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A MAGYAR HÁZAK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséről (17250)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft.
gazdálkodásának 2012 és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ
megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ szabályszerűen gyakorolta tulajdonosi jogait. A szegedi
székhelyű Magyar Házak NKft. nem teljesítette az előírások szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét, működésének szabályozása nem az előírások szerint történt. A vagyonnal
való gazdálkodás nem volt szabályszerű. A kezelt vagyonhoz kapcsolódó szabályozási,
elkülönített nyilvántartási, visszapótlási kötelezettségének a társaság nem tett eleget,
ezáltal a kezelésébe adott állami vagyon megőrzését, védelmét nem biztosította.
Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten
fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével
hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ
ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor
került a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.
A társaság a következő közhasznú tevékenységek (egyben közfeladatok) ellátására jött létre:
tudományos tevékenység, kutatás; nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális
tevékenység;
kulturális
örökség
megóvása;
hátrányos
helyzetű
csoportok
társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
A társaság részt vett a térség rendezvényeinek szervezésében, gondozta a kistérségi, megyei, regionális,
országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat. 2012-től a szakmai feladatok ellátását eseti szerződések
alapján teljesítette. 2014-től részt vállalt a közfoglalkoztatási programban.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a tulajdonosi jogait az MNV Zrt. és a Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ szabályszerűen gyakorolta. Az MNV Zrt. a 2012 és 2015 közötti időszakban
nem élt a társaság kezelésébe adott vagyonnal kapcsolatos – jogszabályban és szerződésben biztosított
– tulajdonosi ellenőrzés lehetőségével, így nem biztosította a vagyonkezelésbe adott állami vagyonnal
való gazdálkodás szabályosságát.
A Magyar Házak NKft. belső szabályozása nem a jogszabályok előírásai szerint történt. A társaság a
vagyonkezelési szerződésben foglalt előírás ellenére nem alkotott a vagyonkezelt eszközök elkülönített
nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
A bevételek, ráfordítások és beruházások, valamint az értékcsökkenés elszámolása nem az előírások
szerint történt. A társaság számviteli és beszámolási kötelezettségét a jogszabályi előírások szerint
teljesítette. A társaság nem tett eleget a jogszabályi, illetve tulajdonosi előírások szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségének. A társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal az
ellenőrzött időszakban nem rendelkezett.
A társaság a jogszabályi előírások ellenére, nem gondoskodott a saját és a kezelésében lévő vagyon
elkülönített nyilvántartásáról, és visszapótlási kötelezettségét sem teljesítette. A társaságnál a saját és a
kezelésbe vett vagyon változását eredményező döntések nem a jogszabályi és a tulajdonosi joggyakorló
által meghatározott előírások szerint történtek. A leltározás során a társaság nem tartotta be a
jogszabály és a belső szabályozás előírásait.
Az ÁSZ jelentésében a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tíz, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 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.

