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AZ SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények,
szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának
ellenőrzéséről – SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (19163)
Az Állami Számvevőszék befejezte az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az
alapítvány nem alakította ki a szociális humánszolgáltatási közfeladathoz
biztosított
költségvetési
támogatások
átlátható
és
elszámoltatható
felhasználásának feltételeit, gazdálkodása nem volt elszámoltatható.
Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az
Állami Számvevőszék. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami
intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi
támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul
ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek
is átlátható módon használják fel.
Az országos területi ellátási kötelezettséggel rendelkező SOS-Gyermekfalu Magyarországi
Alapítványát az SOS-KINDERDORF International 2006. szeptember 20-án alapította 405 ezer Ft
induló vagyonnal, amely az ellenőrzött időszakban nem változott. Az alapítvány mint
intézményfenntartó célja a szülők elvesztése, illetve egyéb ok miatt a vér szerinti családjuktól
átmenetileg vagy tartósan kiemelt, vagy a kiemelés veszélyével fenyegetett gyermekek
ellátásának biztosítása, gondozása, anyagi támogatása. A budapesti székhelyű alapítvány
intézményei Orosházán, Kecskeméten, Helvécián, Kőszegen, Szegeden, Szombathelyen és Sé
községben voltak, amelyek nem önálló jogi személyként látták el a feladatukat. Az alapítvány a
központi költségvetéstől átvállalt feladatra 2015-ben 379 millió Ft, 2016-ban 376 millió Ft, 2017ben pedig 402 millió Ft támogatásban részesült.
Az Állami Számvevőszék a 2015-2017 közötti időszakra vonatkozóan azt ellenőrizte, hogy az SOSGyermekfalu Magyarországi Alapítványa mint fenntartó központi költségvetésből kapott
támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása
és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
működésének a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályozása nem felelt meg az előírásoknak,
mivel a 2015-2017 közötti időszakban nem rendelkezett számviteli politikával, és az annak
keretében elkészítendő szabályzatok egyikével sem. Így az alapítvány közfeladatot ellátó
intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodása nem volt
elszámoltatható.
Az alapítvány a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében kapott közpénzek átlátható
módon való felhasználásának az alapfeltételeit nem biztosította.
Az alapítvány a szakmai program végrehajtására, valamint a gazdálkodás szabályszerűségére
vonatkozó ellenőrzési, értékelési feladatait nem szabályszerűen látta el. A szociális
humánszolgáltató
intézményei
működtetéséhez
felhasznált
közpénzekre
vonatkozó
gazdálkodásával a nyilvánosság előtt nem számolt el.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az SOS-Gyermekfalu
Magyarországi Alapítványa kuratóriuma elnökének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre
az érintettnek 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 „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ
javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

