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ÖSSZEGZÉS 

Az ellenőrzött 19 gazdasági társaság – kettő kivételével – nem biztosította az integritás-

tudatos működést. 17 gazdasági társaság integritás kontrolljainak kialakítása és működte-

tése nem volt megfelelő, ezáltal feladatellátásuk során nem érvényesült az integritás szem-

lélet, nem voltak védettek a korrupcióval szemben. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vagyona a nemzeti vagyon részét képezi, így gaz-
dálkodásuk eredményessége jelentős mértékben befolyásolja a nemzeti vagyon értékét, az ország gazdasági teljesít-
ményét, továbbá – a kormányzati szektorba sorolt társaságok esetén – hatással van az államadósságra is. Ezért az 
állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal szemben alapvető társadalmi igény, hogy működésük, 
gazdálkodásuk szabályszerű, az általuk kezelt közpénzek felhasználása átlátható és elszámoltatható legyen. Az Állami 
Számvevőszék a közvagyon, a közpénzek szabályos, átlátható és elszámoltatható felhasználásának elősegítése érde-
kében, stratégiájával összhangban végzi az államháztartáson kívül működő szervezetek ellenőrzését. Az Állami Szám-
vevőszék stratégiájában megfogalmazottak szerint támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható köz-
pénzfelhasználás megteremtését. Mindezekre tekintettel, az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
esetében a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása, a közvagyon védelme érdekében került sor a gazdasági 
társaságok integritásának ellenőrzésére.  

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

Tizenkilenc ellenőrzött gazdasági társaságból tíz gazdasági társaság a működésének alapvető szabályozási feltételeit 
nem biztosította, mert nem rendelkezett a Számv. tv.1 előírásainak megfelelő szabályzatokkal, így az integritási kont-
rollok kiépítettsége és működése nem volt megfelelő, ezáltal hiányoztak az átlátható, elszámoltatható működés alap-
vető feltételei. 

Hét gazdasági társaság nem biztosította az elvárt alapvető integritás kontrollok kiépítését. E súlyos hiányosságok 
következtében a gazdasági társaságok esetében nem érvényesült az integritás szemlélet, ezáltal nem voltak védettek 
a korrupcióval szemben. 

Két gazdasági társaság biztosította a jogszabályokban előírt integritás kontrollok kiépítését, valamint gondosko-
dott az integritás elvek érvényesítése érdekében további integritás kontrollok kiépítéséről és működtetéséről. 

Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján a gazdasági társaságok vezetői részére 25 
javaslatot fogalmazott meg. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  annak értékelése, 

hogy az ellenőrzött többségi állami és önkormányzati tu-

lajdonú gazdasági társaságok a feladatellátásuk kapcsán 

meghatározták-e a szervezeti kultúra egységét biztosító 

értékeket, elveket, célkitűzéseket, illetve felmérték-e a 

működésük során jelentkező, ezen célok teljesülését 

érintő integritási kockázatokat. Kidolgoztak-e és működ-

tetek-e integritásirányítási/integritás-kockázatkezelési 

rendszert, ezen belül kiépítettek-e az integritási kockáza-

tokat mérséklő integritáskontrollokat, és e kontrolleszkö-

zök kiterjedtek-e a kockázatos folyamatokra, területekre. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok integritásának ellenőrzése 
 

Az ÁSZ2 a gazdasági társaságok integritási helyzetére vonat-
kozó elemzései szerint a szervezetek üzemmérete és integri-
tási szintje között összefüggés figyelhető meg. A mérlegfőösz-
szeg és a szervezeti tagoltság növekedésével az integritási koc-
kázat emelkedik, ugyanakkor a nagyobb szervezeteknél a kiala-
kított kontrollok szintje magasabb az átlagnál. A kisebb üzem-
méretű társaságoknál a kontrollok kiépítésének hiánya miatt 
fokozott korrupciós kockázat jelentkezik. Ezért az integritási 
helyzet értékelését egyedi homogén csoportba sorolt többségi 
állami és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságokra kiterjedően végzi az ÁSZ. 

Az ellenőrzés az integritás alapú, átlátható és elszámoltat-
ható közpénzfelhasználás elősegítése érdekében, 19 olyan többségi állami 
tulajdonban lévő gazdasági társaság integritási helyzetét értékelte, ame-
lyeket az ÁSZ még nem ellenőrzött. 

Az ellenőrzés nyolc integritást erősítő kontrollterület alapján értékelte, 
hogy a gazdasági társaságok megfelelően kiépítették és működtették-e in-
tegritás kontrolljaikat. Az integritás kontrollok kiépítettsége szintjének ér-
tékelése szabályszerűségi és helyénvalósági kritériumok alapján történt.  

Minden ellenőrzött gazdasági társaság esetében szabályszerűségi krité-
rium volt a Számv. tv.-ben, valamint a Taktv.3-ben előírt szabályzatok meg-
léte. Amennyiben az ellenőrzött szervezetek valamelyike nem rendelkezett 
a Számv. tv. előírásainak megfelelő szabályzatokkal, az esetben a további 
integritás kontrollok értékelése nem történt meg.  

Az erre vonatkozó információkat az 1. táblázat mutatja be. 
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1. táblázat 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZÁMV. TV.-BEN ELŐÍRT SZABÁLYZATAI A 2018. ÉVRE VONATKOZÓAN 

Sorszám Megnevezés 
Nem rendelkezett a Számv. tv. előírásai-

nak megfelelő szabályzatokkal 

Rendelkezett a Számv. tv. előírá-

sainak megfelelő szabályzatokkal 

1. IBSEN Nkft.4 X  

2. DUNA PASSAGE Kft.5 X  

3.  EXPO Park Kft.6 X  

4. NEG Zrt.7 X  

5. Skanzenért Nkft.8 X  

6. Gönc és Térsége Egéségéért Nkft.9 X  

7. HKGYK Nkft.10 X  

8. Nemzeti Egészségmegörző Nkft.11 X  

9. TRANSHUMAN Kft.12 X  

10. Agrármarketing Centrum Nkft.13 X  

11. Comitatus Kft.14  X 

12. Kun Hulladék Kft.15  X 

13. Nemzeti Konténerterminál Kft.16  X 

14. Nemzeti MAL-A Zrt.17  X 

15. NIPÜF Zrt.18  X 

16. PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Kft.19  X 

17. EH Ügyelet Kft.20  X 

18. KlinKoord Kft.21  X 

19. Herman Ottó Intézet Nkft22.  X 
Forrás: ÁSZ 

Egyes kontrollok meglétét az ellenőrzés szabályszerűségi kritériumként 
alkalmazta azokban az esetekben, amikor a kontroll kiépítését jogszabály 
kötelezően előírta. E tekintetben különbségek voltak az ellenőrzött társa-
ságok között, hogy a Kbt.23, az Info tv.24, illetve a Bkr.25 hatálya alatt álltak-
e. Erre vonatkozó információkat a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEZETI INFORMÁCIÓI A 2018. ÉVRE VONATKOZÓAN* 

Sorszám Megnevezés 
A Kbt. hatálya alá 

tartozott 

Az Info.tv. hatálya alá 

tartozott 

A Bkr. hatálya alá 

tartozott 

1. Comitatus Kft.   X 

2. Kun Hulladék Kft.  X  

3.  Nemzeti Konténerterminál Kft. X X  

4. Nemzeti MAL-A Zrt.    

5. NIPÜF Zrt. X X X 

6. PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Kft. X X  

7. EH Ügyelet Kft. X X X 

8. KlinKoord Kft. X   

9. Herman Ottó Intézet Nkft. X X X 
Az X-el jelölt cellák esetében szabályszerűségi kritérium alapján történt az ellenőrzés. 

Forrás: ÁSZ 

Jogszabály által kötelezően nem előírt kontrollok esetében az ÁSZ az 
Alaptörvényben26 és az Nvt27-ben megfogalmazott integritás elvek (törvé-
nyesség, célszerűség, eredményesség, átláthatóság, közélet tisztaságának 
elve, elszámoltathatóság) érvényesítése érdekében a kontrollok meglétét 
helyénvalósági kritériumként fogalmazta meg, és azokat a honlapján nyil-
vánosságra hozta. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az Alaptörvény értékeket, alapelveket fogalmaz meg, amelyek szerint az 
állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló szervezetek a törvény-
ben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvé-
nyesség, célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. A köz-
pénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszá-
molni e forrásból megvalósuló gazdálkodásával. A közpénzeket és a nem-
zeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell ke-
zelni. 

Az ÁSZ28 a 2016-2017. évben a köztulajdonú gazdasági társaságok köré-
ben is végzett integritás felmérést, amelynek eredményei azt mutatták, 
hogy nagyon jelentősek a különbségek az egyes gazdasági társaságok kö-
zött az integritási kontrollok kiépítettségének tekintetében, és e különbsé-
gek jelentős részben a társaságok menedzsmentjének az eltérő hozzáállá-
sára vezethető vissza. 

Az ÁSZ csoportosan végrehajtott, kockázatokat jelző ellenőrzése hozzá-
járul, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásirányítási/integ-
ritás-kockázatkezelési rendszer keretében alkalmazott integritási kontroll-
jai kiépítettsége és működtetése javuljon, ezáltal integritási veszélyezte-
tettségük csökkenjen. Az ellenőrzés rámutathat az állami tulajdonú gazda-
sági társaságok gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos jó integritási 
gyakorlatokra és szabálytalanságokra is, továbbá felhívhatja a figyelmet a 
jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges feltételek hiányossá-
gaira. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖRE 

 

 — Megfelelő-e a gazdasági társaságoknál az integritási kontrol-

lok kiépítettsége és működése?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A 2018. év 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A többségi állami tulajdonban/ a többségi önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodása során az integritás kontrollok kiépített-
sége, működése, valamint a szervezeti elvekkel, értékekkel összefüggő in-
tegritás kontrollok kiépítettsége és működése. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

 DUNA PASSAGE Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

 EXPO Park Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

 Kun Hulladék Korlátolt Felelősségű Társaság 

 NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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 HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, 
Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 KlinKoord Klinikai Kutatási Koordinációs Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

 Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenrőzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.29 1. § (3) bekezdése képezi. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzés lefolytatása az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőr-
zött időszakban hatályos jogszabályok, a jelen ellenőrzésre irányadó ÁSZ 
módszertan figyelembe vételével és a nemzetközi standardokat irányadó-
nak tekintve történt. Az ellenőrzési helyszínek kiválasztására kockázat ala-
pon került sor. 

Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezetekkel történő kapcso-
lattartást az ÁSZ SZMSZ30-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította az 
ÁSZ. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése a következő ellenőrzési eljárások alkalmazásával történt: 
megfigyelés, összehasonlítás, elemző eljárás. Az ellenőrzési bizonyítékként 
felhasználható adatforrások közé tartoztak az ellenőrzési programban fel-
sorolt adatforrások, továbbá minden – az ellenőrzés folyamán – feltárt, az 
ellenőrzés szempontjából információkat tartalmazó dokumentum. 

Az ellenőrzés lefolytatása a kérdésekre adott válaszok kiértékelésével, 
valamint a megjelölt adatforrások, a csatolt tanúsítványok felhasználásá-
val, továbbá az adott időszakban hatályos jogszabályok, valamint az ÁSZ 
által közzétett helyénvalósági kritériumok alapján történt. 

Az ÁSZ a gazdasági társaságok integritás kontrolljai jogszabályi előírások 
szerinti kialakításának és működtetésének szabályszerűségét, illetve he-
lyénvalósági kritériumoknak való megfelelőséget az erre irányuló ellenőr-
zési alkérdésekre adott válaszok alapján értékelte. 

Az ellenőrzés során a gazdasági társaságok integritás kontrolljainak ki-
alakítása és működtetésének értékelése érdekében három csoportban tör-
tént az alkérdések meghatározása: 

 Minden gazdasági társaság vonatkozásában szabályszerűségi 
alkérdés volt a Számv. tv.-ben, valamint a Taktv.-ben előírt szabály-
zatok megléte; 

 egyes gazdasági társaságok vonatkozásában szabályszerűségi, egyes 
gazdasági társaságok vonatkozásában helyénvalósági alkérdés volt 
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az integritás erősítése szempontjából alapvető szabályzatok meg-
léte, a kockázatkezelési rendszer, valamint a belső ellenőrzés mű-
ködtetése; 

 minden gazdasági társaság vonatkozásában helyénvalósági alkérdés 
volt a partnerek átláthatóságának és összeférhetetlenségének szer-
ződéskötést megelőző vizsgálatának, valamint a munkatársak gaz-
dasági és egyéb érdekeltségeiről szóló nyilatkozat előírásának sza-
bályozása. 

Amennyiben a gazdasági társaság működését és gazdálkodását alapve-
tően meghatározó dokumentum hiánya miatt, valamely lényeges kérdés-
körre vonatkozóan az ÁSZ megállapítást tett, további ellenőrzési tevékeny-
ségek az adott kérdéskörrel és az azzal szoros logikai kapcsolatban lévő 
kérdéskörökkel – ráépülő jelleggel – nem kerültek végrehajtásra. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Megfelelő-e a gazdasági társaságoknál az integritási kontrollok 

kiépítettsége és működése? 
  

Összegző megállapítás A gazdasági társaságok – kettő kivételével – nem megfelelően 
építették ki és működtették az ellenőrzött integritás kontrol-
lokat, tíz gazdasági társaság nem biztosította szabályszerű 
működésének alapvető feltételeit. 

1.1. számú megállapítás Tíz gazdasági társaság nem rendelkezett a Számv. tv. előírásainak 
megfelelő szabályzatokkal, ezáltal nem biztosította a szabályszerű 
működés alapvető feltételeit. 

Az IBSEN Nkft. nem rendelkezett a Számv. tv 14. § (3) bekezdésében és az 
(5) bekezdés a), b), d) pontjában meghatározott számviteli politikával és 
annak keretében elkészítendő szabályzatokkal, valamint a 161. § (1) bekez-
désében előírt számlarenddel. 

A DUNA PASSAGE Kft. nem rendelkezett a Számv. tv. 14. § (3) bekezdé-
sében előírt számviteli politikával. 

Az EXPO Park Kft. nem rendelkezett a Számv. tv. 14. § (8) bekezdésének 
megfelelő pénzkezelési szabályzattal. 

A NEG Zrt. 2018. január 15-éig nem rendelkezett a Számv. tv. 14. § (3) 
bekezdésében előírt számviteli politikával, valamint a 14. § (5) bekezdés b) 
pontjában előírt eszközök és források értékelési szabályzatával, valamint 
2018. november 2-áig a 14. § (5) bekezdés d) pontjában előírt pénzkezelési 
szabályzattal. 

A Skanzenért Nkft. 2018. március 1-jéig nem rendelkezett a Számv. tv. 
14. § (3) bekezdésében és az (5) bekezdés a), b), d) pontjában meghatáro-
zott számviteli politikával és annak keretében elkészítendő szabályzatok-
kal, valamint a 161. § (1) bekezdésében előírt számlarenddel. 

A Gönc és Térsége Egészségéért Nkft. nem rendelkezett a Számv. tv. 
161. § (1) bekezdésében előírt számlarenddel. 

A HKGYK Nkft. nem rendelkezett a Számv. tv. 14. § (3) bekezdésében 
előírt számviteli politikával, 14. § (5) bekezdés a) és d) pontjaiban előírt 
eszközök és források leltárkészítési szabályzatával és pénzkezelési szabály-
zattal, valamint a 161. § (1) bekezdésében előírt számlarenddel. 

A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nkft. nem rendelkezett a Számv. 
tv. 14. § (5) bekezdés a) b) és d) pontjaiban előírt eszközök és források lel-
tárkészítési szabályzatával, eszközök és források értékelési szabályzatával 
és pénzkezelési szabályzattal. 

A TRANSHUMAN Kft. nem rendelkezett a Számv. tv. 161. § (1) bekezdé-
sében előírt számlarenddel. 



Megállapítások 

15 

Az Agrármarketing Centrum Nkft. nem rendelkezett a Számv. tv. 14. § 
(3) bekezdésében előírt számviteli politikával, a 14. § (5) bekezdés d) pont-
jában előírt pénzkezelési szabályzattal, valamint a 161. § (1) bekezdésében 
előírt számlarenddel. 

A Számv. tv. előírásainak megfelelő szabályzatok hiányában az integri-
tási kontrollok kiépítettsége és működése nem volt megfelelő, ezáltal nem 
volt biztosított az átlátható és elszámoltatható működés. 

1.2. számú megállapítás Öt gazdasági társaság nem biztosította a jogszabályokban előírt in-
tegritás kontrollok kiépítését, ezáltal működésükben nem érvénye-
sült az integritás szemlélet, a gazdasági társaságok nem voltak vé-
dettek a korrupcióval szemben. 

A Comitatus Kft. a Taktv. 5. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem ren-
delkezett a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az 
Mt.31 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a 
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértéké-
nek elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzattal. A Bkr. 6. § (1) bekez-
dés c) pontjában előírtak ellenére nem fogalmazott meg etikai követelmé-
nyeket. A Bkr. 7. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem működtetett 
integrált kockázatkezelési rendszert. A Bkr. 22. § (1) bekezdés a) és b) pont-
jaiban előírtak ellenére nem rendelkezett belső ellenőrzési kézikönyvvel és 
belső ellenőrzési tervvel. 

A Nemzeti Konténerterminál Kft. 2018. január 1 - 2018. július 25. között 
az Info. tv. 24. § (3) bekezdésében, valamint 2018. július 26. – 2018. dec-
ember 31. között a 25/A. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem rendel-
kezett adatvédelmi szabályzattal. 

A PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Kft. a Taktv. 5. § (3) bekezdésében előírtak el-
lenére a nem rendelkezett a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági ta-
gok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalma-
zása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzattal. A 
Kbt. 27. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem határozta meg a közbe-
szerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének fe-
lelősségi rendjét. 2018. január 1 - 2018. július 25. között az Info. tv. 24. § 
(3) bekezdésében, valamint 2018. július 26. – 2018. december 31. között a 
25/A. § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem rendelkezett adatvédelmi 
szabályzattal. 

Az EH Ügyelet Kft. a Kbt. 27. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem 
határozta meg a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, 
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét. A Bkr. 6. § (1) bekezdés c) pont-
jában előírtak ellenére nem fogalmazott meg etikai követelményeket, to-
vábbá a 7. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem működtetett integrált 
kockázatkezelési rendszert. 

A Klinkoord Kft. a Kbt. 27. § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem ha-
tározta meg a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, 
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét. 
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1.3. számú megállapítás Két gazdasági társaság biztosította a jogszabályokban előírt integ-
ritás kontrollok kiépítését. További helyénvalósági kritériumként 
elvárt kontrollokkal nem rendelkeztek. 

A Nemzeti MAL-A Zrt. rendelkezett a Taktv. előírásainak megfelelő szabály-
zattal. A Kun Hulladék Kft. rendelkezett a Taktv. és az Info tv. előírásainak 
megfelelő szabályzatokkal. 

A két gazdasági társaság az integritás elvek érvényesítése érdekében 
nem határozott meg beszerzési eljárásokkal kapcsolatos szabályozást, nem 
mérte fel a tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő koc-
kázatokat, nem működtetett belső ellenőrzést, nem határozott meg etikai 
alapelveket, nem készítette el az ajándékok elfogadására vonatkozó szabá-
lyozást, továbbá nem szabályozta a partnerek átláthatóságának és össze-
férhetetlenségének szerződéskötést megelőző vizsgálatát.  

1.4. számú megállapítás Két gazdasági társaság biztosította a jogszabályokban előírt integ-
ritás kontrollok kiépítését, valamint gondoskodott az integritás el-
vek érvényesítése érdekében további integritás kontrollok kiépíté-
séről és működtetéséről. 

A NIPÜF Zrt. és a Herman Ottó Intézet Nkft. rendelkezett a Taktv. a Kbt. 
valamint az Info tv. által előírt szabályzatokkal. A Herman Ottó Intézet Nkft. 
2018. július 1-jétől működtetett a Bkr. előírásainak megfelelő belső ellen-
őrzést, valamint 2018 szeptemberétől működtetett a Bkr. előírásainak 
megfelelő integrált kockázatkezelési rendszert. 

A NIPÜF Zrt. elkészítette az ajándékok elfogadására vonatkozó szabá-
lyozást, szabályozta a partnerek átláthatóságának és összeférhetetlensé-
gének szerződéskötést megelőző vizsgálatát, azonban nem hozott létre 
munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert, valamint nem rendelkezett a 
munkatársak gazdasági és egyéb érdekeltségeiről szóló nyilatkozat előírá-
sát alátámasztó belső szabályozással.  

A Herman Ottó Intézet Nkft. az ajándékok elfogadására, a partnerek át-
láthatóságának és összeférhetetlenségének szerződéskötést megelőző 
vizsgálatára, a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerre, valamint a 
munkatársak gazdasági és egyéb érdekeltségeiről szóló nyilatkozataira vo-
natkozó szabályozást a 2018. szeptember 14-étől érvényes etikai kódex-
ben32 határozta meg. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési 

Nonprofit Kft. „felszámolás alatt” felszámolójának 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (3) bekezdésében és az 5. bekezdés a), 

b), d) pontjában meghatározott számviteli politika és annak keretében 

elkészítendő szabályzatok, valamint a 161. § (1) bekezdésében előírt 

számlarend megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

 DUNA PASSAGE Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (3) bekezdésében előírt számviteli poli-

tika megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

 EXPO Park Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (8) bekezdésének megfelelő pénzkezelési 

szabályzat megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 
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 Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében előírt számlarend 

megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 6. bekezdése alapján) 

 HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai 

Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (3) bekezdésében előírt számviteli poli-

tika megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 7. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés (a) pontjában előírt eszkö-

zök és források leltárkészítési szabályzatának megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 7. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés d) pontjában előírt pénzke-

zelési szabályzat megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 7. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében előírt számlarend 

megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 7. bekezdése alapján) 

 Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés a) pontjában előírt eszközök 

és források leltárkészítési szabályzatának megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 8. bekezdése alapján) 
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  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés b) pontjában előírt eszközök 

és források értékelési szabályzatának megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 8. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés d) pontjában előírt pénzke-

zelési szabályzat megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 8. bekezdése alapján) 

 TRANSHUMAN Fuvarozó és Egészségügyi Szociális 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében előírt számlarend 

megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 9. bekezdése alapján) 

 Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (3) bekezdésében előírt számviteli poli-

tika megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 10. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés d) pontjában előírt pénzke-

zelési szabályzat megalkotásáról. 

 (1.1. sz. megállapítás 10. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében előírt számlarend 

megalkotásáról.  

 (1.1. sz. megállapítás 10. bekezdése alapján) 
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 HSSC Szolgáltató Központ Kft., mint a Comitatus Üzletviteli 

és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének képviseletére jogosult 

személynek 
  

  Kezdeményezze a tulajdonosi jogok gyakorlójánál a Taktv. 5. § (3) be-

kezdésében előírt javadalmazási szabályzat megalkotását. 

 (1.2. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Bkr. 7. § (1) bekezdésében előírt integrált kockázatkeze-

lési rendszer működtetéséről. 

 (1.2. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

 Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető 

Kft. ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen az Info. tv. 25/A. § (3) bekezdése szerinti adatvédelmi sza-

bályzat megalkotásáról. 

 (1.2. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

 Pécsi Tudásközpont Kft. ügyvezetőjének 
  

  Kezdeményezze a tulajdonosi jogok gyakorlójánál a Taktv. 5. § (3) be-

kezdésében előírt javadalmazási szabályzat megalkotását. 

 (1.2. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Kbt. 27. § (1) bekezdésében előírtak szerint a közbeszer-

zési eljárások rendjének szabályozásáról. 

 (1.2. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen az Info. tv. 25/A. § (3) bekezdése szerinti adatvédelmi sza-

bályzat megalkotásáról. 

 (1.2. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 
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 EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Kbt. 27. § (1) bekezdésében előírtak szerint a közbeszer-

zési eljárások rendjének szabályozásáról. 

 (1.2. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Bkr. 7. § (1) bekezdésében előírt integrált kockázatkeze-

lési rendszer működtetéséről. 

 (1.2. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

 KlinKoord Klinikai Kutatási Koordinációs Központ Kft. 

ügyvezetőjének 
  

  Intézkedjen a Kbt. 27. § (1) bekezdésében előírtak szerint a közbeszer-

zési eljárások rendjének szabályozásáról. 

 (1.2. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján) 

 Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zrt. vezérigazgatójának 
  

  Intézkedjen a társaság integritássértések elleni védelmének erősítésé-

ről: 

a) a társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célok teljesítését 

veszélyeztető kockázatok felmérésével és értékelésével; 

b) belső ellenőrzés létrehozásával; 

c) az társaság működése során érvényesítendő etikai elvek meghatá-

rozásával; 

d) az ajándékok elfogadására vonatkozó szabályozással; 

e) annak szabályozásával, hogy a szerződések megkötése előtt vizs-

gálják a szerződő fél átláthatóságát és összeférhetetlenségét. 

 (1.3. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

 





 

23 

 

MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
ÁSZ Integritás Projekt Az ÁSZ 2009-ben indította el a „Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integ-

ritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” című, európai uniós forrásból 
megvalósított kiemelt projektjét (Integritás Projekt). Az Integritás Projekt célja, 
hogy felmérje a közszféra intézményei korrupciós kockázatoknak való kitettsé-
gét, illetőleg az azok mérséklésére hivatott kontrollok szintjét. Az ÁSZ a projekt 
révén az integritás szemlélet minél szélesebb körrel történő megismertetését, 
gyakorlatba ültetését kívánja elérni. Az integritás követelményeinek megfelelő 
szervezeti működést előnyben részesítő közigazgatási kultúra elterjesztését és 
a korrupció elleni fellépést az ÁSZ önmagára nézve is stratégiai jelentőségű 
célként fogalmazta meg. A projekt a felmérésben résztvevő intézmények szá-
mára helyzetükről egyfajta „tükörképet” mutat be, ami alapot teremt a jövő-
beni pozitív irányú elmozduláshoz.  

(Forrás: a http://integritas.asz.hu honlapon közzétett, a 2013. évi Integritás 
felmérés eredményeiről készült összefoglaló tanulmány) 

belső ellenőrzés Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek 
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szerve-
zet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 

(Forrás: Bkr. 2. § b) pont) 

gazdasági társaság A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a 
tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vál-
lalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a vesz-
teséget közösen viselik.  

(Forrás: Ptk. 3:88. § (1) bekezdés) 

integritás Az integritás az elvek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések konzisz-
tenciáját jelenti, vagyis olyan magatartásmódot, amely meghatározott érté-
keknek megfelel.  

(Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium: Magyarországi államháztartási belső 
kontroll standardok Útmutató 1.6.1. pontja, 2012. december) 

integrált kockázatkezelési rendszer Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden te-
vékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a 
szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szer-
vezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok 
szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési 
terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. 

(Forrás: Bkr. 2. § m) pont, 2016. október 1-jétől) 

kontrollkörnyezet A vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület vezetője 
által kialakított olyan elvek, eljárások, belső szabályzatok összessége, amely-
ben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók, egyértelműek a fe-
lelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfo-
gadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán-
erőforrás-kezelés, biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkö-
telezettség fejlesztése és elősegítése.  

(Forrás: Bkr. 6. § (1) bekezdés) 
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kontrolltevékenységek A vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület vezetője 
által a szervezeten belül kialakított (kontroll) tevékenységek, melyek biztosít-
ják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és 
erősítik a szervezet integritását.  

(Forrás: Bkr. 8. § (1) bekezdés) 

a szervezet tevékenységének, a cé-
lok megvalósításának nyomon kö-
vetését biztosító rendszer 

A vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület vezetője 
köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának 
nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek kere-
tében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az ope-
ratív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.  

(Forrás: Bkr. 10. §) 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

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

megfelelően. 

Az észrevételezésre megküldött jelentéstervezet megállapításaira az Agrármarketing 

Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, a Nemzeti 

Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője, a Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, a NEG Nemzeti 

Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója, a DUNA 

PASSAGE Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője, a HKGYK Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- 

és Kutatóközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, a HSSC 

Szolgáltató Központ Kft., mint a Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének 

képviseletére jogosult személy, a PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője valamint az EXPO PARK Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője írásban észrevételt tett. 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésével összhangban az ÁSZ a Függelékben feltünteti az ellenőrzés 

megállapításaival kapcsolatban tett, figyelembe nem vett észrevételeket, és megindokolja, 

hogy azokat miért nem fogadta el. 

 

                                                                                                                                   
 

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