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AZ ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről – ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (18257)
Az Állami Számvevőszék lezárta az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. 2013-2016. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság
vagyongazdálkodása 2013-ban nem volt szabályszerű. 2016-ban a vagyongazdálkodás és a
beszámoló nem volt szabályszerű, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését és az
elszámoltathatóságot.
Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a
nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a
közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten
végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, amelynek keretében sor került az ÉNYKK
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzésére.
A társaságot a magyar állam alapította 2012. november 19-én. A szombathelyi székhelyű ÉNYKK Zrt. fő
tevékenysége, egyben közfeladata az ellenőrzött időszakban a személyszállítás volt. A helyközi közösségi
közlekedéssel kapcsolatos tevékenységét Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén látta el.
2014. december 31-i hatállyal a régióba tartozó hat társaság, a Balaton, Bakony, Kisalföld, Somló, Vas, Zala
Volán Zrt. olvadt be a társaságba. Az ÉNYKK Zrt. jegyzett tőkéje alapításakor 20 millió Ft volt, amely a Volán
társaságok beolvadását követően 2016-ra 10,6 milliárd forintra nőtt. A társaság nem rendelkezett
vagyonkezelésbe vett állami vagyonnal, az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba
sorolt társaságok közé.
Az ÁSZ a teljes ellenőrzött időszakra vonatkozóan ellenőrizte a tervezési, beszámolási, közzétételi,
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. A 2013. és 2016. évekre vonatkozóan a tulajdonosi joggyakorlást,
a társaság működésének szabályozottságát, a bevételei és ráfordításai elszámolását, illetve
vagyongazdálkodásának szabályszerűségét is értékelte.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek kialakítása és a társaság feletti
tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt.
Az ÉNYKK Zrt. szabályozottsága 2013. évben nem volt szabályszerű, 2016. évben azonban már megfelelt a
jogszabályi előírásoknak – ezzel biztosítva a Társaság ellenőrizhetőségét.
A társaság vagyongazdálkodása sem 2013-ban, sem 2016-ban nem volt szabályszerű. A 2016. évi beszámoló
mérlegtételeit leltár nem támasztotta alá, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését és az elszámoltathatóságot.
Az ÉNYKK Zrt. által alkalmazott díjak megállapítása 2016-ban szabályszerű volt. A társaság a szolgáltatás
díjait a jogszabályi előírásnak megfelelően önköltségszámítással alapozta meg. A társaság teljesítette
közzétételi és adat-szolgáltatási kötelezettségét, azonban 2016-ban olyan beszámolót tett közzé, amely nem
felelt meg a jogszabálynak.
A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet
kell készíteni.

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.

