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LEZÁRULT A MALÉV GH FÖLDI KISZOLGÁLÓ ZRT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése – a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. (17254)
Az Állami Számvevőszék befejezte a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. 2012-2015 közötti időszakra
vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. számviteli
szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt megfelelő, a kötelező számviteli szabályzatok
hiányoztak. A társaság vagyongazdálkodása során nem biztosították a vagyon értékének
megőrzését. A beszámolási és adatszolgáltatási, valamint közzétételi kötelezettségüknek eleget
tettek. A társaság észrevételében jelezte, hogy a 2012-2015 közötti ellenőrzött időszakot követően
megkezdte a feltárt hiányosságok kijavítását.
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 MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt.
ellenőrzésére is.
A MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. feladata a földi kiszolgálás, amely keretében repülőgépek teljes körű földi
kiszolgálását, transzfer szolgáltatást, és gépjárművek karbantartását, javítását végzi. Emellett a társaság
jegyeladással, oktatás-szervezéssel kapcsolatos feladatokat is ellát, valamint reptéri bárt üzemeltet. A társaságot a
MALÉV Zrt. alapította, majd 2012. június 14-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Tiszavíz
Vízerőmű Energetikai Kft. vásárolta meg a társaság törzsrészvényének 50-50%-os tulajdoni hányadát. A Tiszavíz
Vízerőmű Energetikai Kft. 2012. október 25-én a részesedését értékesítette az MNV Zrt. részére. Ezután a társaság
egyszemélyes részvénytársaság lett, az állam tulajdonosi jogait a MNV Zrt. gyakorolta.
A társaság nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé, közfeladatot nem látott el.
Vagyonkezelésbe vagyont nem vett át, saját tulajdonú vagyonával gazdálkodott. A társaság saját ingatlannal nem
rendelkezett, feladatellátását bérelt ingatlanban végezte. A társaság mérlegfőösszege a 2012. évi 2 milliárd Ft-ról
24,8%-kal, 2,5 milliárd Ft-ra, az értékesítés nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt. A mérleg szerinti eredmény a 2013. év
kivételével negatív volt. A foglalkoztatottak száma 2015-ben 373 fő volt.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen rögzítette a felelős
vagyongazdálkodáshoz szükséges követelményeket, a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta a társaság
felett.
Az ÁSZ feltárta, hogy a társaság számviteli szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt megfelelő, mivel a
kötelező számviteli szabályzatok – a számviteli politika, a számlarend, valamint az eszközök és források értékelési
szabályzata – hiányoztak. A szabályozási környezet nem támogatta a szabályszerű gazdálkodást az ellenőrzött
időszakban.
A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, nem biztosították a vagyon értékének megőrzését. A
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítették, azonban a beszámolók mennyiségi leltárral való
alátámasztottsága nem volt teljes körű.
A társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelő volt az értékcsökkenés elszámolása kivételével, a
vagyonnyilvántartás vezetése viszont nem volt szabályszerű. A szolgáltatások árainak kialakításánál a piaci
viszonyokat vették figyelembe, mely gyakorlat ellentétes volt az önköltségszámítási szabályzattal. A társaság a
szolgáltatások árait 2015-től állapította meg szabályszerűen. Közzétételi kötelezettségeinek a társaság eleget tett.
Az Állami Számvevőszék jelentésében a társaság vezérigazgatójának öt, az MNV Zrt. vezérigazgatójának egy
javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 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.

