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A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára a központi költségvetési szervek ellenőrzéséről – Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (19151)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellenőrzését.
Az ÁSZ megállapította, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság belső
kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodása
nem volt szabályszerű, ezáltal a 2015-2017 közötti időszakban nem volt biztosított a felelős
gazdálkodás, az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás és a vagyon értékének
megőrzése.
A közpénzek felhasználásában meghatározó, központi alrendszerbe tartozó intézmények pénzügyi és
vagyongazdálkodási tevékenységük és feladatellátásuk súlya miatt jelentős hatást gyakorolhatnak a
költségvetés egyensúlyának fenntartására. Hatással vannak továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás
minőségére, a kormányzati (szak)politikák végrehajtására, illetve közfeladat ellátásuk vonatkozásában az
állampolgárok életminőségére, jogaik és kötelezettségeik gyakorlására.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) megalapítására 2012. december 10-én került sor. A
központi szervből, valamint fővárosi és megyei kirendeltségekből álló SZGYF intézményfenntartó a
tevékenységét az átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi
tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatban végezte.
Ellátta továbbá az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat,
valamint az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetésével összefüggő feladatokat is. A
főigazgató tulajdonosi joggyakorlóként 2017 végén az átvett vagyon és az integrált intézményi vagyon
tekintetében több mint 1600 állami tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezelését látta el. Az SZGYF teljesített
összes bevétele 2017 végére 97 milliárd 387 millió Ft, a teljesített összes kiadása 20 milliárd 116 millió Ft volt.
Az SZGYF-re vonatkozó irányító szervi feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) látta el az
ellenőrzött időszakban.
A 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzés az SZGYF-re vonatkozó irányító szervi feladatellátást, az
SZGYF belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, pénzügyi és vagyongazdálkodását, valamint
az integritás kontrollok kiépítettségét értékelte.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az EMMI-nek az SZGYF-re vonatkozó feladatellátása a munkáltatói
jogkörgyakorlás hiányosságai miatt 2015-2016-ban nem volt szabályszerű.
Az SZGYF belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése a teljes ellenőrzött időszakban nem volt
szabályszerű. A kontrollkörnyezet kialakítása a belső szabályozottság hiányosságai miatt, a
kontrolltevékenységek gyakorlása pedig a kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás elmaradása miatt nem
volt szabályszerű. Integrált kockázatkezelési rendszer nem működött a szervezetnél. A főigazgató nem
gondoskodott a belső ellenőrzés szabályszerű működtetéséről. A feltárt hiányosságok miatt a belső
kontrollrendszer nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást.
Nem volt szabályszerű az SZGYF pénzügyi gazdálkodása és az állami vagyon változását eredményező
döntések végrehajtása, mert a kiadások teljesítéséhez, illetve a vagyonváltozásokhoz kapcsolódó gazdasági
események elszámolása a számviteli törvény előírásai ellenére bizonylat nélkül történt, illetve a számviteli
nyilvántartásokba történő bejegyzést szabályszerűen kiállított bizonylat nem támasztotta alá.
Az SZGYF vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű, mert a törvényi előírás ellenére a mérleg tételeinek
alátámasztásához nem állított össze leltárt, emiatt a 2015-2017. évi számviteli beszámolók nem mutattak
megbízható és valós képet a gazdálkodásáról.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az EMMI miniszterének egy javaslatot, az
SZGYF főigazgatójának pedig összesen 17 javaslatot fogalmazott meg, melyekre 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 „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

