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LEZÁRULT A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM
KOMMUNIKÁCIÓTECHNIKAI ZRT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése – Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. (17239)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai
Zrt. 2012-2015. közötti időszakra vonatkozó vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének
ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Honvédelmi Minisztérium ArmCom Zrt. feletti
tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A társaság működésének szabályozottsága
megfelelt az előírásoknak. A ráfordítások és az értékcsökkenés elszámolása szabályszerű volt, a
bevételek elszámolása azonban nem felelt meg az előírásoknak. A társaság szabályszerűen
gazdálkodott vagyonával; a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése,
megóvása érdekében. Minden közpénzt, közvagyont használó szervezettel szemben társadalmi igény, hogy
tevékenységéről elszámoljon. Az állami vagyonnal való gazdálkodást illetően a tulajdonosi joggyakorlás és
vagyongazdálkodás feladata az állami vagyon átlátható, rendeltetésszerű és felelős felhasználásának
biztosítása. Ezt figyelembe véve az Állami Számvevőszék Stratégiájával összhangban, valamint a honvédelmi
kiadások nagyságára tekintettel került sor a Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt.
ellenőrzésére a 2012-2015. évek vonatkozásában.
Az ArmCom Zrt. alapítója – a Honvédelmi Minisztérium – 1992-ben határozatlan időre hozta létre, gödöllői
székhellyel. A társaság alapvető feladata a Magyar Honvédség kommunikációs célú megrendeléseinek
teljesítése volt, így a híradó és informatikai rendszerek tervezése és kivitelezése, illetve karbantartása, az analóg
rendszerű telefonközpontok, rádió berendezések javítása és felújítása, a műholdas távközlési állomások
kialakítása, általános gépjavítás és karbantartás, vegyvédelmi eszközök javítása és karbantartása,
antennatornyok karbantartása, valamint univerzális hangosító berendezések javítása és karbantartása.
Mindezek mellett a táraság polgári megrendeléseket is teljesített.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A Honvédelmi Minisztérium által az ArmCom Zrt. részére
használatba adott ingatlanok tekintetében kötött szerződés nem volt megfelelő, mivel az nem felelt meg teljes
körűen az ingatlanok nyilvántartási rendjéről szóló belső szabályozásban foglaltaknak.
Az előírt számviteli szabályzatokkal rendelkeztek, azok tartalma megfelelt a jogszabályi követelményeknek. A
ráfordításokat és az értékcsökkenést szabályszerűen számolták el. A bevételek elszámolása nem volt megfelelő,
mert a munkahelyi étkeztetés árbevételeit nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el. A
szolgáltatások díjának megállapítását az előírásoknak megfelelő önköltségszámítással alapozták meg, továbbá
az előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget is teljesítették.
A szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit kialakították, és ezekre a saját vagyon változását eredményező
döntéseik meghozatalánál figyelemmel voltak.
Az Állami Számvevőszék jelentésében egy javaslatot fogalmazott meg a honvédelmi miniszter, kettő javaslatot
pedig a társaság vezérigazgatója részére, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell
készíteniük.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek
átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

