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A NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ellenőrzéséről (17252)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012
és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság
vagyongazdálkodása nem biztosította az állami vagyon értékének megőrzését, védelmét és a
vagyongazdálkodás átláthatóságát. A számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámolóiban
jogalap nélkül mutatta ki az általa használt állami tulajdonban lévő vagyonelemeket. Az éves
beszámolók ezáltal nem mutattak valós képet a társaság vagyoni helyzetéről. A Nemzeti
Filmszínház NKft. a közérdekű adatai közzétételét hiányosan teljesítette, a gazdálkodás
átláthatóságát 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 Nemzeti
Filmszínház Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.
A Nemzeti Filmszínház egyedüli – intézmény jellegű – nemzeti film- és kulturális centrum, közhasznú
tevékenysége keretében ellátott feladata a magyar és az európai filmértékek, a kortárs és a klasszikus
filmművészet bemutatása és műsoron tartása, filmklub jellegű programok, nemzeti és nemzetközi filmes
fesztiválok, díszbemutatók szervezése. A társaság közfeladatként ápolja a közösségi kulturális hagyományokat
és értékeket, kulturális szolgáltatást végez, ellátja a filmszínház, a kulturális örökség helyi védelmét, valamint
támogatja a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Nemzeti Filmszínház NKft. vagyongazdálkodása nem volt
szabályszerű. A használatában lévő állami vagyont jogalap nélkül mutatta ki a számviteli
nyilvántartásaiban. Az éves beszámolók így nem mutattak valós képet a társaság vagyoni helyzetéről.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megfelelően kialakította a Nemzeti Filmszínház NKft. feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásának rendjét; a társaság által használt állami tulajdonú vagyonelemek számviteli
nyilvántartása tekintetében azonban a jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi
intézkedéseket nem tette meg. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. minden évben úgy hagyta jóvá a társaság
éves számviteli beszámolóit, hogy a mérlegekben jogalap nélkül kimutatott állami vagyon szerepelt.
A Nemzeti Filmszínház NKft. a gazdálkodással kapcsolatos számviteli szabályozását kialakította, azonban
nem rendelkezett a számviteli jogszabályokban előírt tartalmi követelményeknek megfelelő számlarenddel.
Pénzkezelési szabályzata nem tartalmazta a jogszabályban előírt valamennyi tartalmi elemet. A bevételeinek
és ráfordításainak elszámolása – a kormányzati hiányt nem befolyásoló ráfordítások kivételével – megfelelt a
jogszabályi előírásoknak.
A társaság nem rendelkezett a közzététel rendjét és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal. A közérdekű adatok jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségét
hiányosan teljesítette, a működésének átláthatóságát nem biztosította. A tervezési, beszámolási,
adatszolgáltatási kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesítette.
Belső ellenőrzést a Nemzeti Filmszínház NKft. – az előírások ellenére – nem alakított ki és nem működtetett. A
társaság ezáltal nem biztosította, hogy valamennyi tevékenysége szabályozott és szabályszerű legyen, továbbá
az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor rendeltetésellenes felhasználásra.
Az ÁSZ jelentésében a Nemzeti Filmszínház Nkft. ügyvezetőjének nyolc, 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.

