-a alapozottan rögzíti. Az Önök által csatolt 370815/1997/0100. számú va
gyonkezelői szerződést 2004. március 30-án a 370815/2004/0120. sz. közös nyilatkozattal mó
dosították. A 9. sz. melléklet rögzítette, hogy a Kazinczy utcai ingatlant a korábbi vagyonkeze~ 
lési szerződésben tévesen tüntették fel vagyonkezelt ingatlanként Az MTF az MNV Zrt.-vel a 
vagyonkezelői szerződést - többek között a Kazinczy utcai épület tisztázatlan tulajdoni viszo
nyára hivatkozva - nem kötött. Nem áll rendelkezésre olyan dokumentum, amely a felépítmé
nyerr az MTF vagyonkezelői jogát igazolná. 

A 2009. évi befejezetlen beruházásokra vonatkozó· tájékoztatásukat köszönettel vettüle Ez 
azonban a jelentéstervezet megállapításainak módosítását nem igényl í. 

57. oldal: A vagyonkezelési szerzödéseket érintő hiányosságak körülményeit megjelenítő meg
állapítilsokból kiderül, hogy nem kizárólag a főiskola mulasztásáról van szó. 

58. oldal: Az átláthatósági nyilatkozat hiányára vonatkozó megállapításunkat fenntartjuk. A 
nemzeti vagyonról szóló 201 I. évi CXCVI. törvény 17. §(l) bekezdése valóhem tartalmazza, 
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hogy a törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kö
telezettségeket a törvény rendelkezései nem érintik. Ugyanakkor a 18. § (2) bekezdése előírta, 
hogy aki a nemzeti va&ryonnak a törvény hatálybalépését megelőzően kötött, a hatálybalépéskor 
fennálló szerzödés alapján használója, 2012. december 31-ig kötelesfeltárnia 3. § (l) bekezdés 
l. pontja szerint a tulajdonosi szerkezetét Ennek megfelelően a jelentéstervezet vonatkozó ré
szeit pontosítottuk 

"A jogszabályi előírástól eltérőennem győz<Jdtek meg az átláthatóság követelményének 
érvényesiiléséről, a tulajdonosi szerkezet feltárásáról a bérbeadási fo~vamat során 
2012. év végéig. (25. oldal)" 

"Az MTF a bérbeadási folyamat során nem győződött meg az átláthatóság követelmé
nyének érvényesüléséről, a bérllJk tulajdonosi szerkezetéről 2012. december 31-ig az 
Nvtv. 18. §(2) bekezdésébenfóglaltak ellenére. " (29. oldal) 

"ÉrvényesÍtse az eszközök bérbeadással történ/J hasznosítása során az átláthatóság /aJ
vetelményét, a szerződő .fe/ektől megkövetelve a tulajdonosi szerlcezet feltárását. " (29. 
oldal, 3/c javaslat} 

"A fOisfcola nem érvényesitette az átláthatóság követelményét, mivel a bérlő nem tárta 
fid tulajdonosi szerkezelét 2012. december 31-ig az Nvtv. /8. § (2) bekezdésében foglal
tak ellenére." (58. oldal) 

Kérem a válaszlevelemben foglaltakszíves tudomásulvételét Tájékoztatom Rektor urat, hogy 
a számvevöszéki jelentés mellékleteként szcrepeltetjük a jelentéstervezethez tett észrevételeit, 
valamint az ÁSZ. tv. 29.§ (3) bekezdése alapján a figyelembe nem vett észrevételeket az eluta~ 
sítás indokának feltüntetésével egyiltt. 

Végül megköszönöm Rektor úmak és munkatársainak az ÁSZ ellenőrzés sikeres elvégzéséhez 
nyújtott támogatását. 

Budapest, 2014. ())} hó /']nap 

' (\ ' 

,t k·-l; j . t-LJ /!t1' 9 ' v 
Horvát mé Herbáth Mária 
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