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ÖSSZEGZÉS 

A Karolina Kórház- Rendelőintézet felett a középirányító szervi jogosultságok gyakorlása 

nem volt szabályszerű. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt sza-

bályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás. 

A pénzügyi és vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az integritás kontrollrendszert 

nem a kockázatokkal arányosan építették ki, az integritás szemlélet nem érvényesült. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

A közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban a központi alrendszer egyes intézményei 
meghatározó súlyt képviselnek. Ez indokolja, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzéseket folytasson a pénzügyi és 
vagyongazdálkodás területén. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzései során értékeli a belső kontrollrendszer jogsza-
bályi előírások szerinti kialakítását és működtetése szabályszerűségét, feltárja a gazdálkodás esetleges hiányosságait, 
rámutathat a vagyongazdálkodási tevékenység – ezen belül a tulajdonosi joggyakorlás és vagyonkezelés – esetleges 
szabálytalanságaira. Az ellenőrzésünkkel hozzá kívánunk járulni a központi intézmények pénzügyi helyzetének pon-
tosabb megítéléséhez, a jó gyakorlat kialakításán és terjesztésén keresztül az ellenőrzéseink elősegíthetik a gazdál-
kodás szabályszerűségének javítását. 

Az egészségügyi ellátások költsége folyamatosan a társadalmi érdeklődés középpontjában áll. A központi költség-
vetésből az egyik legjelentősebb kiadást az egészségügyi ellátásokra fordított kiadások jelentik, amelyekből a kórhá-
zak kapják a legtöbb támogatást. Ezért indokolt, hogy az Állami Számvevőszék az egészségügyi intézmények pénzügyi 
és vagyongazdálkodását rendszeresen több évre kiterjedően ellenőrizze. 

A Karolina Kórház- Rendelőintézetet, amely közfeladatot lát el és jelentős állami vagyont kezel, az Állami Számve-
vőszék korábban nem ellenőrizte. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

A Karolina Kórház- Rendelőintézet felett az irányító szervi jogosultságok körében az alapítással kapcsolatos és mun-
káltatói jogosultságait az Emberi Erőforrások Minisztériuma szabályszerűen gyakorolta. A Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, valamint jogutódja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint 
középirányító szerv átruházott hatáskörben egyéb irányítási, felügyeleti jogosultságait 2014-2015. években nem sza-
bályszerűen gyakorolta, mert a Kórház szervezeti és működési szabályzatát nem hagyta jóvá.  

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlát-
ható és elszámoltatható közpénzfelhasználás. A kockázatkezelési rendszert nem alakították ki, a kontrolltevékenysé-
gek gyakorlása nem volt szabályszerű. Az információs és kommunikációs folyamatokat 2014-2015. években nem ala-
kították ki és nem működtették, 2016. évben a kialakítás és működtetés nem volt szabályszerű, amely nem biztosí-
totta a szervezeti átláthatóságot. A belső ellenőrzés működtetése nem volt szabályszerű. 

A pénzügyi gazdálkodás nem volt szabályszerű. A bevételek beszedése és elszámolása, a kiadási előirányzatok 
felhasználása során a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.  

A vagyongazdálkodás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a mérleget leltárral nem támasztották alá. 

Az integritás kontrollrendszert nem a kockázatokkal arányosan építették ki, a kötelezően előírt integritást támo-
gató kontrollokat nem működtették megfelelően, nem kötelezően előírt kontrollokat pedig nem működtettek. 

A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék az emberi erőforrások miniszterének egy javaslatot, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának egy javaslatot, a Karolina Kórház- Rendelőintézet főigazgatójának tizen-
kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  annak megítélése 

volt, hogy az ellenőrzött Kórházra1 vonatkozó irányító 

szervi feladatellátás a jogszabályi előírások betartásával 

történt-e; a Kórháznál a belső kontrollrendszer kialakítása 

és működtetése szabályszerű volt-e; a Kórház pénzügyi és 

vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírások-

nak és belső szabályzatainak; a Kórház átalakításának vagy 

átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e. 

Az ellenőrzés keretében értékeltük a Kórház korrupciós 

kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok ki-

építettségét és az integritás szemlélet érvényesülését. 

 

 



 

7 

 

AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Karolina Kórház- Rendelőintézet 
 

A Kórház jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel ren-
delkező költségvetési szerv, amelyet főigazgató vezet. 

A Kórház közfeladatot lát el, amely Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetére, mint ellátási területre kiterjedően a járó- és 
fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, re-
habilitációja és követéses gondozása. A Kórház alapító okiratá-
ban foglalt közfeladatát az Eütv.2 szabályozza. Az átlagos ágy-
szám a 2014. évben 307 volt, ami a 2015-2016. évekre 311-re 
emelkedett. 

Az emberi erőforrások minisztere az irányító szervi hatás-
köröket a Kórház fölött az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
útján gyakorolja. Az egyes fenntartói, valamint az irányítási, kö-
zépirányítói jogokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
(2015. február 28-ig jogelődje a Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) gyakorolja. 

A Kórház vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

A Kórháznál az ellenőrzött időszakban az Áht.3 11. §-ában meghatáro-
zott átalakulás nem történt. 

A Kórház átlagos statisztikai állományi létszáma a 2014. évben 449 fő, a 
2015. évben 507 fő volt, ami a 2016. évben 511 főre emelkedett. A Kórház 
alkalmazottainak foglalkoztatására a Kjt.4 és az Mt.5 alapján került sor. Az 
ellenőrzött időszakban a főigazgató és a gazdasági vezető személyében vál-
tozás nem történt. 

A Kórház vagyonkezelt vagyonnal rendelkezett. A Kórház eredeti és mó-
dosított kiadási előirányzatainak főösszegét, a teljesített összes bevétel és 
kiadás alakulását az 1. ábra mutatja be. 

1. ábra 

 

Forrás: Kórház 2014.-2016. évi beszámolói 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZE-

RÉNEK KÖZPÉNZ FELHASZNÁLÁSA , az intézmények ál-

tal ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátásához rendelt 
vagyon nagyságrendje indokolja, hogy az ÁSZ6 ellenőrzéseket folytasson a 
pénzügyi és vagyongazdálkodás területén. Az ÁSZ az ellenőrzései során fel-
tárja a gazdálkodást, a központi alrendszer intézményei átalakulását, át-
szervezését érintő szabályozások esetleges hiányosságait, a szabályozással 
nem érintett gazdálkodási területeket, rámutathat a vagyongazdálkodási 
tevékenység – ezen belül a tulajdonosi joggyakorlás és vagyonkezelés – 
esetleges szabálytalanságaira, értékeli az állami vagyon nyilvántartására és 
elszámolására vonatkozó eljárásokat. 

AZ ELLENŐRZÉS VÁRHATÓAN HOZZÁJÁRUL  a köz-
ponti intézmények pénzügyi helyzetének pontosabb megítéléséhez, és a jó 
gyakorlat kialakításán és terjesztésén keresztül az ellenőrzések elősegíthe-
tik a gazdálkodás szabályszerűségének javítását. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — Az irányító szerv ellenőrzött Kórházra vonatkozó feladatellá-

tása szabályszerű volt-e?   

 
 
 

  — A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése biztosí-

totta-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő átlát-

ható, szabályszerű gazdálkodást, illetve a beszámolási és adat-

szolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését? 

  

 
 
 

  — A Kórház pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 
  

 
 
 

  — A Kórház vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
  

 
 
 

  — Érvényesült-e az integritás szemlélet és ennek megfelelően ki-

építették-e az integritás kontrollrendszert a Kórháznál?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az ellenőrzött időszak 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartott. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A Kórházra vonatkozó irányító szervi feladatok ellátása. A Kórház belső 
kontroll rendszerének kialakítása és működtetése. A Kórház pénzügyi és 
vagyongazdálkodása, átalakításának vagy átszervezésének lebonyolítása. A 
Kórháznál az integritáskontrollok kiépítettsége, az integritás szemlélet ér-
vényesülése. 

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges volt. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

A Karolina Kórház- Rendelőintézet és az irányító szervi feladatot ellátó 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbá a középirányító szervi 
feladatot ellátó Állami Egészségügyi Ellátó Központ. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.7 1. § (3) bekezdés, 5. § (2)-(4) és 
(6) bekezdései, valamint az Áht. 61. § (2) bekezdésének előírásai képezték. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött 
időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályai, a jelen 
ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertanok figyelembevételével végezte.  

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezetekkel történő 
kapcsolattartást az ÁSZ SZMSZ8-ének vonatkozó előírásai alapján biztosí-
totta. 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzöttek által rendelkezésre bocsátott dokumentu-
mokra, adatokra alapozva megfigyelés, szemle (szemrevételezés), kérdés-
feltevés (információkérés), mintavételezés, valamint elemző eljárás útján 
történt. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé 
tartoztak egyrészt a szakmai program részletes szempontjainál felsorolt 
adatforrások, másrészt minden egyéb – az ellenőrzés folyamán feltárt, az 
ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó – dokumentum. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezetek a tanúsítvá-
nyok kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésé-
vel szolgáltattak adatokat. 

A Kórház belső kontrollrendszere jogszabályi előírások szerinti kialakí-
tása és működtetése szabályszerűségének értékelése az erre irányuló kér-
désekre adott válaszok összesítése alapján, évente pillérenként (kontroll-
környezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs 
és kommunikációs rendszer, monitoring rendszer) és összesítetten történt. 
A belső kontrollrendszer egyes pilléreinek kialakítását „szabályszerű”, 
amennyiben az értékelt területen az elért és az elérhető pontos %-ban ki-
fejezett, egész számra kerekített hányadosa meghaladta a 85%-ot, „nem 
szabályszerű”, ha nem érte el a 85%-ot. A kontrollrendszer egésze eseté-
ben a „szabályszerű” értékelésnek a %-os értéken felül további feltétele 
volt, hogy egyik kontrollterület sem kaphatott „nem szabályszerű” értéke-
lést. 

A Kórháznál a bevételek (tárgyi eszközök bérbeadásából) beszedésének 
szabályszerűsége, valamint a kiadási előirányzatok (külső személyi juttatá-
sok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások) felhasználása szabályszerű-
sége mintavételes ellenőrzéssel történt. A bevételek beszedése, valamint 
a kiadási előirányzatok felhasználása „szabályszerű”, ha a minta ellenőrzé-
sének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hi-
bás tételek aránya kisebb volt, mint 10%, „nem szabályszerű”, ha a hibás 
tételek aránya a 10%-ot meghaladta. Abban az esetben, ha a teljes sokaság 
tekintetében a 10%-os hibaarányhoz való viszony megítélésnek megbízha-
tósága nem érte el a 95%-ot, annak elérése érdekében az értékelés további 
szempontokkal egészült ki, a feltárt hibák értéke is figyelembe vételre ke-
rült. 

Az integritás szemlélet érvényesülésének értékelése a Kórház tanúsít-
ványi adatszolgáltatása és az ÁSZ ellenőrzés rendelkezésére bocsátott do-
kumentumai felhasználásával történt. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. Az irányító szerv ellenőrzött Kórházra vonatkozó feladatellá-

tása szabályszerű volt-e? 
  

Összegző megállapítás A Kórházra vonatkozó irányító szervi feladatellátás szabály-
szerű volt, a középirányító szervi jogosultságok gyakorlása a 
2014-2015. években nem volt szabályszerű. 

AZ ALAPÍTÓI JOGOSULTSÁGOT  a miniszter9 szabálysze-
rűen gyakorolta, a Kórház alapító okiratát10 az Áht. előírásai alapján kiadta. 
Az alapító okirat tartalmilag az Ávr.11 előírásainak megfelelt. 

AZ EGYÉB IRÁNYÍTÁSI, FELÜGYELETI JOGO-

SULTSÁGOKAT  a középirányító szerv1,2
12 2014-2015. években nem 

szabályszerűen gyakorolta, mert a Kórház szervezeti és működési szabály-
zatát a 2014. évben az Áht. 9. § (1) bekezdés a) pontjának, 2015. évben a 
9. § b) pontjának előírása ellenére nem hagyta jóvá, a Kórház szervezeti és 
működési szabályzattal ebben az időszakban nem rendelkezett. 2016. jú-
nius 2-ától az egyéb irányítási, felügyeleti és ellenőrzési jogosultságok gya-
korlása szabályszerű volt, a középirányító szerv2 jóváhagyta a Kórház 
SZMSZ13-ét. 

A MUNKÁLTATÓI JOGOKAT az irányító szerv14 szabálysze-
rűen gyakorolta. 

2. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése biztosí-

totta-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő átlát-

ható, szabályszerű gazdálkodást, illetve a beszámolási és adat-

szolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését? 
 

Összegző megállapítás A Kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működte-
tése a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő átlátható, 
szabályszerű gazdálkodást, illetve a beszámolási és adatszol-
gáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését nem bizto-
sította. 

2.1. számú megállapítás A kontrollkörnyezet kialakítása nem volt szabályszerű. 

A Kórház a 2014-2015. években szervezeti és működési szabályzattal nem 
rendelkezett, a 2016. évben az SZMSZ az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontja 
előírása ellenére nem tartalmazta a gazdasági szervezet feladatait, a 13. § 
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(1) bekezdés g) pontjában előírtak ellenére az SZMSZ-ben nevesített mun-
kakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, valamint a hatáskörök gya-
korlásának módját. A gazdasági szervezet rendelkezett Ügyrenddel15. Az 
Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjának előírása ellenére a főigazgató nem sza-
bályozta a gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek kijelölésének rend-
jét, valamint a tervezéssel kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket. 

A Kórház a Számv. tv.16 és az Áhsz.17 előírásainak eleget téve elkészítette 
a Számviteli politika1-3-t18, a Leltározási szabályzat1,2-t19, az Értékelési sza-
bályzat1,2-t20, a Pénzkezelési szabályzat1-3-t21, valamint a 2016. évben az 
Önköltségszámítási szabályzatot22. A Kórház a Számv. tv. és az Áhsz. előírá-
sainak eleget téve rendelkezett Számlarend1,2-vel23.  

A Kórház ellenőrzési nyomvonalát a főigazgató a Bkr. 6. § (3) bekezdé-
sének előírása ellenére 2014. január 1. – 2016. május 31. között nem ké-
szítette el. 

A főigazgató a 2014. január 1. – 2016. szeptember 30. közötti időszak-
ban a Bkr.24 6. § (4) bekezdésének előírása ellenére nem szabályozta a sza-
bálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint 2016. október 1-jétől 
a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. 

A Kbt.2
25 előírásainak eleget téve a Kórház a 2016. évben Közbeszerzési 

szabályzattal26 rendelkezett. Az Ávr. előírásainak megfelelően belső sza-
bályzatban rögzítették az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli szabály-
zatban nem szabályozott kérdéseit, a belföldi és külföldi kiküldetések el-
számolásával kapcsolatos kérdéseket, a reprezentációs kiadások felosztá-
sát, azok elszámolásának szabályait, a gépjárművek igénybevételének és 
használatának rendjét, a vezetékes- és mobiltelefonok használatának sza-
bályait, a Kbt.2 hatálya alá nem tartozó beszerzések lebonyolításával kap-
csolatos eljárásrendet. 

2.2. számú megállapítás A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem volt 
szabályszerű. 

A főigazgató a 2014. január 1. – 2016. szeptember 30. közötti időszakban 
a Bkr. 3. § b) pontjának előírása ellenére nem alakította ki a Kórház kocká-
zatkezelési rendszerét, valamint 2016. október 1-jétől az integrált kocká-
zatkezelési rendszert. 

2.3. számú megállapítás A kontrolltevékenységek működtetése nem volt szabályszerű. 

A KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK  feladatköri elkülönítését, 
az összeférhetetlenség eseteit az Ávr. előírásainak megfelelően a Gazdál-
kodási szabályzatban27 rögzítették. A gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak 
aláírás mintáit tartalmazó naprakész nyilvántartás vezetéséről az 
Ávr. 60. § (3) bekezdésének előírása ellenére nem gondoskodtak. Az 
Ávr. 55. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére a pénzügyi ellen-
jegyzésre jogosult személyeket, az Ávr. 58. § (4) bekezdésében foglaltak 
ellenére az érvényesítésre jogosult személyeket az ellenőrzött időszakban 
a gazdasági vezető helyett a főigazgató jelölte ki. 

A Kórház a 2014-2016. években az Áhsz. 39. § (1) bekezdésének előírása 
ellenére nem vezette az Áhsz. 14. melléklet II. pontja szerinti kötelezett-
ségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartását. 
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A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása során a kontrolltevé-
kenységek gyakorlása nem volt szabályszerű. A kontrolltevékenységek mű-
ködtetése során feltárt hiányosságokat részletesen a 3. pont tartalmazza. 

2.4. számú megállapítás Az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és mű-
ködtetése nem volt szabályszerű. 

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS REND-

SZERT a főigazgató a Bkr. 9. § (1)-(2) bekezdésének előírása ellenére a 
2014-2015. években nem alakította ki és nem működtette. A 2016. évben 
a kialakítás és működtetés nem volt szabályszerű, mert a főigazgató az 
Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontjának előírása ellenére nem szabályozta a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, vala-
mint a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének 
rendjét. Továbbá a Kórház az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó sze-
mélyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
32. § (2) bekezdés h) pontjának előírása ellenére adatvédelmi szabályzatot 
nem készített és az Info tv.28 37. § (1) bekezdése és 1. melléklet II/1. pontja 
előírása ellenére nem tette közzé az SZMSZ-ét. A Kórház Iratkezelési sza-
bályzattal29 rendelkezett.  

2.5. számú megállapítás A Kórház tevékenységének, a célok megvalósításának folyamatos 
és eseti nyomon követését biztosító rendszert nem alakították ki és 
nem működtették. A belső ellenőrzés működtetése nem volt sza-
bályszerű. 

A főigazgató a Bkr. 10. §-ában foglalt előírások ellenére a szervezet tevé-
kenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rend-
szert nem alakította ki, mert az operatív tevékenységek keretében megva-
lósuló folyamatos és eseti nyomon követés 2016. szeptember 30-ig nem 
valósult meg. 

A főigazgató a belső ellenőrzés kialakításáról az Áht. és a Bkr. előírásá-
nak megfelelően gondoskodott az ellenőrzött időszakban. A Kórház a 
Bkr. 17. § (1) bekezdésének előírása ellenére nem rendelkezett a belső el-
lenőrzés működéséhez a főigazgató által jóváhagyott belső ellenőrzési ké-
zikönyvvel. A Bkr. előírásainak megfelelően elkészítették az éves ellenőr-
zési terveket. 

3. A Kórház pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A Kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű, mert 
a bevételek beszedése és elszámolása, a kiadási előirányzatok 
felhasználása során a jogszabályi előírásokat nem tartották 
be. 

A BEVÉTELEK  elszámolása nem volt szabályszerű, mert a Gazdálko-
dási szabályzatban előírt érvényesítést az Ávr. 58. § (4) bekezdése ellenére 
nem az arra jogosult személy végezte el. A bérleti szerződések megkötése-
kor a Kórház nem rendelkezett az Nvtv.30 3. § (2) bekezdésében előírtak 
ellenére a szerződő fél nyilatkozatával arról, hogy átlátható szervezetnek 
minősül-e.  
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A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK  felhasználása során a gazdál-
kodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi és a belső előírá-
soknak. A jogkörök gyakorlása során az alábbi hiányosságok fordultak elő: 

 a kötelezettségvállalások nem feleltek meg az Áht. 37. § (1) bekez-
désében foglaltaknak, mert azok nem pénzügyi ellenjegyzés után 
történtek; 

 a teljesítésigazolás nem volt szabályszerű, mert az Ávr. 57. § (4) be-
kezdése ellenére nem az arra jogosult személy végezte el; 

 az érvényesítés nem volt szabályszerű, mert az Ávr. 58. § (4) bekez-
dése ellenére nem az arra jogosult személy végezte el; 

 az utalványozás nem volt szabályszerű, mert az Ávr. 59. § (1) bekez-
dése ellenére nem szabályszerűen érvényesített okmány alapján 
történt. 

Az Ávr. 50. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak ellenére a kötele-
zettségvállalás alapját képező szerződések, illetve megrendelések nem tar-
talmazták a szakmai, műszaki teljesítés határidejét, a pénzügyi teljesítés 
módját és feltételeit, a kifizetés határidejét, valamint az Ávr. 50. § (1a) be-
kezdése ellenére a Kórházzal szerződött fél képviselőjének nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Kórház a 2015. 
évben egy esetben nem teljesítette a Kbt.1

31 5. § és 119. §-ban előírt köz-
beszerzési kötelezettségét. 

A MARADVÁNY  megállapítása nem volt szabályszerű, mert a Kórház 
az Áhsz. 39. § (3) bekezdésének előírása ellenére a kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány alátámasztásához nem vezetett részletező nyilvántar-
tást. 

4. A Kórház vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A Kórház vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSBEN32 rögzítették a Kór-

ház vagyonkezelői jogát. A vagyonkezelési szerződés – a szerződésben fog-
lalt vagyon tekintetében – az ellenőrzött időszakban a Vtvr.33 előírásainak 
megfelelően biztosította a tulajdonosi joggyakorlás és a vagyonkezelői fel-
adatok szabályozott, átlátható végrehajtását és a vagyon használatának el-
lenőrzését. A vagyonkezelési szerződés a Vtvr. 14. § (3) bekezdésének elő-
írása ellenére nem tartalmazta, hogy a vagyonkezelő a tulajdonosi joggya-
korló vagyon-nyilvántartási szabályzatát megismerte és magára nézve kö-
telező érvényűnek ismeri el, továbbá a 20. § (1) bekezdésének előírása el-
lenére nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét a fe-
lek a szerződés részének tekintik. 

A vagyonkezelési szerződés 1.4. pontjának előírása ellenére a Kórház az 
ellenőrzött időszakban az ingatlanvagyon bővülése miatt a vagyonkezelési 
szerződés módosítását nem kezdeményezte.  

A Kórház a vagyonkezelt vagyonról a Vtvr. 9. § (3) és 14. § (1) bekezdé-
sében foglaltak ellenére a középirányító szerv felé adatszolgáltatási köte-
lezettségét nem teljesítette. 
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A Kórház a 2014-2016. években a Számv. tv. 69. § (2) bekezdése előírá-
saival, a Leltározási szabályzat1,2 I.4. pontjában foglaltakkal ellentétben 
nem végezte el a leltározást, a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilván-
tartások közötti egyeztetést a mérleg fordulónapjára vonatkozóan. A Kór-
ház a 2014-2016. években nem tett eleget a Számv. tv. 69. § (1) bekezdé-
sében foglaltaknak, mert a mérleg tételeinek alátámasztásához nem állí-
tott össze olyan leltárt, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta 
volna a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiség-
ben és értékben. 

5. Érvényesült-e az integritás szemlélet és ennek megfelelően ki-

építették-e az integritás kontrollrendszert a Kórháznál? 
 

Összegző megállapítás A Kórház nem a kockázatokkal arányosan építette ki az integ-
ritás kontrollrendszert, az integritás szemlélet nem érvénye-
sült. 

A Kórház nem működtette megfelelően a kötelezően előírt integritást tá-
mogató kontrolljait és nem működtetett az integritást erősítő, nem köte-
lezően előírt kontrollokat. 

Rendszerszerű kockázatelemzést nem alkalmaztak, a kockázati ténye-
zőket nem azonosították, nem rögzítették, nem elemezték, nem értékelték 
és nem kezelték. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 Az emberi erőforrások miniszterének 
  

  Tegyen intézkedéseket a feltárt hiányosságok és/vagy szabálytalansá-

gok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint 

intézkedjen a felelősség érvényesítéséről. 

 (2.1. számú megállapítás 1. bekezdésének 1. és 3. mondata, a 2.2. 

számú megállapítás, a 2.4. megállapítás 2. bekezdésének 2-3. mon-

data, a 3. sz. megállapítás 3. bekezdésének 2. mondata és a 4. sz. 

megállapítás 4. bekezdése alapján) 

 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának 
  

  Intézkedjen arról, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú 

szervezeti és működési szabályzat kerüljön jóváhagyásra. 

 (2.1. számú megállapítás 1. bekezdésének 1. mondata alapján) 

 A Karolina Kórház – Rendelőintézet főigazgatójának 
  

  Intézkedjen az SZMSZ módosítása érdekében, hogy az a jogszabályi 

előírásokkal összhangban tartalmazza a gazdasági szervezet felada-

tait, és az SZMSZ-ben nevesített munkakörökhöz tartozó feladat és ha-

tásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját. 

 (2.1.  számú megállapítás 1. bekezdésének 1. mondata alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodási 

jogköröket gyakorló személyek kijelölésének rendjéről szóló, valamint 

a tervezéssel kapcsolatos belső szabályzat megalkotásáról. 

 (2.1. számú megállapítás 1. bekezdésének 3. mondata alapján) 
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  Intézkedjen a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabá-

lyozásáról a jogszabályi előírásnak megfelelően. 

 (2.1. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázatke-

zelési rendszer kialakítására és működtetésére. 

 (2.2. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodási 

jogkörök gyakorlóinak aláírás mintáit tartalmazó nyilvántartás napra-

kész vezetéséről. 

 (2.3. sz. megállapítás 1. bekezdésének 2. mondata alapján) 

  Intézkedjen, hogy a pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult 

személyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az arra jogosult 

személy jelölje ki. 

 (2.3. sz. megállapítás 1. bekezdésének 3. mondata alapján) 

  Intézkedjen a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyil-

vántartásának vezetéséről a jogszabályi előírásnak megfelelően. 

 (2.3. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelezően köz-

zéteendő adatok nyilvánosságra hozatali rendjének, valamint a közér-

dekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézési rendjének sza-

bályozására. 

 (2.4. sz. megállapítás 1. bekezdésének 2. mondata alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályban előírtaknak megfelelően az adatvédelmi 

szabályzat elkészítéséről. 

 ( sz. megállapítás 1. bekezdése 3. mondatának 1. részmondata 

alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelő közzétételi kötelezett-

ség teljesítéséről. 

 (2.4. sz. megállapítás 1. bekezdése 3. mondatának 2. részmondata 

alapján) 
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  Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelő belső ellenőrzési kézi-

könyv kidolgozására. 

 (2.5. sz. megállapítás 2. bekezdésének 2. mondata alapján) 

  Intézkedjen, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a jogsza-

bályi előírásoknak megfelelően 

a) az érvényesítést az arra jogosult személy végezze el; 

b) a kötelezettségvállalásra a pénzügyi ellenjegyzést követően kerül-

jön sor; 

c) a teljesítés igazolását az arra jogosult személy végezze el; 

d) az utalványozás szabályszerűen érvényesített okmány alapján tör-

ténjen. 

 (3. összegző megállapítás 1. bekezdésének 1. mondata és a 2. be-

kezdésének 1-4. francia bekezdései alapján) 

  Intézkedjen, hogy a bérleti szerződések megkötésekor a jogszabályi 

előírásnak megfelelően rendelkezzenek a szerződő fél nyilatkozatával 

arról, hogy az átlátható szervezetnek minősül. 

 (3. összegző megállapítás 1. bekezdésének 2. mondata alapján) 

  Intézkedjen, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai – a megkötött 

visszterhes szerződések, adott megbízások, megrendelések – a jogsza-

bályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szakmai, műszaki telje-

sítés határidejét, a pénzügyi teljesítés módját és feltételeit, a kifizetés 

határidejét, illetve a Kórházzal szerződő fél képviselőjének nyilatkoza-

tát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

 (3. összegző megállapítás 3. bekezdésének 1. mondata alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelő közbeszerzési eljárá-

sok lefolytatásáról. 

 (3. összegző megállapítás 3. bekezdésének 2. mondata alapján) 

  Intézkedjen a kötelezettségvállalással terhelt maradvány alátámasztá-

sához részletező nyilvántartás vezetéséről a jogszabályi előírásnak 

megfelelően. 

 (3. összegző megállapítás 4. bekezdése alapján) 

  Kezdeményezze a vagyonkezelési szerződés módosítását a vagyonkeze-

lési szerződésnek megfelelően. 

 (4. összegző megállapítás 2. bekezdése alapján) 
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  Intézkedjen a vagyonkezelésbe tartozó vagyon tekintetében a jogszabá-

lyi előírásnak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségről. 

 (4. összegző megállapítás 3. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a mérlegben kimutatott eszközök és források jogszabály-

ban előírtaknak megfelelő, teljes körű leltárral történő alátámasztá-

sára. 

 (4. összegző megállapítás 4. bekezdése alapján) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
állami vagyon Állami vagyonnak minősül: 

a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható termé-
szeti erő, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában tör-
vény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti, 

c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az 
államot megillető egyéb társasági részesedés, 

d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, 
amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít. (Forrás: Vtv. 1. § (2) bekezdése) 

állami vagyon használója Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki, vagy amely törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcímen (bérlet, haszonbér-
let, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, hasznosít, 
ide nem értve a haszonélvezőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gyakorlóját. 
(Forrás: Vtvr. 1. § (7) bekezdés a) pontja) 

állami vagyon hasznosítása Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés – így különösen bérlet, 
haszonbérlet, megbízás – alapján központi költségvetési szervnek, természetes vagy 
jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek 
hasznosításra átengedi. 

(Forrás: Vtv. 23. § (1) bekezdése, hatályos 2012. január 1-jétől) 

Az állami vagyonnal a tulajdonosi joggyakorló maga gazdálkodik, vagy szerződés – így 
különösen bérlet, haszonbérlet, megbízás – alapján hasznosításra átengedi, illetőleg 
vagyonkezelésbe, haszonélvezetbe adja. (Forrás: Vtv. 23. § (1) bekezdése, hatályos 
2013. június 28-ától) 

állami vagyon kezelője /va-
gyonkezelő 

Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, vagy szerződés – így különösen bérlet, 
haszonbérlet, megbízás – alapján központi költségvetési szervnek, természetes vagy 
jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek 
hasznosításra átengedi.” Az állami vagyonra vonatkozóan az MNV Zrt. kizárólag az 
Nvtv.-ben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést. (Forrás: 
Vtv. 27. § (1) bekezdése, hatályos 2012. január 1-jétől) 

ÁSZ Integritás Projekt Az Állami Számvevőszék 2009-ben indította el a „Korrupciós kockázatok feltérképe-
zése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” című, európai uniós forrás-
ból megvalósított kiemelt projektjét (Integritás Projekt). Az Integritás Projekt célja, 
hogy felmérje a közszféra intézményei korrupciós kockázatoknak való kitettségét, il-
letőleg az azok mérséklésére hivatott kontrollok szintjét. Az Állami Számvevőszék a 
projekt révén az integritás szemlélet minél szélesebb körrel történő megismertetését, 
gyakorlatba ültetését kívánja elérni. Az integritás követelményeinek megfelelő szer-
vezeti működést előnyben részesítő közigazgatási kultúra elterjesztését és a korrup-
ció elleni fellépést az ÁSZ önmagára nézve is stratégiai jelentőségű célként fogalmazta 
meg. A projekt a felmérésben résztvevő intézmények számára helyzetükről egyfajta 
„tükörképet” mutat be, ami alapot teremt a jövőbeni pozitív irányú elmozduláshoz. 
(Forrás: a http://integritas.asz.hu honlapon közzétett, a 2013. évi Integritás felmérés 
eredményeiről készült összefoglaló tanulmány) 

átalakítás A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással tör-
ténhet. Az átalakítás lehet egyesítés vagy különválás. Az egyesítés lehet beolvadás 
vagy összeolvadás. (Áht. 11. § (2) bekezdés) 
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belső ellenőrzés Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, 
hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az 
ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kont-
rollrendszerének hatékonyságát. (Forrás: Bkr. 2. § b) pontja) 

belső kontrollrendszer A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszer-
zése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a műkö-
dés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatéko-
nyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, meg-
védjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű haszná-
lattól. (Forrás: Áht. 69. § (1) bekezdése) 

belső kontrollrendszer terü-
letei 

A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az infor-
mációs és kommunikációs rendszer, valamint a nyomon követési (monitoring) rend-
szer. (Forrás: Bkr. 3. §-a) 

ellenőrzési nyomvonal Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, 
táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különö-
sen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési 
folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. (For-
rás: Bkr. 6. § (3) bekezdés) 

hasznosítás A nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely – 
a tulajdonjog átruházását nem eredményező – jogcímen történő átengedése, ide 
nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását. (Forrás: 
Nvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontja) 

információs és kommuniká-
ciós rendszer 

A költségvetési szerv vezetője által kialakított és működtetett olyan rendszer, mely 
biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szer-
vezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. (Forrás: Bkr. 9. § (1) bekezdés) 

integrált kockázatkezelési 
rendszer 

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékeny-
ségére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célki-
tűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak tel-
jes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint 
a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak 
nyomon követését. (Forrás: Bkr. 2. § m) pontja, 2016. október 1-jétől) 

integritás Az integritás az elvek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját 
jelenti, vagyis olyan magatartásmódot, amely meghatározott értékeknek megfelel. 
(Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium: Magyarországi államháztartási belső kontroll 
standardok Útmutató 1.6.1. pontja, 2012. december) 

irányító szerv/felügyeleti 
szerv 

A költségvetési szerv tekintetében az Áht-ban meghatározott irányítási hatáskört gya-
korló szerv. (Forrás: Áht. 1. § 9. pontja) 

kockázat A kockázat annak a valószínűségét jelenti, hogy egy vagy több esemény vagy intézke-
dés nem kívánt módon befolyásolja a rendszer működését, céljainak megvalósulását. 
(Forrás: Javaslatok a korrupciós kockázatok kezelésére – Kockázatkezelési és ellenőr-
zési módszertan 35. oldal, ÁSZ)  

kockázatkezelési rendszer Olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok 
elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, 
nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése.(Forrás: 
Bkr. 2. § m) pontja) 

kontrollkörnyezet A költségvetési szerv vezetője által kialakított olyan elvek, eljárások, belső szabályza-
tok összessége, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók, egy-
értelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek 
és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán-
erőforrás-kezelés. (Forrás: Bkr. 6. § (1) bekezdés) 
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kontrolltevékenységek A költségvetési szerv vezetője által a szervezeten belül kialakított (kontroll) tevékeny-
ségek, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak 
eléréséhez és erősítik a szervezet integritását. (Forrás: Bkr. 8. § (1) bekezdés) 

középirányító szerv A költségvetési szerv tekintetében törvény vagy kormányrendelet alapján meghatá-
rozott, átruházott irányítási hatásköröket gyakorló szerv. (Forrás: Áht. 9. § (4) bekez-
dés) 

közfeladat Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötele-
zett közérdekből, a jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek 
megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az 
állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű felada-
tokat, valamint e feladatok ellátásakor szükséges infrastruktúra biztosítását is. (For-
rás: Nvtv. 3. § (1) bekezdés 7. pontja) 

maradvány A költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékeny-
ség bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevé-
kenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány. (Forrás: Áht. 1. 
§ 17. pont) 

nyomon követési rendszer 
(monitoring) 

A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének a célok 
megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, amely az operatív tevékeny-
ségek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az 
operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. (Forrás: Bkr. 
10. §) 

tulajdonosi joggyakorló Aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető tulaj-
donosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult. (Forrás: Nvtv. 
3. § (1) bekezdés 17. pontja) 

vagyongazdálkodás A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez 
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működ-
tetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosí-
tása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása 
szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. (Forrás: Nvtv. 7. § (2) 
bekezdése) 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

A Karolina Kórház- Rendelőintézet főigazgatója a jelentéstervezet megállapításaira írásban 

észrevételt tett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ főigazgatója az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával 

nem élt. 

A függelék – mellékletek nélkül – tartalmazza a Karolina Kórház- Rendelőintézet 

főigazgatója által megküldött észrevételeket, illetve az el nem fogadott észrevételek 

elutasításának indoklását. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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32 Vagyonkezelési szerződés Vagyonkezelési szerződés a GYEMSZI és Karolina Kórház- Rendelőintézet között 

(hatályos: 2013. március 1-jétől; száma: GYEMSZI/006987/2013.) 
33 Vtvr. 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

(hatályos 2007. október 4-től) 
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