
 

  
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokrácia pénzügyi garantőr szervezete. Küldetése, 
hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és hozzájáruljon 
a „jól irányított állam” működésének támogatásához. Tanácsadó eszközeivel tegye átláthatóbbá és eredményesebbé a közpénzek 
felhasználását, és járuljon hozzá a közszolgáltatásokat biztosító intézmények, rendszerek hatékony, a közjót szolgáló működéséhez. Legyen 
hosszú távú, mérhető javulást eredményező hatással a közpénzfelhasználó szervezetek eredményére, a fenntartható közpénzügyi helyzet 
javítására. 
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FOKOZOTT FIGYELMET KÍVÁN A VAGYON MEGŐRZÉSE 
 

Összefoglaló a sajtó számára 
 

A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságoknál a fizetőképességet veszélyeztető helyzet bekövetkezése 
kockázatainak ellenőrzéséről (21116) 

Az Állami Számvevőszék a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságoknál a fizetőképességet veszélyeztető helyzet 
kialakulásának kockázatát értékelte a vagyonmegőrzés egyik elemeként. A fizetőképességet veszélyeztető 
helyzet, valamint a vagyonvesztés megelőzése érdekében elengedhetetlen az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok első számú vezetőinek gondos, felelős feladatellátása a társaságok pénzügyi stabilitásának, 
fenntartható finanszírozásának biztosítása érdekében. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásuk során jelentős nagyságú nemzeti vagyont 
működtetnek, közszolgáltatásokat látnak el. A közérdek szolgálata elsősorban a közfeladatok elvárt színvonalú 
biztosítását jelenti, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, melyhez nemzeti vagyonra van szüksége 
az azokat ellátó gazdasági társaságoknak. 

A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságnál amennyiben fizetőképességét veszélyeztető problémákkal küzd, a 
likviditás biztosítása érdekében vagyontárgyai kényszer értékesítése válhat szükségessé, amely egyidejűleg 
vagyonvesztési kockázattal járhat, ezzel veszélyeztetve a nemzeti vagyon megőrzését. A fizetőképességet, ezáltal a 
vagyonmegőrzést veszélyeztető jelenségek korai feltárásával, értékelésével az ÁSZ támogatja a vagyonvesztés 
megelőzését, hozzájárulva ezzel a nemzeti vagyon megóvásához, a közfeladat ellátásának zavartalan biztosításához. 

Amennyiben egy önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság fizetőképessége veszélyeztetetté válik, 
sérülhet a lakosság közszolgáltatással való ellátásának minősége, hatékonysága, zavartalan biztosítása, továbbá a 
feladatellátáshoz rendelkezésére álló önkormányzati, ezen keresztül nemzeti vagyon megőrzését is veszélyezteti. 
Mindezekre tekintettel elengedhetetlen az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok első számú vezetőinek 
gondos, felelős feladatellátása a társaságok pénzügyi stabilitásának, fenntartható finanszírozásának biztosítására. 

Az önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság vagyonvesztése, pénzügyi kockázata a tulajdonosi 
joggyakorló önkormányzat pénzügyi kockázatává alakulhat át, mert az önkormányzati és ezen keresztül a nemzeti 
vagyon pótlása közpénzből, a tulajdonos önkormányzat rendelkezésére bocsátott forrásokból rendezhető. Az ÁSZ 
folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, és az eladósodás megelőzése érdekében 
rendszeresen értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetét és az arra ható kockázatokat. Ezen 
kockázatok jelentős része a nemzeti, ezen belül többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknál 
azonosítható. 

 Az ÁSZ ellenőrzésével felhívja a figyelmet a többségi tulajdonban álló önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságoknál a fizetőképességet veszélyeztető helyzetre, annak érdekében, hogy a vagyonvesztés megelőzhetővé 
váljon. Az ÁSZ ellenőrzésével támogatja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét és 
tulajdonosi joggyakorlóját a felelős gazdálkodás megerősítésében. 

A nemzeti vagyon megőrzését befolyásoló veszélyeztető körülmények közül a fizetőképesség értékelése során az 
ÁSZ lényeges területként azonosította a fizetőképesség nyomon követésének és fenntartásának preventív 
eszközeit. Ennek keretében a követelések, kötelezettségek nyilvántartását, a tartozások és kintlévőségek 
esedékességének elemzését, az évközi cash flow és az üzleti tervezés keretében a pénzügyi terv készítését. 
Mindezek hiányában a vezető nem rendelkezik információval a fizetőképességet, vagyonmegőrzést veszélyeztető 
jelenségek korai felismeréséhez. Az ÁSZ további lényeges területként értékelte a gazdasági társaság fizetési 
készségét, azt, hogy a vezető tisztségviselő gondoskodott-e arról, hogy a társaság a fizetési kötelezettségének 
határidőben eleget tegyen. 
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Az ÁSZ a nemzeti vagyon megőrzését veszélyeztető kockázatot növelő tényezőként értékelte, ha a gazdasági 
társaság vezető tisztségviselője nem gondoskodott a fizetőképesség fenntartása preventív eszközeinek 
alkalmazásáról. Továbbá, ha nem gondoskodott arról, hogy fizetési határidőn belül, de legfeljebb a fizetési határidőt 
követő 90 napon belül ki legyenek egyenlítve a társaság részére kiállított számlák. 

Az azonosított vagyonmegőrzés, ezen belül a fizetőképességet veszélyeztető helyzet esetén az ÁSZ a kockázatot 
csökkentő tényezőként értékelte, ha a gazdasági társaság vezető tisztségviselője a helyzet kezelésére 
eredményesen intézkedett és a megtett intézkedéseket dokumentáltan nyomon követte. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a vagyonvesztés, a fizetésképtelenség kialakulása 
megelőzhető a fizetőképességét veszélyeztető helyzet bekövetkezésére utaló jelek hatásos időben való 
felismerésével, a fizetőképességet veszélyeztető jelenségek elemzésével, kezelésére tett megfelelő intézkedésekkel 
és azok nyomon követésével.  Elsőként a gazdasági társaság vezetőjének a tőle elvárható gondossággal kell 
intézkedéseket tenni a gazdálkodás stabilitásának helyreállítása, a felelős gazdálkodás érdekében, hozzájárulva 
ezzel a közfeladatai megbízható ellátásához, a nemzeti vagyon megőrzéséhez. Amennyiben a gazdasági társaság 
vezetője nem intézkedett, vagy intézkedett, azonban az intézkedés nem volt eredményes, a fizetőképességet 
veszélyeztető jelenség és egyidejűleg a vagyonvesztés kockázata továbbra is fennáll, akkor a gazdasági társaság 
tulajdonosának kell intézkedéseket tennie a fizetőképesség fenntartása, helyreállítása érdekében. 

Az ÁSZ jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben az egyensúly felborul, azonnal intézkedni kell és a 
veszteséget nem kifizetni kell tipikus megoldásként, hanem a veszteség okát kell megszüntetni. 

 


