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Az Állami Számvevőszék befejezte a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
gazdálkodásának ellenőrzését. A közalapítvány a kapott állami és egyéb támogatásokat
szabályosan, rendeltetésszerűen használta fel az alapító okiratban meghatározott céljai
megvalósítása érdekében. A közalapítvány céljainak megvalósítását szolgáló 300 300 ezer Ft
összegű bevételeinek 96,3%-a származott a központi költségvetésből, 2,7%-a költségvetésen
kívüli gazdálkodó szervezetektől, 1,0%-a pedig az átmenetileg szabad pénzeszközök
hasznosításából. A támogatásokról készült szerződések szabályszerűek voltak, a közalapítvány
eleget tett a szerződésekben meghatározott elszámolási kötelezettségeinek. A címzett
támogatást nyújtó OKM a 2007-2008. években késve biztosította a támogatást, ez a
közalapítványnál tervezési és működési bizonytalanságot okozott a támogatási szerződés
megkötésének időpontjáig.
A közalapítvány az ellenőrzött években összesen 307 366 ezer Ft ráfordítást számolt el,
amelynek 92,1%-át az alapító okiratban meghatározott célszerinti tevékenységére és 7,9%-át a
kuratórium és az FB működésére fordított. A közalapítvány az alapító által létrehozott
intézettel szorosan együttműködve ellátott célszerinti tevékenysége, amelyet egyrészt saját
szervezetén belül, másrészt támogatások nyújtásával végzett, összhangban voltak az alapító
okiratban megjelölt célokkal. A közalapítvány közvetlen célszerinti tevékenységének mintegy
kétharmadát képviselték a könyvkiadásra és ösztöndíjakra fordított összegek, egy-egy tizedét a
konferenciák és a tudományos munkatársak finanszírozására fordították, ezeken felüli
tevékenységei a ráfordítások hetedét tették ki. A közalapítvány (kivéve a kilenchónapos
ösztöndíjra vonatkozó pályáztatást), az alapító okirat és a jogszabályi rendelkezéstől eltérően,
pályázat kiírása nélkül nyújtotta támogatásait, amely a három év alatt elszámolt 99 866 ezer Ft
összes támogatás 67,6%-át tette ki. A támogatási szerződéseket szabályzataiban
meghatározottak szerint kötötte, azokat a kuratórium elnökhelyettese aláírta. A működéssel
kapcsolatos költségek és ráfordítások az alapító okiratban rögzített 10%-os mértéket nem
haladták meg. A tiszteletdíjak, költségtérítések kifizetésének módja és mértéke megfelelt az
alapító okirat és az SZMSZ szabályozásának.
Az alapító okirat és annak módosításai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfeleltek. Az
alapító okirat rendelkezett az intézet létrehozásáról, amely a közalapítvány célszerinti szakmai
tevékenységét látta el. Az alapító okirat a beszámolók közzétételének módját ellentmondásosan
szabályozta. A közalapítvány SZMSZ-ében megjelölték a kuratórium hatáskörét, a
közalapítvány és az intézet feladatkörét és az alkalmazási szabályokat. A közalapítványnál a
képviseleti jog gyakorlása az alapító okirat és az SZMSZ előírásainak megfelelően valósult
meg. A kuratórium az írásbeli szavazások alkalmával nem tartotta be az alapító okirat
előírásait, mivel az eldöntető javaslatok nem kerültek továbbításra, döntéshozatalra az összes
kuratóriumi tag részére. A kuratóriumi ülésekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek és a
határozatok tára megfeleltek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A közalapítvány

bevételeinek felhasználásáról, gazdálkodásáról az éves költségvetésekben rendelkezett. A
vagyonkezelési és befektetési szabályzattal ellentétesen a kuratórium előzetesen nem határozott
az állampapírok vásárlásáról, azt a beszámolók elfogadásakor utólag vette tudomásul.
A közalapítvány a számlarend és az eszközök és források értékelési szabályzata kivételével
rendelkezett a számviteli törvényben előírt számviteli szabályzatokkal. A szabályzatokban nem
vették figyelembe teljes mértékben a közalapítvány működésének és gazdálkodásának
sajátosságait, azokat nem aktualizálták. A közalapítvány a beszámoló készítési
kötelezettségnek az ellenőrzött időszakban a vonatkozó jogszabályi előírás szerint és a
számviteli politikában meghatározott módon eleget tett. A számviteli beszámolókat a
megbízott könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el, az FB elfogadásra ajánlotta, kuratórium
az alapító okiratban rögzített szavazati aránnyal elfogadta. A számviteli beszámolók adatai az
év végi főkönyvi kivonatok adataiból levezethetőek voltak, azokat leltárral alátámasztották. A
kuratórium a törvényi és az alapító okiratbeli rendelkezéseknek megfelelően eleget tett az
alapító felé fennálló beszámolási kötelezettségének. A közalapítvány éves közhasznúsági
jelentéseit a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően honlapján közzétette és az
alapító okirat rendelkezése szerint székhelyén kifüggesztette, azonban nem hozta
nyilvánosságra az alapító okiratban előírt, országos napilap útján. A közalapítvány a
könyvvezetése alkalmas volt a támogatások és azok terhére elszámolt ráfordítások jogcím
szerinti, és a támogató által előírtak szerinti elszámolására.
Az alapító a közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromfős FB-t
nevezett ki, akik ügyrendjük szerint megfelelő számban üléseztek, részt vettek a kuratóriumi
üléseken, véleményezték a beszámolókat és szabályzatokat, a véleményeket a kuratórium
döntéseinél figyelembe vette. A folyamatba épített vezetői ellenőrzést a kuratórium
elnökhelyettese a képviseleti, az elnökhelyettes és a titkár az utalványozási jog, valamint a
munkáltatói jogkör gyakorlása során látta el. Az ösztöndíjasok tevékenységét az intézet
igazgatója, a kuratórium egyes tagjai és a tudományos tanácsadók kontrollálták.
A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk az oktatási
miniszternek, hogy a támogatási szerződésekben hozzák összhangba a felhasználás határidejét
és szerződéskötés időpontját. A kuratóriumnak – többek között – javasoltuk, hogy
támogatásainál tegyen eleget a jogszabály és az alapító okirat által előírt pályáztatási
kötelezettségének, valamint követelje meg a támogatottak határidőben történő elszámolását.
A jelentés teljes terjedelmében az Interneten a http://www.asz.hu címen érhető el.
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