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CSÖKKENTEK AZ INTEGRITÁSI KOCKÁZATOK A KIEMELT SZEREPET JÁTSZÓ ÁLLAMI
TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNÁL
Összefoglaló a sajtó számára
a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzéséről – 148 gazdasági társaságnál (21089)
A legnagyobb állami cégek döntő részénél javult az integritás-tudatos szabályozási környezet alapvető feltételeinek
és azok minőségi tartalmának a kialakítása. Ez szorosan összefügg a társaságok vezetőinek az elszámoltathatóság,
az integritás, és az átláthatóság iránti elkötelezettségével. Az ÁSZ jelentése rámutat, hogy az állami vállalatok
tekintetében a közpénzügyi helyzet jelentősen javult.
A közvagyonnal való felelős gazdálkodás része, hogy védeni kell a vagyon állapotát és el kell számolni azzal az állam és
a társadalom felé is. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet
emellett generális vezetői felelősséget fogalmaz meg azzal, hogy a mindenkori vezető köteles a belső kontrollrendszert
és ennek keretében a szervezeti integritás kontrollokat kialakítani és működtetni.
Az ÁSZ ellenőrzése hozzájárult ahhoz, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságok a jogszabályi előírások szerint
alakítsák ki gazdálkodásuk szabályozási kereteit. Az ellenőrzés a kockázatok feltárásával támogatást nyújtott ezen
szervezetek számára az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megvalósításában.
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az üzemméret, a mérlegfőösszeg, a közfeladat-ellátásban való működés
alapján nagyobb veszélyeztetettségnek kitett többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok közül az integritástudatos szabályozási környezet, a korrupciós kockázatokkal szembeni ellenálló képesség alapvető feltételeinek
kialakítását 35 társaság biztosította már a 2020. évben. 20 gazdasági társaság a gazdálkodás alapvető szabályozási
feltételeit 2020-ban még nem alakította ki, mert nem rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal,
ennek következtében nem voltak biztosítottak a pénzügyi- és vagyongazdálkodás átláthatóságának alapvető feltételei.
Az ellenőrzött időszakot követően az integritás alapú és elszámoltatható közpénzfelhasználás elősegítése érdekében
az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult az érintett szervezetek vezetői felé. Ezzel lehetőséget
biztosított arra, hogy a cégvezetők a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére és a pozitív változások elindítására
lépéseket tegyenek.
A figyelemfelhívással érintett 113 gazdasági társaság közül 111 tanúsított felelős vezetői magatartást azzal, hogy
intézkedett a hibák megszüntetéséről, így jelentősen javult a társaságoknál az integritás-tudatos szabályozási
környezet alapvető feltételeinek a kialakítása.
A 2021. évben a 145 többségi állami tulajdonú gazdasági társaságból 143 a számviteli szabályozás kialakításával
párhuzamosan gondoskodott azok minőségi tartalmának megteremtéséről. A javadalmazással összefüggő szabályzat
és annak a követelmények szerinti tartalommal való elkészítése az ellenőrzött szervezetek tekintetében megvalósult.
A jogszabályban előírt integritási szempontból lényeges szabályzatokat 142 társaság, míg az elvárt integritási
szabályzatokat szintén 142 társaság elkészítette. A hibát javító, felelős vezetői magatartást tanúsító társaságok vezetői
a hiányzó szabályozás esetében pótolták azokat, emellett a tartalmi hiányosságok megszüntetése minőségi tartami
javulást eredményezett.
Két állami tulajdonú gazdasági társaság esetében – Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság – a felelős vezetői
magatartás nem érvényesült, mivel az Állami Számvevőszék figyelemfelhívására a társaságok vezetői nem válaszoltak,
a jelzett hibák felszámolására tett intézkedésről nem adtak tájékoztatást. Az Állami Számvevőszék elnöke a feltárt
hiányosságok pótlása érdekében a tulajdonosi joggyakorlókhoz fordult.

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.

