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A NEUMANN JÁNOS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről – Neumann János Nonprofit
Közhasznú Kft. (18223)
Az Állami Számvevőszék lezárta a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. 2013-2016. közötti
időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság gazdálkodása,
vagyongazdálkodása a 2013. és a 2016. években nem volt szabályszerű. A társaság 2013-2016. között
nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá 2014-től az ellenőrzési feladatait sem
szabályszerűen látta el, így nem volt biztosítva az elszámoltathatóság és a vagyon védelme. A
társaság a közérdekű adatait nem tette közzé, ezáltal a működése nem volt átlátható.
Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében,
valamint a kormányzati szektor elszámolásaiban megjelenő állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében,
amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott
adatok minél megbízhatóbbak legyenek. Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét
képezik. Gazdálkodásuk, valamint a feladatellátásuk minősége és hatékonysága a közérdeklődés figyelmének
középpontjában áll. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdasági
társaságok ellenőrzését, amelynek keretében sor került a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzésére is.
A társaságot a magyar állam alapította 2009. május 26-án. A társaság közhasznú tevékenysége a „világháló-portál”
szolgáltatás keretében nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés volt. Emellett ellátott még a kulturális
örökség megóvásával, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével kapcsolatos,
valamint múzeumi, könyvtári, levéltári tevékenységet. A társaság jegyzett tőkéje alapításkor 15 millió Ft , 2016-ban
– tőkeleszállítás következtében – 3 millió Ft volt. A társaság nem rendelkezett vagyonkezelésbe vett állami
vagyonnal. Az ellenőrzött években közfeladatot ellátó, kormányzati szektorba, azon belül a központi kormányzati
alszektorba sorolt gazdálkodó szervezet volt. A stabilitási törvény által meghatározott adósságot keletkeztető
ügyletet nem kötött, államadósságot befolyásoló kötelezettsége nem keletkezett.
Az ÁSZ a teljes ellenőrzött időszakra vonatkozóan értékelte a tervezési, beszámolási, közzétételi, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység szabályszerűségét. A 2013. és 2016. évekre
vonatkozóan a társaság működésének szabályozottságát, a bevételei és ráfordításai elszámolását, illetve
vagyongazdálkodásának szabályszerűségét is ellenőrizték a számvevők.
A 2013. és 2016. években a társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A bevételeket és
ráfordításokat – az értékcsökkenési leírás kivételével – bizonylatokkal nem támasztotta alá, így a jogszabályi előírás
ellenére az éves beszámolókat nem bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai
alapján készítette el. A társaság 2013-2016. között kormányzati szektorba sorolt szervezetként a jogszabályban előírt
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. Ezzel összefüggésben az előírás ellenére 2014. január 1-jétől
2016. szeptember 31-ig nem gondoskodott a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését
biztosító rendszer kialakításáról. A társaság közzétételi kötelezettségét nem szabályozta, közérdekű adatai közül a
2015. évi beszámolót nem tette közzé, ezáltal a működése nem volt átlátható.
A társaság a mérlegtételek beszámolóban kimutatott állományát az előírásnak megfelelően leltárral
alátámasztotta. A társaság rendelkezett a jogszabályban előírtak szerinti számviteli politikával és az annak
keretében elkészített szabályzatokkal.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
tulajdonosi joggyakorlása a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. felett szabályszerű volt.
A megállapítások alapján az ÁSZ a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének négy javaslatot
fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

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.

