A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Nemzeti Közlekedési
Hatóság (16067)
Befejezte az Állami Számvevőszék a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2011-2014 közötti időszakra
vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény a
gazdálkodás kereteit a vagyongazdálkodás kivételével összességében szabályszerűen alakította ki,
pénzügyi és vagyongazdálkodása – kisebb hiányosságok mellett – megfelelő volt.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) közlekedés-igazgatás központi hatóságként szabályozza, felügyeli és
ellenőrzi a piaci szereplők tevékenységét és működését, továbbá ellátja az első- és másodfokú közúti közlekedési
hatósági, légiközlekedési hatósági, katonai légügyi hatósági, vasúti közlekedési hatósági, vasúti igazgatási,
hajózási hatósági és egyéb feladatokat. Az NKH irányítószervi feladatait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
látta el. Az NKH önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt, majd 2014. szeptembertől központi hivatalként
működő központi költségvetési szerv. Az NKH könyvviteli mérleg szerinti vagyona a 2011. évi 19,8 milliárd Ft-os
nyitó értékről a 2014. év végére 8,8 milliárd Ft-ra, 55,5%-kal csökkent. A csökkenésből mintegy 7,3 milliárd Ft a
térítésmentesen átadott vagyonelemek értéke.
Az NKH területi szervei 2011. január 1-jével megszűntek, jogutódlással a kormányhivatalok közlekedési
szakigazgatási szervei lettek. Az átalakítással és az átszervezéssel összefüggő vagyon 2011-2012 között, kétoldalú
megállapodás alapján térítésmentesen került át a feladatot átvevő kormányhivatalokhoz. Az NKH átalakításából,
átszervezéséből adódó feladatok ellátása szabályszerű volt, a vagyonátadás alapjául szolgáló megállapodások
megkötése azonban a jogszabályban előírt határidőre nem történt meg. Az ellenőrzött időszakban az NFM
átszervezéshez, átalakításhoz kapcsolódó alapítói, irányító, felügyeleti szervi döntései szabályszerűek voltak. Az
NFM a közfeladatok ellátására vonatkozó, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges
követelményeket nem érvényesítette. Az NKH belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése – a
kontrollkörnyezet kialakítása, valamint az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és működtetése
kapcsán feltárt kisebb hiányosságok mellett – megfelelt az előírásoknak. A rendelkezésre álló források gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását biztosító követelmények kialakítása nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak. Az NKH az integritás szemlélet érvényesítése érdekében intézkedett.
A pénzügyi gazdálkodás tekintetében az ellenőrzés megállapította, hogy az elemi költségvetés, az előirányzatok
megállapítása, a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, valamint az előirányzat maradvány
megállapítása, felhasználása megfelelő volt. Szabálytalanságokat állapítottak meg a számvevők 2011-2012 között
az intézményi működési bevételi előirányzatok teljesítése, 2011-ben a kiadási előirányzat túllépése, továbbá 2011ben és 2014-ben néhány esetben a kulcskontrollok működése tekintetében. Az NKH-nál a folyamatos
fizetőképesség biztosított volt. A mérlegben kimutatott eszközök és források nyilvántartása, értékelése, leltározása
az előírásoknak megfelelt, a vagyonkezelési szerződés esetében azonban nem tartották be a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalásra vonatkozó jogszabályi rendelkezést. A térítésmentesen átadott vagyontárgyak
könyvviteli elszámolása megfelelő volt. Szabálytalanságok a vagyonelemek elidegenítésében, hasznosításában
voltak. Az NKH egy társasággal a 2013-2014. évre vonatkozó kettő bérleti szerződés megkötésénél a
vagyonkezelési szerződésben előírtak ellenére nem rendelkezett az MNV Zrt. hozzájárulásával, továbbá a belső
szabályzatban foglaltak ellenére a bérleti díjak megállapítását díjkalkulációval, egyes vagyonelemek értékesítését
értékbecsléssel nem támasztották alá. Az NKH az állagmegóvási kötelezettségének teljesítéséről megfelelően
gondoskodott, az eredményszemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása megfelelt a
jogszabályi előírásoknak.
Az ÁSZ a nemzeti fejlesztési miniszter és az NKH elnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30
napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
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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
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használatát segíti elő.

