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A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára – Központi költségvetési szervek ellenőrzése - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház - Rendelőintézet (19180)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a
kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, a pénzügyi és vagyongazdálkodása
nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható
közpénzfelhasználás, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás. Az integritás alapú működés és
a korrupció elleni védettség nem volt biztosított.
Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a közpénzek felhasználásában meghatározó, a központi alrendszer
részét képező intézmények, köztük a kórházak pénzügyi és vagyongazdálkodását. Az egészségügyi ellátások költsége
folyamatosan a társadalmi érdeklődés középpontjában áll. A központi költségvetésből az egyik legjelentősebb
kiadást az egészségügyi ellátásokra fordított kiadások jelentik, amelyekből a kórházak kapják a legtöbb támogatást.
A szolnoki székhelyű Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet a 2015-2017 közötti
időszakban gazdasági szervezettel, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv volt.
Alapfeladata a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses
gondozása volt. Az irányító szervi hatásköröket a kórház felett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
gyakorolta. Az egyes fenntartói, valamint az irányítási, középirányítói jogokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, 2015. március 1-jétől pedig jogutódja, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
(ÁEEK) gyakorolta. A 2015-2017 közötti időszakban végrehajtott beruházások következtében a kórház könyvviteli
mérleg szerinti vagyona a 2015. január 1-jei 12 milliárd 709 millió Ft-ról 2017. december 31-re 16 milliárd 469 millió
Ft-ra, 30%-kal nőtt.
Az ÁSZ 2015–2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése megállapította, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet a belső kontrollrendszer részeként az információs és kommunikációs rendszert
szabályszerűen kialakította és működtette. A kontrollkörnyezet kialakítása, az integrált kockázatkezelési rendszer
működtetése, a kontrolltevékenységek gyakorlása és a monitoring rendszer működtetése azonban nem volt
szabályszerű. Így a kórház belső kontrollrendszere a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű
gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését nem biztosította.
A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlásának, a
kötelezettségvállalás nyilvántartásának és a költségvetési maradvány megállapításának szabálytalanságai miatt.
Ezáltal a pénzügyi gazdálkodás során sérült az elszámoltathatóság elve.
A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. A beruházások végrehajtása és a vagyon hasznosítása nem a
jogszabályi előírások szerint történt, a költségvetési beszámoló mérleg tételeit alátámasztó leltár adatai nem voltak
megbízhatóak. A nemzeti vagyon kezelése tekintetében nem érvényesült az átláthatóság Alaptörvényben foglalt
elve.
Az integritás kontrollok kiépítettségének alacsony szintje, valamint a kockázatelemzés hiányossága miatt az
integritás szemlélet a kórház működése során nem érvényesült.
Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről
szabályszerű volt.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az ÁEEK főigazgatója részére egy, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet főigazgatója részére pedig 18 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.

