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LEZÁRULT AZ ÁLLAMI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek
ellenőrzéséről (19158)
Az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlást. A 2017-re
vonatkozó ellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
feladatellátásával hozzájárult az állami vagyon rendeltetésének megfelelő, értékmegőrző és
értéknövelő hasznosításához. A 2015-re vonatkozó jelentés alapján készített intézkedési tervekben
meghatározott feladatok végrehajtása eredményeként a működés szabályozottsága és az
adatszolgáltatás terén csökkentek a kockázatok. A részben, vagy egyáltalán nem végrehajtott
feladatok következtében az állami vagyonnal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás
biztosítását veszélyeztető legtöbb hiányosság a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél maradt fenn.
Az Állami Számvevőszék a közvagyonnal való felelős gazdálkodás elősegítése érdekében, törvényi kötelezettségének is
eleget téve évente ellenőrzi a nemzeti vagyon meghatározó részét kitevő állami vagyon feletti tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet. Ezzel az ÁSZ hozzájárul az állami vagyon feletti kontrollok, a felelős,
szabályszerű vagyongazdálkodás erősítéséhez, az állami vagyon megóvását, a közjó érdekében való hasznosítását
célzó feladatellátás javításához, valamint az annak jövőbeli fejlesztését célzó döntések megalapozott előkészítéséhez.
A 2017-re vonatkozó ellenőrzés célja annak megítélése volt, hogy az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességének tulajdonosi joggyakorlójaként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ellenőrzés további célja annak értékelése volt,
hogy az állami vagyon feletti 2015. évi tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó számvevőszéki jelentésben foglalt
megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek
végrehajtották-e.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Állam által alapított egyszemélyes gazdasági társaság, amely felelős
az állami vagyon nyilvántartásáért, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon hasznosításáért, az állami
vagyont vele szerződéses jogviszony alapján használó szervezetek, személyek állami vagyonnal való gazdálkodásának
rendszeres ellenőrzéséért. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá 2017-ben összesen 131 gazdasági társaság
tartozott, melyek vagyona – a 2016-os beszámolók alapján – összesen mintegy 1978 milliárd Ft-ot tett ki. Az
utóellenőrzés a 2015-re vonatkozó ellenőrzésről készült jelentés hasznosulását értékelte, ennek keretében ellenőrzött
volt az MNV Zrt., a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Miniszterelnökség, az
Agrárminisztérium és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályszerűségét
a MNV Zrt.-nél kialakított kontrollok 2017-ben biztosították. A szervezeti és működési keretek kialakítása, a belső
szabályozások rendszere szabályszerű volt. A kizárólagos állami tulajdonú gazdasági társaságok alapítása,
létrehozása során tett tulajdonosi intézkedések a szabályszerű működési kereteket biztosították, a gazdasági társaságok
feladatellátását a MNV Zrt. a jogszabályokkal összhangban, tervszerűen végrehajtott tulajdonosi ellenőrzésekkel
követte nyomon. Az éves beszámolókról való döntéshozatal, az eredmény felosztása szabályszerűen történt.
Az ÁSZ utóellenőrzés megállapította, hogy az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
tevékenységek 2015-re vonatkozó ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervekben
meghatározott feladatokat az érintett szervezetek – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kivételével – többségében
elvégezték. A megtett intézkedések a belső szabályozások, az adatszolgáltatás és a közzététel, nyilvánosság terén a
tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek szabályszerűségének javulását eredményezték. Jelentősebb
hiányosságok a vagyon nyilvántartását, az azzal való elszámolást érintően maradtak fenn.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék javaslatot nem fogalmazott meg. Az utóellenőrzés
vonatkozásában a részben, vagy egyáltalán nem végrehajtott intézkedések miatt az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel
fordult az MNV Zrt. vezérigazgatója és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogutódja, a Nemzeti Földügyi Központ
elnöke felé.

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.

