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 E L E M Z É S  

 

Az elemzés alá vont társaságok1 ellenőrzési ta-

pasztalatai jól reprezentálják az önkormányzati 

feladatellátás összetettségét, sokszínűségét. 

Fontos tapasztalat, hogy az egyes feladatok el-

különítése, pénzügyi szétválasztása – jogszabá-

lyi előírás hiányában is – nagymértékben hozzá-

járul a feladatellátás átláthatóságához és elszá-

moltathatóságához, számon kérhetőségéhez, a 

hatékony feladatellátáshoz.  

Magyarországon az önkormányzatok autonómi-

áját, a feladatellátás szabadságát Magyarország 

Alaptörvénye garantálja. Jelen elemzés és a ko-

rábbi ellenőrzések tapasztalatai szerint ugyanak-

kor az önkormányzatok és a tulajdonukban álló, 

többségükben közfeladatot ellátó társaságok 

működésében számos szabálytalanság jelenik 

meg. A feladatellátási szabadság érvényesülése 

mellett szükséges megszabni azokat a jogszabá-

lyi kereteket, szabályokat, melyek hozzájárul-

hatnak a hatékony, közpénzkímélő, különböző 

területeken közel azonos színvonalú közszolgál-

tatás, közfeladat-ellátás biztosításához. 

A jogalkotó számára adódik a kérdés, melynek 

relevanciáját egyéb, önkormányzati társaságok-

ról szóló számvevőszéki elemzések is erősíte-

nek: az önkormányzatok feladatellátási szabad-

ságának érvényesülése mellett, a felelős köz-

pénzügyi gazdálkodás érdekében indokolt-e a 

szabályozás erősítése önálló, részletesebb sza-

bályozás kidolgozásával, önálló szabályozási 

környezet megteremtésével, a fejlesztések terü-

letén a közös minimumok, megfelelőségi krité-

riumok meghatározásával? 

Az elemzés 49 olyan önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaság gazdálkodásának ellenőrzé-

séről készített számvevőszéki jelentés alapján 

készült, melyek város- és piacüzemeltetéshez 

kapcsolódó feladatot láttak el. A jelentések alap-

ját képező ellenőrzések több ütemben folytak és 

2011. és 2016. között négy évet öleltek át, a je-

lentéseket az ÁSZ 2016-2018. években hozta 

nyilvánosságra. 

Az önkormányzati menedzsment megújulásá-

nak egyik eleme a tulajdonosi joggyakorló tevé-

kenységének megerősítése. Az elemzésbe be-

vont ellenőrzésekről készült számvevőszéki je-

lentésekben tett megállapítások alapján az ön-

kormányzatok közfeladataik ellátásának meg-

szervezéséről gondoskodtak.  

Az önkormányzatok – egy kivétellel – megal-

kották gazdasági programjukat és vagyongaz-

dálkodási rendeletüket, ezzel a feladatellátás ke-

reteit biztosították, a célok elérésének, a megfe-

lelő színvonalú feladatellátásnak feltételeit rög-

zítették. 

A tulajdonosi joggyakorlás az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok alapítóinak két-

harmada esetében szabályszerű volt. A tulajdo-

nosi joggyakorlás kereteinek kialakításában elő-

forduló jellemző szabálytalanság volt, hogy a fe-

lügyelő bizottságok nem rendelkeztek tulajdo-

nos által jóváhagyott ügyrenddel, ezért működé-

sük nem volt szabályszerű, átlátható és számon 

kérhető, fennállt a hatékony felügyelet feltételei 

sérülésének kockázata. A társaságoknál alkal-

mazandó javadalmazási szabályzat megalkotá-

sának, jóváhagyásának elmaradása a gazdasági 

társaságok mintegy harmadát érintette. Javadal-

mazási szabályzat hiányában a vezetők javadal-

mazási gyakorlata nem átlátható, az integritás 

kockázatai és a csalás veszélye megnő. 

A társaságok 4%-ánál a tulajdonos elmulasz-

totta a társaságok beszámolójának megtárgyalá-

sát, elfogadását, a társaságok 15%-ánál a felü-

gyelő bizottság írásos véleményének a hiányá-

ban került sor az éves beszámoló elfogadására. 

A tulajdonos ezekben az esetekben nem győző-

dött meg a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 

szabályszerűségéről, a felügyelő bizottság fel-

adatát nem látta el, a tulajdonosi kontroll nem 

volt biztosított. 
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Az elemzett társaságok által ellátott tevékenysé-

gek, a társaságok méretei, szabályozási-gazdál-

kodási jellegzetességei széles spektrumon he-

lyezkedtek el. Az ellátott főtevékenységük mel-

lett a társaságok további, önkormányzatok szá-

mára kötelezően előírt és önként vállalt feladatot 

is végeztek. 

Az ellenőrzött önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok szabályozottsága és szabály-

szerű működése területén az ellenőrzések szá-

mos szabálytalanságot feltártak. 

A szabályozottság területén 36 táraság eseté-

ben tártak fel szabálytalanságot az ellenőrzések. 

Jellemző szabálytalanság volt, hogy a számviteli 

szabályzatok tartalma nem felelt meg a Számv. 

tv. előírásainak. Az elemzett társaságok 43%-a 

nem rendelkezett a jogszabály előírásának meg-

felelő számviteli politikával. A leltározási és lel-

tárkészítési szabályzat, az értékelési szabályzat, 

a pénzkezelési szabályzat és a számlarend tar-

talma több esetben nem felelt meg a Számv. tv. 

előírásának. Az önköltségszámítás rendjére vo-

natkozó szabályzatok mintegy negyede nem fe-

lelt meg a jogszabályi előírásoknak. 

A számviteli szabályozás hiányosságai a 

gazdálkodás kockázatait növelték, az elszámo-

lások szabályszerűsége, a közpénzekkel való át-

látható gazdálkodás feltételeinek kialakítása 

nem volt biztosított. 

A 49 elemzés alá vont önkormányzati tulaj-

donú gazdasági társaság 57%-ánál a vagyon-

gazdálkodás gyakorlata nem volt szabály-

szerű. A bevételek és ráfordítások elszámolása a 

társaságok 50%-ánál nem volt szabályszerű, 

ezért fennállt annak kockázata, hogy a társasá-

gok éves beszámolóiban kimutatott bevételek és 

ráfordítások nem valós adatokat tartalmaztak, 

nem volt biztosított a közvagyon felhasználásá-

nak átláthatósága és ellenőrizhetősége, az elszá-

molások megfelelősége. A társaságok mintegy 

negyede az egyes tevékenységek elkülönített 

nyilvántartásáról, illetve elszámolásáról nem 

gondoskodott, ezért a keresztfinanszírozás-men-

tesség nem volt biztosított. 

A vagyonnyilvántartások területén a társa-

ságok közel felénél jellemző szabálytalanság 

volt, hogy beszámolójukban szereplő mérleg-

adatait leltár nem támasztotta alá, ezáltal a tár-

saságok éves beszámolója nem volt megalapo-

zott, a vagyon védelme és a működés átlátható-

sága nem volt biztosított. A társaságok mintegy 

ötödénél azonosítottak a számvevőszéki jelenté-

sek értékcsökkenés elszámolásához kapcsolódó 

szabálytalanságot, így a vagyon nyilvántartása 

nem volt szabályszerű. A visszapótlás alapját 

képező értékcsökkenéssel kapcsolatos szabály-

talanságok veszélyeztetik a vagyon értékének 

megőrzését. 

A társaságok több, mint fele nem teljesítette 

a közérdekű adatokhoz kapcsolódó közzétételi 

kötelezettségét, így a nyilvánosság tájékozta-

tása, működésük átláthatósága nem volt biztosí-

tott. 

Az ÁSZ az összesített 49 jelentés megállapí-

tásai alapján a tulajdonosi joggyakorlóknak 93 

javaslatot, a gazdasági társaságoknak 332 javas-

latot tett. 

Jó gyakorlatok 

Az elemzés a tulajdonosi joggyakorlás, a 

szabályozottság és a vagyongazdálkodás terüle-

tén feltárt kockázatok mellett jó gyakorlatokat 

is azonosított. Jó gyakorlat volt, hogy a tulajdo-

nosi joggyakorló önkormányzatok több társaság 

esetében írtak elő – az éves beszámoló készítési 

kötelezettségen túl – a működésre, vagyongaz-

dálkodásra, illetve a pénzügyi helyzet bemutatá-

sára vonatkozó beszámolási kötelezettséget, ez-

zel lehetőséget biztosítottak a feladatellátás fo-

lyamatos nyomon követésére, szükség esetén a 

tulajdonosi beavatkozásra. A Társaságok az elő-

írt beszámolási kötelezettségeknek jellemzően 

eleget tettek. A tulajdonosi jogokat gyakorló ön-
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kormányzatok a társaságok mintegy négyötödé-

nél éltek a jogszabályban rögzített ellenőrzési 

lehetőséggel és – saját belső ellenőrzésén ke-

resztül – ellenőrzéseket végeztek a társaságok-

nál, ezzel erősítették a tulajdonosi kontrollt. Az 

önkormányzatok esetenként – élve az Alaptör-

vény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített lehető-

séggel – olyan tevékenység ellátását is rendelet 

formájában szabályozták (piacüzemeltetés), 

amelyekre jogszabályi kötelezettségük nem 

volt. A szabályozottság minél szélesebb körben 

való kiterjesztése elősegíti a feladatellátás sza-

bályszerűségének ellenőrizhetőségét, növeli a 

működés átláthatóságát, hatékonyságát. Ugyan-

csak jó gyakorlatként azonosítottuk, hogy a tu-

lajdonosi joggyakorló több esetben, vonatkozó 

jogszabályi kötelezettség hiánya ellenére előírt 

üzleti terv készítési kötelezettséget, mellyel a 

társaságok gazdálkodása, működése átlátha-

tóbbá, kiszámíthatóbbá, a nyereség vagy veszte-

ség tervezése során a felelősségi viszonyok szét-

választhatóvá váltak. 
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Magyarország Alaptörvénye szerint „a he-

lyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gya-

korlása érdekében helyi önkormányzatok mű-

ködnek.” Az önkormányzatok működését, fel-

adatellátását, gazdálkodását, vagyonnal való 

gazdálkodásának szabályait sarkalatos törvé-

nyek határozzák meg, a feladatellátáshoz azok 

sajátosságai figyelembe vételével ágazati törvé-

nyek, jogszabályok adnak iránymutatást. Az 

Alaptörvény értelmében az önkormányzatok 

feladatellátásuk során kötelesek tiszteletben tar-

tani azt, hogy „Magyarország a kiegyensúlyo-

zott, átlátható és fenntartható költségvetési gaz-

dálkodás elvét érvényesíti.” Az Alaptörvény az 

önkormányzatiság elvének és kereteinek meg-

határozásával, a sarkalatos törvények előírásai 

mellett nagyfokú önállóságot, autonómiát bizto-

sít a helyi közösségek mindennapjait befolyá-

soló döntések meghozatalában. 

Az Alaptörvény kimondja, hogy „a helyi ön-

kormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó 

szervezetek törvényben meghatározott módon, 

önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényes-

ség, a célszerűség és az eredményesség követel-

ményei szerint.” 

Az önkormányzatok feladatai az Mötv.2 

szerint igen sokrétűek. Az Mötv. 13. § (1) be-

kezdés 2. pontja a településüzemeltetést, 14. 

pontja a kistermelők, őstermelők számára érté-

kesítési lehetőségeinek biztosítását a települési 

önkormányzatok feladatai között a helyi köz-

szolgáltatások körében határozta meg. A tör-

vény a településüzemeltetés feladatai között a 

köztemetők kialakítását és fenntartását, a közvi-

lágításról való gondoskodást, kéményseprő-

ipari szolgáltatás biztosítását, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítását és fenntartását, köz-

parkok és egyéb közterületek kialakítását és 

fenntartását, gépjárművek parkolásának biztosí-

tását nevesíti.  Az Mötv. 14. § (1) bekezdése sze-

rint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott fel-

adatok ellátásának részletes szabályait – ha az 

Mötv. másként nem rendelkezik – jogszabályok 

tartalmazzák. A jogszabályokból kiindulva, tá-

gabban értelmezve városüzemeltetés alatt a vá-

ros, városrész működéséhez, működtetéséhez 

szükséges műszaki-, humán infrastrukturális ki-

szolgáló tevékenységek összességének biztosí-

tását értjük. 

A helyi önkormányzatok feladatellátásának 

sajátossága, hogy törvényben meghatározott 

közfeladatok, valamint a helyi igények figye-

lembevételével önként vállalt feladatok ellátását 

végzik. Az Mötv. előírása szerint „Törvény elő-

írhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást ki-

zárólag erre a célra alapított,… olyan ….leg-

alább többségi önkormányzati tulajdonban álló, 

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társa-

ság, amelyben …. az önkormányzat legalább 

többségi befolyással bír vagy e gazdasági társa-

ság legalább többségi tulajdonában álló és leg-

alább többségi befolyása alatt álló jogi szemé-

lyiséggel rendelkező gazdasági társaság láthat 

el.” Az önkormányzati közfeladat-ellátásban, 

vagyongazdálkodásban jelentős részarányt kép-

viselnek az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény alapján az ÁSZ3 ellenőrzi a több-

ségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdál-

kodó szervezetek vagyonérték-megőrző és va-

gyongyarapító tevékenységét, az államháztartás 

körébe tartozó vagyon elidegenítésére, illetve 

megterhelésére vonatkozó szabályok betartását, 

ellenőrizheti az önkormányzati tulajdonban 

(résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 

vagyongazdálkodását. Amennyiben a kedvez-

ményezett szervezet az államháztartásból támo-

gatásban vagy ingyenes vagyonjuttatásban ré-

szesül, gazdálkodási tevékenységének egésze 

ellenőrizhető. Az ÁSZ alapvető célkitűzése az 

Alaptörvény előírásait szem előtt tartva az, hogy 
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az államháztartáson kívülre nyújtott költségve-

tési támogatások, valamint az államháztartáson 

kívül működő közfeladat-ellátó rendszerek el-

lenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a köz-

pénzeket az államháztartáson kívül működő 

szervezetek is célra tartottan, átlátható módon 

használják fel. 

Az ÁSZ az ellenőrzési feladatkörén túl tanul-

mányokat és elemzéseket készít, hogy tanácsadó 

szerepével is támogassa a „jól irányított állam” 

megvalósulását, hozzájáruljon a közpénzek fe-

lelős és szabályos felhasználásához. 

Az elemzés keretében az ÁSZ áttekintette a 

város- és piacüzemeltetéshez kapcsolódó fel-

adatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságoknál a tulajdonosi joggyakorlás 

egyes jellemzőit, értékelte a társaságok szabá-

lyozottságát, gazdálkodását és vagyongazdálko-

dási tevékenységét, továbbá hogy a bevételeik-

nek és ráfordításaiknak elszámolása megfelelt-e 

a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak. Érté-

keltük a társaságok működésének, gazdálkodá-

sának kockázatait a pénzügyi stabilitás és a mű-

ködés fenntarthatósága (jövedelmezőség, eladó-

sodottság, likviditás) szempontjából. Az elem-

zés kitért az integritás követelményeinek, szem-

pontjainak értékelésére, hasznosítva az e téren 

elvégzett számvevőszéki felmérések, elemzések 

eredményeit. Az elemzés keretében 49 önkor-

mányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 

ellenőrzésének tapasztalatait összegeztük. A ta-

pasztalatok, a feltárt kockázatok összegzésével 

az ÁSZ hozzá kíván járulni az önkormányzatok 

és a város- és piacüzemeltetéssel foglalkozó 

gazdasági társaságaik tevékenységének jövő-

beni szabályszerűségéhez, elszámoltatható és 

átlátható működéséhez. 

Az elemzésbe bevont önkormányzatok a 

településüzemeltetési feladatkörbe tartozó fel-

adatok mellett kistermelők, őstermelők számára 

hétvégi árusítás lehetőségének biztosítása, hul-

ladékgazdálkodás, távhő- és víziközmű szolgál-

tatás, lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat 

is gazdasági társasági formában látták el. 

Az ÁSZ stratégiájában megfogalmazta, hogy 

a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő 

pénzügyi kockázatok feltárásával támogatja, 

hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül 

működő szervezetek is átlátható módon használ-

ják fel a közfeladatok-, közszolgáltatások, a kö-

telező és önként vállalt önkormányzati feladatok 

ellátása érdekében. 

Az elemzés célja a település-, városüzemel-

tetéssel és piacok üzemeltetésével összefüggő 

feladatot ellátó önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok ellenőrzési tapasztalatainak fel-

dolgozásával feltárni az önkormányzatok tulaj-

donosi joggyakorlásában, a gazdasági társasá-

gok működésében rejlő kockázatokat. Célunk 

továbbá bemutatni az önkormányzatok és a köz-

feladatot ellátó társaságok esetében előforduló 

tipikus hibákat, jó és rossz gyakorlatokat, mely-

lyel hozzájárulhatunk a feladatellátás szabály-

szerűségének és eredményességének növelésé-

hez. A tapasztalatok összegzésével az elemzés 

hozzájárulhat az államháztartáson kívüli köz-

pénzfelhasználás átláthatóbbá tételéhez, a sza-

bályozási környezet javításához. A szabályta-

lanságok és a jó gyakorlatok elemzésével célunk 

felhívni a tulajdonosi joggyakorlók és a város- 

és piacüzemeltetés területén tevékenykedő gaz-

dasági társaságok vezetőinek figyelmét az irá-

nyítás és a gazdálkodás során előforduló tipikus 

hibákra és az ezekből eredő kockázatokra. 
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Az elemzés területe 
 

Az elemzés alapját 49 olyan önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának 

ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentés 

képezte, melyek város- és piacüzemeltetéshez 

kapcsolódó feladatot láttak el. A jelentéseket 

megalapozó ellenőrzések több ütemben folytak 

és 2011. és 2016. között négy évet öleltek át, a 

jelentéseket az ÁSZ 2016-2018. években hozta 

nyilvánosságra. A társaságok közül egy tulajdo-

nosi joggyakorló volt, kettő a vállalkozási tevé-

kenysége során nem látott el közfeladatot.  

Az elemzett időszak a számvevőszéki ellen-

őrzés alá vont 20 önkormányzati tulajdonú gaz-

dasági társaságnál a 2011-2014. évek, 13 társa-

ságnál a 2012-2015. évek, 16 társaságnál a 

2013-2016. évek volt. 

A társaságokból főtevékenység4-ük jellege, a 

feladataik, nyújtott szolgáltatásaik szerint há-

rom csoportot képeztünk, amelyet az 1. táblázat 

mutat be. 

Az elemzés alapjául szolgáló számvevőszéki 

jelentéseket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az ellenőrzésbe bevont tulajdonos önkormány-

zatok többsége – társaságai útján – közigazga-

tási területén látott el feladatokat, kilenc önkor-

mányzat azonban a környező településeken is - 

társulás formájában, vagy megbízás alapján - 

nyújtott közfeladat-ellátás körébe tartozó szol-

gáltatásokat.  

Az elemzéssel érintett önkormányzatok gaz-

dasági társaságai földrajzi elhelyezkedés sze-

rint csaknem lefedték az ország területét. A gaz-

dasági társaságok Budapest nyolc kerületében, 

valamint az ország 17 megyéjében, a megyék 

egy-egy településén, vagy településein nyújtot-

tak szolgáltatásokat. A gazdasági társaságok tu-

lajdonos önkormányzatainak közigazgatási te-

rületén a feladatellátással érintett lakosságszám 

elérte a 2 millió főt.  

A gazdasági társaságok döntő része (85,2%) 

az ellenőrzött időszakban kizárólagos önkor-

mányzati tulajdonban, míg a fennmaradó ré-

szük többségi önkormányzati tulajdonban 

volt. A társaságok több, mint egynegyede 

(26,5%-a) kizárólag közfeladatot, vagy közszol-

gáltatást látott el. Két társaság (4,1%) kizárólag 

vállalkozási tevékenységet folytatott. A társasá-

gok töb, mint kétharmada (69,4%-a) az ellátott 

közfeladat vagy közszolgáltatás mellett vállal-

kozási tevékenységet is ellátott. A társaságok 

közel harmada (31,4%-a) végzett egyúttal köz-

hasznú tevékenységet is. 

A társaságok kisebb része (26,5%) zártkö-

rűen működő részvénytársasági formában, jel-

lemzően nyereségorientált jelleggel működött (9 

profitorientált, 4 nonprofit társaság). A társasá-

gok többsége (73,5%) korlátolt felelősségű tár-

saságként, nagyobb részt nem nyereségorientált 

jelleggel működött (15 profitorientált, 21 non-

profit társaság). 

1. táblázat 

TÁRSASÁGOK CSOPORTOSÍTÁSA 

A végzett főtevékenység jellege 

szerint  

Társaságok 

száma 

Közfeladatot, közszolgáltatást és 

egyéb tevékenységet végző 

34 

Közfeladatot, közszolgáltatást 

nem végző (vállalkozási tevé-

kenységet végző) 

2 

Kizárólag közfeladatot/közszol-

gáltatást végző 

13 

Összesen: 49 
Forrás: Számvevőszéki jelentések, ÁSZ szerkesztés 
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Az elemzésben résztvevő gazdasági társaságok 

közel ötöde tartozott a kormányzati szektorba 

sorolt egyéb szervezetek közé. 

Az elemzett önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok együttes, összevont mérlegfő-ösz-

szege az ellenőrzött időszakon belül a negyedik 

év végén 528,8 Mrd Ft volt. A csoportok össze-

vont mérlegfőösszeg szerinti megoszlását a 

2. táblázat mutatja. 

Megjegyzés: 1.) Közfeladatot, közszolgáltatást és egyéb tevékenységet 
végző, valamint közfeladatot, közszolgáltatást nem végző (vállalkozási 
tevékenységet végző) társaságok; 2.) Kizárólag közfeladatot/közszol-
gáltatást végző társaságok; A táblázat a különböző ellenőrzött idő-
szakra vonatkozó adatokat tartalmazza. 

 

A főtevékenység szerinti egyes csopor-
tok jellemzői: 

A közfeladatot, közszolgáltatást és egyéb 

tevékenységet végző társaságok csoportjába 

34 társaság tartozott, amelyek közszolgáltatói 

alaptevékenysége – ágazati jogszabályokban 

előírt szerződéskötési kötelezettség alapján – a 

hulladékgazdálkodás, távhőellátás, a közműves 

ivóvízellátás és szennyvízelvezetés-tisztítás, 

parkolók üzemeltetése voltak. Egyéb közszol-

gáltatási tevékenység keretében elláttak még 

köztemető fenntartási, kéményseprő ipari és he-

lyi tömegközlekedési feladatokat is. 

Az Mötv. előírása szerint a helyben biztosí-

tott közfeladatok közé tartozik a műszaki-, inf-

rastrukturális kiszolgáló tevékenységek, a köz-

parkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása, piac biztosítása, lakás- és helyiség-

gazdálkodás. a humán főfeladat-ellátások egész-

ségügyi alap-, kulturális szolgáltatások és a köz-

foglalkoztatás voltak. Egyéb közfeladatok köré-

ben ellátták a helyi közutak kialakítását és fenn-

tartását, a sportlétesítmények üzemeltetését, a 

vízgazdálkodási, víz-kárelhárítási feladatokat, 

valamint a szociális és közétkeztetési szolgálta-

tásokat. 

A vállalkozási tevékenységet ellátó társasá-

gok jellemzően lakó- és nem lakóépület kivite-

lezésével, illetve hozzá kapcsolódó mérnöki és 

egyéb tevékenységek végzésével, ezek üzemel-

tetésével, az önkormányzat városfejlesztése 

megvalósításának koordinálásával, pályázatok 

előkészítésével, saját ingatlan bérbeadásával, to-

vábbá fürdő üzemeltetéssel, vendéglátással és 

kereskedelemmel foglalkoztak. 

Az elemzés módszertani 
háttere 

 

Az elemzés alap-

jául 49 város- és pi-

acüzemeltetési tevé-

kenységet is foly-

tató, közfeladatot el-

látó társaság számvevőszéki ellenőrzéseiről ké-

szült jelentések, valamint a közhiteles adatbázi-

sokban szereplő információk, továbbá az elem-

zés alapjául szolgáló ellenőrzések dokumentu-

mai szolgáltak. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságok ellenőrzése során fókuszterület volt a 

tulajdonos önkormányzatok közfeladat-ellátásá-

nak megszervezése, feltételeinek biztosítása, a 

tulajdonosi joggyakorlás szabályszerűsége, a 

társaság szabályozottsága, a pénzügyi stabilitása 

(fizetőképesség), a vagyongazdálkodása, a mű-

ködés fenntarthatósága kockázatainak értéke-

lése. 

2. táblázat 

TÁRSASÁGOK MÉRLEGFŐÖSSZEGE AZ 
1-4. ÉVBEN (MRD FT) 

Társ. 1. év 2. év 3. év 4. év 

1. 350,1 431,7 482,9 517,5 

2. 3,0 6,8 11,4 11,3 

∑ 353,1 438,5 494,3 528,8 
Forrás: Társaságok beszámolói, ÁSZ szerkesztés 
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Az ellátási terület adatait a számvevőszéki 

jelentésekből, míg a lakosságszámot a KSH által 

közzétett, 2018. évre vonatkozó adatbázisból 

összesítettük (www.ksh.hu). 

A számvevőszéki jelentésekből származó ér-

tékeléseket az ellenőrzött időszak évei sorrend-

jének figyelembe vételével elemeztük. Ugyan-

így jártunk el a számszaki adatok összesítése és 

elemzése során: az éves beszámolók adatait az 

ellenőrzés alá vont időszak évei sorrendjének fi-

gyelembe vételével összesítettük. 

A mutatószámok a társaságok működési 

kockázatainak bemutatását szolgálják. Az integ-

ritásra vonatkozó rész az ÁSZ által 2018 nov-

embere és 2019 januárja között végzett integri-

tás felmérés során szolgáltatott adatokból és 

azok kiértékeléséből származik, melyek 2018. 

évre vonatkoztak. 

Az elemzés elkészítéséhez adatbekérésre nem 

került sor. 

Az ellenőrzött gazdasági társaságokat az 

ÁSZ kockázatelemzéssel választotta ki. Az 

elemzett társaságok magas száma ellenére az 

elemzés megállapításai, következtetései nem 

vetíthetőek ki, azok kizárólag az elemzett társa-

ságokra vonatkoznak. 
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Az önkormányzatok feladatait meghatá-

rozó jogszabályok 
 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosí-

tandó közfeladatok körében ellátandó helyi ön-

kormányzati feladatokat az Mötv. tartalmazza. 

Meghatározza az önkormányzatok feladat- és 

hatáskörét, szerveit és működését, gazdasági 

alapját, vagyongazdálkodásának szabályait, a 

feladatok finanszírozási rendszerét, belső kont-

rollrendszerének működtetési feladatait. Megál-

lapítja a kötelezően ellátandó feladatok körét, de 

lehetőséget biztosít arra, hogy a lakossági igé-

nyek messzemenő figyelembe vételével a köte-

lező feladatain túl önként vállaljon helyi köz-

ügyek körébe tartozó feladatokat. A törvény ál-

tal meghatározott önkormányzatok ellátandó 

feladatai nem konkrét, tételes feladat- és hatás-

kör telepítést jelentenek, a törvény az egyes te-

lepüléstípusokra vonatkozó feladatellátás meg-

határozó elveit rögzíti, az önkormányzati fel-

adatellátás részletes szabályait az ágazati törvé-

nyek hatáskörébe utalja.  

Az Nvtv.5 határozza meg az önkormányzatok 

vagyongazdálkodására vonatkozó feladatokat és 

követelményeket, a nemzeti vagyonnal való fe-

lelős gazdálkodás szabályait, annak alapelveit, a 

vagyonhasznosítás és kezelést és az önkormány-

zatok gazdasági társaságokban levő tulajdonré-

szeikkel való rendelkezés szabályait, az önkor-

mányzatok kizárólagos gazdasági tevékenysé-

geit. 

Az Áht.6 az önkormányzatok ágazati felada-

tainak támogatására vonatkozó szabályokat, a 

költségvetési támogatásokra vonatkozó speciá-

lis szabályokat, az önkormányzatok irányítása 

alá tartozó gazdasági társaságnál végezhető 

belső ellenőrzési szabályokat határozott meg az 

önkormányzatok számára. A belső kontrollrend-

szer kialakításra, működtetésére vonatkozó kö-

telezettségeket a Bkr.7 tartalmazza. 

Az államadósság keletkezését és növekedé-

sét korlátozó szabályokat tartalmazott a Gst.8 

önkormányzatok gazdasági társaságokat érintő 

kötelezettségvállalásai tekintetében. 

 

A tulajdonosi joggyakorlást meghatározó 

jogszabályok 

 
A gazdasági társaságok alapításával kapcsolatos 

szabályokat 2014. március 15-ig a Gt.9, 2014. 

március 15-től a Ptk.10 tartalmazza. A kizáróla-

gos, vagy többségi tulajdonú önkormányzati tár-

saságok államháztartáson kívüli szervezetként 

vesznek részt a közfeladatok ellátásában. Ezen 

társaságok esetében a tulajdonosi jogok gyakor-

lója a létesítő önkormányzatok képviselő-testü-

lete. A tulajdonosi joggyakorlás alapvető előírá-

sait az önkormányzat SZMSZ-ében, illetve va-

gyonrendeletében rögzítik. A tulajdonosi jog-

gyakorló – a jogszabályi előírások érvényesítése 

érdekében –a közfeladatok, közszolgáltatások 

és egyéb feladatok tartalmát, a feladatellátás kö-

vetelményrendszerét létesítő okiratokban, 

feladatellátási szerződésekben határozta meg. 

 

A Taktv.11 a köztulajdonban álló gazdasági tár-

saságok működése érdekében írt elő szabályo-

kat. A Taktv. 4. § (1) bekezdése a köztulajdonú 

gazdasági társaságoknál kötelezővé tette a tulaj-

donosi érdekek védelmét szolgáló felügyelő bi-

zottságok működését, míg az 5. § (3) bekezdés 

előírása a társaságok átlátható működését szol-

gálta a vezető tisztségviselők díjazásának és a 

gazdálkodással összefüggő adatainak nyilvá-

nosságra hozatalának előírásával. A Ptk. 3:120. 

§ (2) bekezdése szerint a felügyelő bizottság a 

beszámolóról írásbeli jelentést készít, a legfőbb 
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szerv a beszámoló elfogadásáról ennek birtoká-

ban dönthet. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése sze-

rint a felügyelő bizottság ügyrendjét maga álla-

pítja meg, azt a társaság legfőbb szerve hagyja 

jóvá. 

 

A gazdasági társaságok működését és 

gazdálkodását meghatározó jogszabá-

lyok 

 
A Számv. tv.12 14. § (5) bekezdése rögzíti, hogy 

a gazdasági társaságoknak kötelező számviteli 

politikát, annak keretében leltárkészítési és lel-

tározási szabályzatot, értékelési szabályzatot, 

pénzkezelési szabályzatot, egyes feltételek 

fennállása esetén önköltségszámítás rendjére 

vonatkozó szabályzatot, valamint törvény által 

előírt egyéb szabályzatokat alkotni. A Számv. 

tv. 161. § (1) bekezdése értelmében a társasá-

goknak az egységes számlakeret előírásainak fi-

gyelembevételével olyan számlarendet kell ké-

szíteniük, amely szerinti könyvvezetés a beszá-

moló elkészítését maradéktalanul biztosítja. 

A Számv. tv. és a közhasznú besorolással ren-

delkező gazdasági társaságok esetében a Civil 

tv.13  is tartalmaz a beszámoló készítésével és 

közzétételével kapcsolatos előírásokat. A Civil 

tv. a különböző kedvezményre jogosult köz-

hasznú tevékenységet végző szervezetek szá-

mára átláthatóbb, szabályozottabb és egyben 

szigorúbb követelményeket határozott meg, me-

lyek közül az eredmény-felosztás tilalma és a 

nyilvántartások kötelező vezetése a legjelentő-

sebb. 

Az Info tv.14 32-37. §-ai a társaságok főbb köz-

zétételi kötelezettségeit szabályozza. 

A kormányzati szektorba sorolt társaságoknak a 

szervezetek tevékenységének, a célok megvaló-

sításának nyomon követését biztosító rendszert 

kell kialakítaniuk, az Ávr. mellékletében (2014. 

december 31-ig 7. melléklet, 2015. január 1-től 

5. melléklet) előírt adatszolgáltatási kötelezett-

ségüknek eleget kell tenniük. 

A gazdasági társaságok alapítására, működteté-

sére – mind az alapító önkormányzatok, mind a 

gazdasági társaságok számára – fontos szabá-

lyokat fogalmazott meg 2014. március 14-ig a 

Gt., majd a napjainkban is hatályban levő Ptk. A 

gazdasági társaságok számára a közhasznú jog-

állás megszerzésének feltételeit, az azzal járó 

követelményeket és kedvezményeket a Civil.tv. 

szabályozza. 

A gazdasági társaságok belső kontrollrend-

szerének kialakítása és működtetése tekinteté-

ben előírt követelményeknek a kormányzati 

szektorba sorolt gazdasági társaságoknak meg 

kell felelni, mivel esetükben alkalmazniuk kell 

a Bkr. idevonatkozó rendelkezéseit. A vagyon-

kezelést végző, továbbá 2014. január 1-től a kor-

mányzati szektorba sorolt szervezetekre is kiter-

jed a Bkr. hatálya, így a belső kontrollrendszer 

és belső ellenőrzés kialakítása során a Bkr. elő-

írásainak megfelelően kell eljárniuk. 

A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok 

szabályozási környezete eltérő, egyes tevékeny-

ségek – mint pl. hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátása, távhőszolgáltatás – esetében ágazati 

jogszabályok szigorú követelményeket, elvárá-

sokat fogalmaznak meg, a tulajdonos számára 

szabályozási, rendeletalkotási kötelezettséget ír-

nak elő. Más tevékenységek esetében, mint pl. 

piac, vásárcsarnok, vásár üzemeltetés ellátásáról 

szóló szabályozás általánosságban fogalmaz 

meg szabályokat, egyes tevékenységek ellátásá-

ról pedig külön jogszabályok nem rendelkeznek, 

ilyen pl. több önkormányzat gazdasági társasága 

által ellátott „önkormányzati tulajdonú ingatla-

nok működtetése”, „egyéb takarítás”, „vendég-

látás” feladatok.  

 

A gazdasági társaságok közfeladat ellátá-

sának szabályozási környezete 
 

Az önkormányzatok közfeladat ellátásának 

részletes szabályait, az adott tevékenységre vo-

natkozó követelményeket, elvárásokat az úgy-
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nevezett ágazati törvények, jogszabályok hatá-

roznak meg. Az elemzésbe bevont gazdasági 

társaságok által ellátott közfeladatokra vonatko-

zóan a hulladékgazdálkodással, kezeléssel 

kapcsolatos szabályokat a Htv.15, a Hkszvr.16, 

Hkvvr.17 ír elő. A távhőellátás szabályozását a 

2005. július 1-jétől hatályos Tszt.18 tartalmazza. 

A víz- és szennyvízszolgáltatás ágazati szabá-

lyairól két törvény – a Vgtv.19 és a Vksztv.20 – 

rendelkezik. A vízrendezés, vízkárelhárítás 

feladatait a Vgtv. mellett a 120/1999. (VIII.6.) 

Korm. rendelet21 is szabályozza.  A temetkezési 

szolgáltatások, köztemető fenntartással kapcso-

latos feladatokat a Tmtv22, a helyi tömegközle-

kedés biztosítása során betartandó szabályokat a 

2012. évi XLI. törvény23 tartalmazza.  

Az önkormányzati tulajdonú lakások helyisé-

gek, fenntartása tevékenység szabályai az 

Ltv24-ben találhatók.  

A helyi közterületek (parkok, utcák) fenntartá-

sával kapcsolatban a Ztv.25, továbbá az Eü.tv.26 

153. § (1) bekezdés a) pontja fogalmaz meg kö-

vetelményeket. 

A helyi piacok üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok a Kertv.27-ben és a Piac rendelet28-

ben találhatók. A parkolók üzemeltetéséről a 

Kktv.29 9/D. § (2) bekezdése tartalmazza a be-

tartandó szabályokat. A helyi közutak fenntar-

tásáról rendelkezik még a Kktv. valamint az 

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet30. Az elemzésbe-

vont egyes gazdasági társaságok fürdő-, strand 

üzemeltetési feladatokat látnak el, e tevékenysé-

get a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet31 és a 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet32 szabályozzák. 

Egyes gazdasági társaságok egészségügyi 

szolgáltatást, sportszolgáltatás nyújtanak, az 

Eü.tv. tv. és a Sport. tv.33 rendelkezéseinek fi-

gyelembe vételével. Előfordult, hogy a gazda-

sági társaság közfoglalkoztatással kapcsolatos 

tevékenységet is végzett, a 2011. évi CVI. tör-

vény34 alapján. A közétkeztetéssel kapcsolatos 

feladatokat a Gyvt35. tartalmaz.  
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2.1 A társaságok finanszírozási 
háttere 

 
Az önkormányzatok a közfeladatok ellátásához 

többféle forrást vehetnek igénybe. Egyik finan-

szírozási forrás a központi költségvetésből 

származó támogatás. Az Mötv. szerint az ön-

kormányzati kötelező feladatok ellátásához a 

központi költségvetés feladatfinanszírozási 

rendszerén keresztül feladatalapú, vagy jel-

lemző mutatószám, lakosságszám alapján költ-

ségvetési támogatás formájában járul hozzá. A 

feladatellátáshoz szükséges források ily módon 

történő biztosításának célja, hogy – a jogszabá-

lyok által meghatározott feltételek szerinti – fel-

adatellátáshoz szükséges működési kiadások fe-

dezete rendelkezésre álljon.  

A feladatellátás további finanszírozási forrása 

az önkormányzatok jogszabályon alapuló sa-

ját bevétele (saját bevételek, pl.: helyi adó be-

vételek) és az önkormányzat tényleges saját be-

vétele (pl. bérbeadás bevétele). Mindezek mel-

lett az önkormányzatok a közfeladat-ellátás 

színvonalának emelése, a fejlesztések finanszí-

rozása érdekében különböző szervezetek által 

kiírt pályázatokon vehetnek részt, a pályázato-

kon elnyert felhalmozási, vagy működési célú 

támogatásokból is finanszírozni tudják a gaz-

dasági társaságok által ellátott feladatokat. A 

közfeladatokat ellátó gazdasági társaságok be-

vételi forrásainak fő eleme – amennyiben az el-

látott feladat jellege ezt lehetővé teszi - a szol-

gáltatás ellenértékeként kapott szolgáltatási díj-

bevétel. Szolgáltatási díj megállapítására jel-

lemzően a közszolgáltatási tevékenységek kö-

rében került sor, esetükben a díjak előírásával, 

megállapításával kapcsolatos kötelezettséget és 

szabályokat az ágazati törvények és jogszabá-

lyok határozzák meg. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet 

közszolgáltatási díj ellenében nyújtják az önkor-

mányzatok gazdasági társaságaikon keresztül. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj meg-

állapítására vonatkozó szabályokat a Htv. tartal-

maz, miszerint 2013. július 12-től a közszolgál-

tatási díjat miniszter rendeletben állapítja meg, 

ezt megelőző időszakban ez önkormányzati ha-

táskörben volt. A közszolgáltatási díj mértéké-

ben meghatározó szerepe volt díjkalkulációnak 

és (2013. május 10-ig) a Rezsi tv.36 közszolgál-

tatási díj mértékére vonatkozó rendelkezésének.  

A Tszt. előírja, hogy a szolgáltató által nyúj-

tott távhőszolgáltatás díját a költségekre, 

árakra, díjakra vonatkozó összehasonlító elem-

zések felhasználásával, illetve e törvényben 

meghatározott szempontokra,  valamint - 2011. 

szeptember 30-ig - az Ártv.37 rendelkezéseire 

való figyelemmel kell meghatározni. 

A víziközmű szolgáltatás, szennyvíz-elveze-

tés díjának megállapítására vonatkozó szabá-

lyokat a Vksztv. határoz meg 2012. január 1-

jétől, melyben a helyi önkormányzat képviselő- 

testületének díjmeghatározással kapcsolatos fel-

hatalmazásról is rendelkezik. 

A parkolási díjak – azaz „várakozási díj” – 

mértékének meghatározását a Kktv. az önkor-

mányzati hatáskörbe rendeli és előírja, hogy a 

díjat úgy kell megállapítani, hogy „az legalább 

a ráfordításokra és a működéshez szükséges ki-

adásokra fedezetet biztosítson”.  

A közétkeztetés keretében végzett gyermek-

étkeztetési feladatok térítési díjának megállapí-

tását, a szolgáltatás ingyenesen, illetve kedvez-

ményesen történő igénybevételének lehetőségét 

a Gyvt. szabályozza. 

Az önkormányzatok által ellátandó feladatok, 

közfeladatok sajátossága, hogy egyes tevékeny-

ségek költségeinek ellentételezése céljából díja-

kat számolnak fel, míg más szolgáltatások ese-

tében nem érvényesíthető szolgáltatási díj.  



 

16 

 E L E M Z É S  

A közvetlenül a lakosság és más gazdálkodó 

szervezetek részére nyújtott szolgáltatások – in-

gatlanok, lakások, helyiségek bérbeadása, helyi 

közlekedés - esetében szolgáltatási díj számít-

ható fel, amely részben, vagy egészben fedezi a 

feladatellátás költségeit.  

Nem számítható fel szolgáltatási díj, pl. parkok, 

zöldterületek karbantartása, helyi utak, középü-

letek üzemeltetése, karbantartása, köztemető 

fenntartása feladatok ellátásáért. Ezek a felada-

tok kizárólag támogatásokból finanszírozhatók. 

A közfeladat-ellátás finanszírozásába bevon-

ható forrás lehet még a vállalkozási tevékenysé-

get végző gazdasági társaságok mérlegszerinti, 

vagy adózott eredménye, amelynek felhaszná-

lásáról a tulajdonosi joggyakorló dönt. 

2.2 A társaságok bevételi 
formái 

 
A közfeladat-ellátást végző gazdasági társa-

ságok feladataikat a tevékenységek szolgáltatási 

díjából – árbevételből – önkormányzattól kapott 

költségvetési forrásokból és egyéb támogatá-

sokból finanszírozták.  

A gazdasági társaságok által ellátott tevé-

kenységi körök szerteágazóak, emiatt néhány 

közszolgáltató – hulladékgazdálkodási, távhő 

szolgáltatási feladatokat ellátó – társaság kivéte-

lével finanszírozási forrásaik is összetettek. Be-

vételeikben egyaránt megjelent az értékesítés 

nettó árbevétele (szolgáltatási díj bevétel), ön-

kormányzati támogatás, központi költségvetési 

támogatás, más költségvetési forrásból (elkülö-

nített állami pénzalaptól) és egyéb szervezetek-

től kapott támogatás. Az egyéb költségvetési 

forrásból, alapokból származó támogatás jelen-

tős része a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támo-

gatás volt. 

Az összes bevételen belül a legnagyobb rész-

arányt az értékesítés nettó árbevétele, azaz a 

szolgáltatási díjbevételek tették ki. 

Azok a gazdasági társaságok, amelyek jel-

lemzően csak egy-egy típusú közszolgáltatási 

tevékenységet végeztek, 90%-ot meghaladóan a 

szolgáltatási díjból finanszírozták tevékenysé-

güket. A legmagasabb részarányú támogatással 

azok a társaságok rendelkeztek, amelyek közfel-

adatot láttak el (2. csoport), a tevékenységük kö-

zött a legnagyobb arányban fordulnak elő a térí-

tésmentes szolgáltatások. A kizárólag vállalko-

zási tevékenységet végző gazdasági társaságok-

nál minimális támogatás jelenik meg a bevéte-

lekben.  

A gazdasági társaságok működési célú támo-

gatásai közel 90%-os részarányban a tulajdonos 

önkormányzattól származnak, 10% körüli rész-

arányt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és az 

egészségbiztosítási alaptól kapott támogatások 

tették ki. 

A közszolgáltatási és közfeladatot ellátó tár-

saságok működési célú támogatása jelentős 

részben a közfeladat ellátására, közszolgáltatá-

sok nyújtására kötelezett tulajdonos önkor-

mányzatoktól származik, míg a vállalkozási te-

vékenységet végző társaságok nem, vagy csak 

minimális részarányban részesültek önkor-

mányzati támogatásban. A közfeladatot ellátó, 

de vállalkozási tevékenységet is végző gazda-

sági társaságoknál az önkormányzati támogatás 

részaránya alacsonyabb, ami azt jelzi, hogy a 

társaság tevékenységének csak egy részéhez, a 

közfeladat ellátásához biztosított támogatást a 

tulajdonos. 

A gazdasági társaságok jellemzően fejlesz-

tési céljaik megvalósításához pályázati úton, ha-

zai, vagy európai uniós támogatásban részesül-

tek.  
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3.1 A közfeladatok ellátásának 
megszervezése 

 

Az elemzésbe vont tulajdonos önkormány-

zatok ellenőrzését három időszakra vonatko-

zóan, három ellenőrzési program alapján ellen-

őrizte az ÁSZ, így 20 gazdasági társaságnál a 

közfeladat ellátás módjának ellenőrzése kiemelt 

figyelmet kapott, míg a többi társaság esetében 

önkormányzatok tulajdonosi jogkörgyakorlásá-

nak és a gazdasági társaság gazdálkodásának 

szabályszerűségének ellenőrzésén volt nagyobb 

hangsúly. 

Az önkormányzatok által alapított gazdasági 

társaságok szerteágazó, sokféle közfeladatot lát-

tak el. A társaságok jellemző főtevékenysége 

volt a hulladékgazdálkodás (12), az ingatlanok 

üzemeltetése, kezelése, bérbeadása (14), a táv-

hőszolgáltatás (3), továbbá főfeladatként hat 

gazdasági társaság látott el parkok, zöldterületek 

fenntartását, egy nyújtott parkolási szolgáltatást 

és három gazdasági társaság piacot üzemeltetett. 

A társaságok túlnyomó többsége a tulajdonos ál-

tal meghatározott főfeladat mellett további köz-

feladatok is ellátott. 

A főtevékenység mellett 11 társaság végzett 

piac, vásárcsarnok, vásár üzemeltetésével, 13 

köztemető fenntartással, 19 helyi közutak fenn-

tartásával, síkosság mentesítéssel, 19 parkok, 

zöldterületek fenntartásával, kezelésével kap-

csolatos feladatot, kettő kéményseprői feladatot 

látott el, 14 parkolót üzemeltetett. A gazdasági 

társaságok által ellátott fő tevékenységeket és 

egyébfeladatokat részletesen bemutatja a 2. 

számú melléklet. 

Az önkormányzatok – egy kivétellel – ren-

delkeztek jóváhagyott gazdasági programmal, 

amelyben a közfeladat-ellátás biztosításának, el-

látási színvonaljavításának célkitűzéseit, fej-

lesztési elképzeléseit határozták meg. Az önkor-

mányzatok közül mindössze egy nem rendelke-

zett a közfeladat-ellátáshoz szükséges vagyon-

tárgyakkal való gazdálkodás követelményeit 

tartalmazó vagyongazdálkodási rendelettel. A 

gazdasági program és a belső szabályozás meg-

léte hozzájárult a közfeladat ellátással kapcsola-

tos célok eléréséhez, a fejlesztések meghatáro-

zásával elősegítette a megfelelő színvonalú fel-

adatellátást, hozzájárult a vagyontárgyakkal 

való gazdálkodás szabályozottságához, ezáltal a 

vagyontárgyak hatékony működtetéséhez. 

A gazdasági társaságok által ellátandó köz-

feladatokat a társaságok létesítő okiratában ha-

tározták meg a tulajdonos önkormányzatok. A 

feladatok ellátására vonatkozó szabályokat, 

elvárásokat, követelményeket minden esetben 

írásban rögzítették, a közfeladat-ellátás sajátos-

ságainak megfelelő formában, közszolgáltatási 

szerződésben, feladat-ellátási szerződésben, 

üzemeltetési-, vagy megbízási szerződésben, 

megállapodásban. A pontos, részletes feladat-

meghatározás, a követelmények meghatározása 

nélkül a kitűzött célok teljesülése nem kérhető 

számon. 

A közfeladat-ellátás szabályszerűségének el-

lenőrzésében is érintett 20 önkormányzat közül 

egy esetben tapasztaltunk szabálytalanságot a 

közfeladat-ellátás megszervezésében a közszol-

gáltatási szerződések tartalmi hiányossága mi-

att. Ágazati jogszabály alapján 19 önkormány-

zatnak volt rendeletalkotási kötelezettsége, 

amely kötelezettségének valamennyi önkor-

mányzat eleget tett. Az önkormányzatok eseten-

ként – élve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében rögzített lehetőséggel – olyan tevé-

kenység ellátásának szabályozását is rendelet 

formájában szabályozták, amelyekre jogszabá-

lyi kötelezettségük nem volt. Pl. a piacokat, vá-

sárcsarnokokat üzemeltetők részére „a vásárok-

ról, piacokról és bevásárló központokról” szóló 
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55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerint a vá-

sár, piac működési rendjét az üzemeltető hatá-

rozza meg, de erre nem írt elő rendeletalkotási 

kötelezettséget. Ennek ellenére a piacok működ-

tetéséhez, üzemeltetéséhez több önkormányzat 

is rendeletben rögzítette a vonatkozó helyi sza-

bályokat.  A tulajdonos önkormányzatok belső 

szabályozásának ily módon történő kiterjesztése 

jó gyakorlatként követhető példa lehet, a szabá-

lyozottság minél szélesebb körben való kiter-

jesztése elősegíti a feladatellátás szabályszerű-

ségének ellenőrizhetőségét, hozzájárul a műkö-

dés áttekinthetőségéhez, növeli a feladatellátás 

hatékonyságát.   

Az önkormányzatok közfeladataik ellátásá-

nak megszervezéséről gondoskodtak.  

Az elemzésben résztvevő gazdasági társasá-

gok törvényes működési feltétételeinek biztosí-

tásáról egy társaság kivételével gondoskodtak a 

tulajdonos önkormányzatok. Hat társaság eseté-

ben a tartósan veszteséges gazdálkodás követ-

keztében a tulajdonos önkormányzatoknak in-

tézkedési kötelezettsége keletkezett. Az önkor-

mányzatok tőkepótlási kötelezettségük teljesíté-

sével, egy esetben a jegyzett tőke leszállításával 

biztosították, hogy a gazdasági társaságoknál a 

saját tőke/jegyzett tőke aránya a jogszabályban 

előírt szintnek megfeleljen. Egy gazdasági tár-

saság tulajdonos önkormányzata határozatban 

döntött a társaság törzstőkéjének megemelésé-

ről, azonban ezt az ellenőrzött időszak végéig 

nem teljesítette, ami a társaság működésére, a 

közfeladat ellátására nézve kockázatot je-

lentett.  

3.2 A tulajdonosi 
jogkörgyakorlás kereteinek 
kialakítása és gyakorlata 

 

Az önkormányzatok a tulajdonosi jogok gyakor-

lására vonatkozó szabályokat SZMSZ-ben, va-

gyongazdálkodási rendeletben és a gazdasági 

társaságok létesítő okirataiban határozták meg. 

A tulajdonosi jogkörgyakorlásban az önkor-

mányzatok mellett négy gazdasági társaság ese-

tében a tulajdonos önkormányzatok által erre a 

célra létrehozott gazdasági társaságok (holdin-

gok) vettek részt. 

A tulajdonosi joggyakorlás kereteit 25 önkor-

mányzat nem megfelelően alakította ki. A hol-

dingok mind a négy gazdasági társaság tekinte-

tében szabályszerűen alakították ki a jogkörgya-

korlás feltételeit. 

A tulajdonosi jogkörgyakorlás kereteinek kiala-

kításában a leggyakrabban előforduló szabályta-

lanság a gazdasági társaság felügyelő bizott-

sága szabályszerű működési feltételeinek bizto-

sításához kapcsolódott. A felügyelő bizottságok 

22 gazdasági társaság esetében a Ptk. 3:122. § 

(3) bekezdés előírása ellenére nem rendelkeztek 

jóváhagyott ügyrenddel, így szabályszerű mű-

ködésük nem volt biztosított. Egy gazdasági tár-

saság pedig felügyelő bizottság nélkül műkö-

dött. A felügyelő bizottság működése ügyrend 

nélkül nem átlátható, nem számon kérhető, ma-

gában hordozza a hatékony felügyelet feltételei 

sérülésének kockázatát. 

A tulajdonosi jogok gyakorlásának része a 

gazdasági társaságok által alkotott szabályzatok, 

tervek, beszámolók jóváhagyása, elfogadása, to-

vábbá a gazdasági társaságok felügyeletét ellátó, 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérő 

felügyelő bizottság működtetése. A tulajdonosi 

jogok érvényesülését támogatja a gazdasági tár-

saságok rendszeres beszámoltatása, a gazdasági 
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társaság beszámolójának elfogadása, beszámoló 

elfogadásához könyvvizsgálói felülvizsgálat 

igénybevétele, a gazdasági társaságoknál vég-

zett tulajdonosi ellenőrzés. 

A tulajdonosi jogok gyakorlása nem volt 

szabályos azon önkormányzatok esetében, ahol 

annak kereteit nem alakították ki megfelelően. 

További kilenc önkormányzat a tulajdonosi jo-

gok érvényesítésének szabályszerűen előírt kö-

vetelményei ellenére sem gyakorolta megfele-

lően tulajdonosi jogait.  

Szabálytalan joggyakorlást eredményezett a 

Taktv. által előírt – az ügyvezető és a tisztségvi-

selők javadalmazási elveit, szabályait, a pré-

mium fizetés feltételeit, mértékét, költségtéríté-

sek szabályozását tartalmazó – javadalmazási 

szabályzat megalkotásának, vagy jóváhagyásá-

nak elmulasztása, a szabálytalanság a gazdasági 

társaságok 38%-át érintette. Javadalmazási sza-

bályzat hiányában a vezetők javadalmazási gya-

korlata nem átlátható, az integritás kockázatai és 

a csalás veszélye megnő. 

A társaságok 4%-ánál a tulajdonos elmulasz-

totta a társaságok beszámolójának megtárgya-

lását és elfogadását, alapvető tulajdonosi jogát 

nem gyakorolta, így nem győződött meg a nem-

zeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerű-

ségéről, nem gondoskodott annak felügyeleté-

ről. 

A társaságok 15%-ánál a felügyelő bizott-

ság írásos véleményének a hiányában került sor 

az éves beszámoló elfogadására. A felügyelő bi-

zottság ezekben az esetekben feladatait nem 

látta el, a tulajdonosi kontroll nem volt biztosí-

tott. 

A tulajdonos részére beterjesztett beszámoló 

jóváhagyásához a könyvvizsgálati jelentések 

rendelkezése álltak.  Az önkormányzatok a gaz-

dasági társaságok 5,8%-nál nem gyakorolták az 

eredmény felosztásához kapcsolódó döntési jo-

gosultságaikat. 

A tulajdonosi joggyakorlásban leggyakrab-

ban előforduló szabálytalanságokat az 1. ábra 

szemlélteti. 

1. ábra 

 
Forrás: Számvevőszéki jelentések, ÁSZ szerkesztés 

 

Az önkormányzatok mintegy 79%-a élt az Nvtv. 

és az Áht. által biztosított ellenőrzési jogával, az 

önkormányzati belső ellenőrzések érintették az 

elemzett társaságokat. Az önkormányzatok el-

lenőrzéseikkel hozzájárultak a társaságok szabá-

lyos működéséhez, a közpénzekkel való szabá-

lyos, takarékos gazdálkodás követelményeinek 

betartásához. 

A tulajdonosi jogkörgyakorlás keretében a tulaj-

donosok a gazdasági társaságok 43%-a részére 

írtak elő az éves beszámolón túli, évközi rend-

szeres beszámolási kötelezettséget. Jellemzően 

negyedéves adatszolgáltatás formájában szá-

moltatták be a gazdasági társaságokat a feladat-

ellátásról, pénzügyi és vagyongazdálkodásról, 

amely lehetőséget adott a tulajdonosok számára 

a nem megfelelő folyamatokba történő időbeni 

beavatkozásra, csökkentve ezzel a közpénzfel-

használás és vagyongazdálkodás kockázatit. 

A társaságok 76%-a részére írt elő a tulajdonos 

önkormányzat üzleti terv készítési kötelezettsé-

get, melyet a társaságok elkészítettek. Az üzleti 

terv elkészítésének következtében a társaságok 

gazdálkodása átláthatóbbá vált. 
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4.1. A társaságok 
gazdálkodásának főbb 
jellemzői 

  

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságok gazdálkodását, a fenntartható működé-

süket az alábbi szempontok, pénzügyi mutatók 

szerint vizsgáltuk: 

 likviditási mutató 

 eladósodottság  

 jövedelmezőség 

 saját tőke/jegyzett tőke aránya 

 vagyon értékmegőrzése 

Az átlagos likviditási mutató38-t évenként, 

csoportonként határoztuk meg, amelyet a 2. ábra 

mutat be. 

2. ábra 

 
Forrás: Társaságok beszámolói, ÁSZ szerkesztés 

A likviditási mutató értéke kockázatos, ha 

1,0-nél alacsonyabb. Az ellenőrzött társaságok 

együttes éves átlagos likviditási mutatója kis 

mértékben csökkent. A közszolgáltató és a köz-

feladatot ellátó társaságok csoportjánál éves át-

lagos likviditási mutató egyetlen évben sem 

süllyedt 1,0 alá. Ezzel együtt a csoportokon be-

lül egy-egy évben egy-egy társaság esetében 

azonosítottunk likviditási kockázatot. A vállal-

kozást végzők csoportjának likviditási helyzete 

összességében stabilnak tekinthető. 

A mérlegadatokból számított eladósodott-

sági mutató39 értékét a 3. táblázat mutatja. 

Megjegyzés: 1.) Közfeladatot, közszolgáltatást és egyéb tevékenységet 
végző, valamint közfeladatot, közszolgáltatást nem végző (vállalkozási 
tevékenységet végző) társaságok; 2.) Kizárólag közfeladatot/közszol-
gáltatást végző társaságok; 

A társaság stabil, fenntartható működésének 

biztosíthatóságához a mutató tartósan 1,0 alatti 

értéke szükséges. Az ellenőrzött társágok átla-

gos eladósodottsági mutatójának értéke 1,0 fe-

lett volt, összességében azonban romló tenden-

ciát mutatott. A vállalkozási tevékenységet 

végző társaságok eladósodottsági mutatójának 

kiugró értékei magas hitelkitettségre utalnak. 

A társaságok jövedelmezőségi mutató40-

inak alakulását az ellenőrzött időszak alatt a 4. 

táblázat mutatja be. 

  
Megjegyzés: 1.) Közfeladatot, közszolgáltatást és egyéb tevékenységet 
végző, valamint közfeladatot, közszolgáltatást nem végző (vállalkozási te-
vékenységet végző) társaságok; 2.) Kizárólag közfeladatot/közszolgáltatást 
végző társaságok;   

A mutató alakulását a közszolgáltatást, köz-

feladatot ellátó csoport – a tulajdonosi joggya-

4. táblázat 

TÁRSASÁGOK JÖVEDELMEZŐSÉGI 
MUTATÓI AZ 1-4. ÉVBEN (%) 

Társ. 1. év 2. év 3. év 4. év 

1. -4,1 6,0 3,6 -1,4 

2. 1,1 4,6 -6,2 -4,8 

∑ -3,5 5,8 1,7 -2,0 
Forrás: Társaságok beszámolói, ÁSZ szerkesztés 

3. táblázat 

TÁRSASÁGOK ELADÓSODOTTSÁGI 
MUTATÓI AZ 1-4. ÉVBEN  

Társ. 1. év 2. év 3. év 4. év 

1. 1,3 1,2 1,0 1,1 

2. 0,4 1,5 1,5 1,9 

∑ 1,2 1,2 1,1 1,2 
Forrás: Társaságok beszámolói, ÁSZ szerkesztés 
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korló társaság kivételével – pénzügyi-finanszí-

rozási nehézségei, valamint a veszteségek kö-

vetkeztében csökkenő saját tőke állománya 

okozta. 

Egy közfeladatot ellátó társaságnál két egy-

mást követő évben a saját tőke a vállalkozási 

formára előírt kötelező minimális érték alá csök-

kent. Az ÁSZ javaslatot tett a tulajdonos 

önkormányzat felé a szükséges intézkedésre. 

A vagyon értékmegőrzése (eszközpótlás) 

akkor teljesül a társaságok részéről, ha évente 

legalább az elszámolt értékcsökkenésnek meg-

felelő mértékű értéknövelő felújítást, beruházást 

végeznek. Az elemzett társaságok közül az el-

lenőrzött időszakban a közfeladatot ellátó és 

csak vállalkozási tevékenységet végző társasá-

gok csoportjánál nem valósult meg az évenkénti 

szükséges (elszámolt értékcsökkenésnek megfe-

lelő mértékű) felújítás, beruházás. 

Az értékcsökkenések kompenzálásaként a szük-

séges vagyonpótlás kedvezőtlen alakulása koc-

kázatot hordoz a tulajdonos önkormányzat szá-

mára, valamint veszélyezteti a nemzeti vagyon 

megőrzését. 

Bevételek megoszlása, kötelezettségál-
lomány alakulása 

Az elemzett társaságok összes bevétele az el-

lenőrzött időszakban az első évi 32,6 Mrd Ft-ról, 

a negyedik évre 44,6 Mrd Ft-ra, 37%-kal növe-

kedett. A bevétel szerkezete megváltozott. Az 

ellenőrzött időszak negyedik évére az értékesí-

tés nettó árbevétele 24%-kal, 30,4 Mrd Ft-ra, az 

egyéb bevétel 73%-kal, 14,2 Mrd Ft-ra növeke-

dett.  

A csoportok összes bevételét, értékesítés 

nettó árbevételét, egyéb bevételét a 3. ábra mu-

tatja. 

3. ábra 

 
Forrás: Társaságok beszámolói, ÁSZ szerkesztés 

Az elemzett társaságok kötelezettség-állo-

mánya az ellenőrzött időszakban az első évi 

21,0 Mrd Ft-ról, a negyedik évre 32,7 Mrd Ft-ra 

(55,7%-kal) növekedett. Ezen belül a rövid lejá-

ratú kötelezettségek kisebb mértékben, – az el-

lenőrzött időszak negyedik évére – 33,4%-kal 

(11,0 Mrd Ft-ra) növekedtek. A számvevőszéki 

jelentések megállapításai szerint az önkormány-

zati társaságok mintegy hatodánál jelentett koc-

kázatot a kötelezettség-állomány mértéke a tu-

lajdonos önkormányzat gazdálkodására. 

4.2. A társaságok 
szabályozottsága 

 

A számvevőszéki ellenőrzések során a társa-

ságok szabályozottságát is értékeltük. Az ellen-

őrzések során az elemzett társaságok kétharma-

dánál, 36 táraság esetében tártak fel szabályta-

lanságot az ellenőrzések. 

Jellemző szabálytalanság volt, hogy a szám-

viteli szabályzatok nem feleltek meg a Számv. 

tv. előírásainak. Az elemzett társaságok 43%-a 

nem rendelkezett a jogszabály előírásának meg-

felelő számviteli politikával. A leltározási és lel-

tárkészítési szabályzat a társaságok 30%-a, az 

értékelési szabályzat 15%-a, a pénzkezelési sza-

bályzat 19%-a, a számlarend 47%-a esetében 

nem felelt meg a Számv. tv. előírásának. Az ön-

költségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat 
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készítésére kötelezett társaságok 28%-a eseté-

ben a szabályzat nem felelt meg a jogszabályi 

előírásoknak. 

A feltárt hibák és szabálytalanságok a gaz-

dálkodás kockázatait növelték, a hiányos szám-

viteli szabályozás miatt az elszámolások sza-

bályszerűségének, a közpénzekkel való átlát-

ható gazdálkodás és célszerű vagyongazdálko-

dás feltételei nem voltak biztosítottak. 

További szabálytalanságokat tártak fel a 

számvevőszéki ellenőrzések a társaságok közzé-

tételi kötelezettséggel és adatvédelemmel kap-

csolatos szabályozás területén. Az Info tv. és a 

Taktv. szerinti közzétételi kötelezettség teljesí-

tésével összefüggésben készítendő szabályzatot 

a társaságok 34%-a nem a jogszabály előírása 

szerint készítette el.  Az adatvédelmi és adatbiz-

tonsági szabályzat a társaságok 32%-ánál nem 

felelt meg a jogszabályi előírásnak. Ezen sza-

bályzatok hiányában a felelősségi köröket nem 

határozták meg, a számon kérhetőséget nem biz-

tosították. 

4.3. A társaságok 
vagyongazdálkodása 

 

Az elemzés alá vont társaságokról szóló 

számvevőszéki jelentések tapasztalatai szerint a 

49 önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-

gok 57%-ánál a vagyongazdálkodás gyakor-

lata nem volt szabályszerű. 

A vagyongazdálkodás területén a bevételek 

és ráfordítások elszámolása a számvevőszéki je-

lentések alapján a társaságok 50%-ánál volt sza-

bályszerű. Jellemző szabálytalanság volt, hogy a 

könyvviteli elszámolások nem voltak számviteli 

bizonylatokkal alátámasztva. Több esetben a bi-

zonylatok nem feleltek meg az alaki és tartalmi 

követelményeknek. A bevételek és a ráfordítá-

sok elszámolásának szabálytalanságai miatt 

fennállt annak kockázata, hogy a társaságok 

éves beszámolóiban kimutatott bevételek és rá-

fordítások nem valós adatokat tartalmaztak, nem 

voltak azonosíthatóak az egyes pénzügyi dönté-

sekért – gazdasági esemény elrendeléséért – fe-

lelős személyek, nem volt biztosított a közva-

gyon felhasználásának átláthatósága és ellen-

őrizhetősége, az elszámolások megfelelősége. 

Az elemzett társaságok 42%-a esetében az 

árképzés nem volt szabályszerű, nem felelt meg 

az ágazati jogszabály, vagy a tulajdonos előírá-

sainak. 

A társaságok 23%-a az egyes tevékenységek 

elkülönített nyilvántartásáról, illetve elszámolá-

sáról nem gondoskodott, ezért a keresztfinanszí-

rozás-mentesség nem volt biztosított. 

A vagyonnyilvántartások területén a 

Számv. tv. 69. § (1)-(2) bekezdésében előírtak 

ellenére a társaságok 43%-a a beszámolójában 

szereplő mérlegadatait nem támasztotta alá lel-

tárral, ezáltal a mérlegben szereplő eszköz és 

forrás értékek valódisága nem volt alátámasz-

tott. Alátámasztott mérleg hiányában a társasá-

gok éves beszámolója nem volt megalapozott, a 

vagyon védelme és a működés átláthatósága 

nem volt biztosított. 

A társaságok 21%-ánál azonosítottak a 

számvevőszéki jelentések értékcsökkenés elszá-

molásához kapcsolódó szabálytalanságot. En-

nek következtében a vagyon nyilvántartásának 

szabályszerűsége, tartalmának valódisága nem 

biztosítható. 

A társaságok 60%-a nem teljesítette közzé-

tételi kötelezettségét, így nem biztosították a 

nyilvánosságot a közérdekű adatok tekinteté-

ben, továbbá működésük és közfeladat-ellátásuk 

átláthatósága nem volt biztosított.  

Az éves beszámolók letétbe helyezése – egy 

társaság kivétellel – határidőben megtörtént. 

A kormányzati szektorba sorolt társaságok 

közel fele nem teljesítette az Áht.41-ban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. Így ezen társa-

ságok működésének átláthatósága sérült. 
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Az ÁSZ 2016 óta vizsgálja a többségi állami 

és önkormányzati tulajdonban levő gazdasági 

társaságok korrupciós veszélyeztetettségét, in-

tegritási helyzetét. A gazdasági társaságok ön-

kéntes alapon vesznek részt a felmérésben, va-

lamennyien ugyanabból a kérdéssorból álló kér-

dőívet töltik ki. A 2018 novembere és 2019 ja-

nuárja között végzett integritás felmérésben 

1193 állami vagy önkormányzati tulajdonú gaz-

dasági társaság vett részt, melyek közül 39 a 

„városüzemeltetés-piac” elemzési témakörbe 

bevont gazdasági társaság. 

Az integritás veszélyeztetettségének mértéke 

és az integritáskontrollok kiépítésének szintje 

indexek formájában kerül kifejezésre.  

Az értékeléshez három, százalékos formában 

kifejezett mutatót használunk: 

1. Eredendő Veszélyeztetettségi Tényezők 

(EVT). Az index a szolgáltatók alapvető jellem-

zőiből, a szervezet nagyságából, tevékenysé-

gükből és működésüket elsődlegesen meghatá-

rozó feltételekből eredő korrupciós veszélyezte-

tettség összetevőit teszi mérhetővé; 

2. Veszélyeztetettséget növelő tényezők 

(VNT) A gazdasági társaság napi működési fel-

tételeit jelentősen befolyásoló – az eredendő ve-

szélyeztetettséget növelő – kockázati, veszé-

lyeztetettségi összetevői, amelyek közvetlenül 

nem kötődnek az alaptevékenységhez, de jelen-

létük fokozza az integritási, korrupciós kockáza-

tokat. Magában foglalja a gazdasági társaság 

működését, annak kiszámíthatóságát, stabilitá-

sát, továbbá a menedzsment döntéseitől függő 

tényezőket (pl. szervezeti kultúra, erőforrások-

kal való gazdálkodás, közbeszerzés); 

3. Kontrolt erősítő tényezők (KET) Ehhez az 

indexhez olyan tényezők tartoznak, mint a szer-

vezet belső szabályozása, a rendszeres kocká-

zatelemzés és kockázatkezelés, a humánerőfor-

rás gazdálkodás, a speciális korrupcióellenes 

rendszerek kiépítettsége, a rögzített etikai nor-

mák. 

A felmérésben részt vett 39 gazdasági társa-

ság EVT indexe 49,6% volt, a legkisebb érték 

33,8% a legmagasabb 74,0% volt. A csoport át-

lagra jellemző, hogy az integritás eredendő koc-

kázatai magasabb értéket mutattak, mint az in-

tegritás felmérésben összes résztvevő átlaga 

(41,6%). A csoportban a közfeladatot és egyéb 

tevékenységet egyidejűleg végző társaságok ve-

szélyeztetettsége volt a legmagasabb (54%), az 

ő esetükben a tevékenység összetettsége, sokré-

tűsége miatt több követelménynek, jogszabályi 

előírásnak kell megfelelniük, amely az eredendő 

kockázatokra növelő hatással van. 

A kockázatok szintje, az VNT index eseté-

ben is magasabb értéket mutat, mint az integritás 

felmérésben résztvevő valamennyi társaság átla-

gos indexe (27,8%).  A 39 gazdasági társaság 

egyedi indexe esetében elég jelentős különbsé-

gek mutatkoznak, a legkevésbé veszélyeztetett 

társaság VNT mutatója 14,6%, míg a leginkább 

veszélyeztetett társaság mutatója 41,9% volt. A 

feladatellátás és veszélyeztetettséget növelő 

kockázatokban ugyanaz a kapcsolat figyelhető 

meg, mint az EVT esetében, a többféle feladatot 

egyidejűleg ellátó társaságok veszélyeztetett-

sége magasabb, mint az egy féle tevékenységet 

végző, vagy a még kevesebb követelménnyel 

szembenálló közfeladat-ellátást nem végző gaz-

dasági társaságoknál. 

A KET esetében a 39 gazdasági társaság át-

lagos mutatója kedvezőbben alakult, mint a fel-

mérésben résztvevő összes társaság átlaga 

(45,1%). A városüzemeltetés-piac elemzési té-

makörbe bevont gazdasági társaságok esetében 

azonban jelentős volt a szórás, a legkedvezőbb 

mutató 77,9%, míg a legkedvezőtlenebb 21,2% 
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volt.  Ez azt jelzi, hogy a kockázatokat, veszé-

lyeztetettséget csökkentő kontrollok kiépítésé-

ben jelentős különbségek vannak az egyes társa-

ságok között. 

A gazdasági társaságok integritás felmérésé-

nek adatai és számított indexei alapján a tulajdo-

nosi jogkörgyakorlásban és a társaságok szabá-

lyozottságában, vagyongazdálkodásában meg-

állapított szabálytalanságok, kockázatok to-

vábbra is fennállnak. A feladatellátás és a va-

gyongazdálkodás tekintetében a magas veszé-

lyeztetettségű társaságok a közpénzfelhasználá-

sok és a nemzeti vagyon megőrzése tekintetében 

jelentős integritási kockázatot képviselnek. 
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A 49 gazdasági társaság tulajdonosi jogkör-

gyakorlásában, feladatellátásában jelentkező 

szabálytalanságok megszüntetése érdekében a 

tulajdonos önkormányzatok polgármesterei szá-

mára 93 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ. 

A javaslatok többsége a gazdasági társaságok 

felügyelő bizottságainak törvényes működésé-

nek biztosítására, a javadalmazási rendszer sza-

bályszerű kialakítására, a beszámoló szabályos 

elfogadására irányult. A gazdasági társaságok-

nál előforduló szabálytalanságok tekintetében a 

felelősség tisztázására irányuló eljárás megindí-

tására és ennek eredménye ismeretében a szük-

séges intézkedések megtételére 15 javaslat irá-

nyult. Az ÁSZ által a tulajdonos önkormányza-

tok polgármesteri számára megfogalmazott ja-

vaslatok tartalmát az 5. táblázat tartalmazza. 

 

5. táblázat 

Tulajdonosi joggyakorlást érintő javaslatok 

 
 

A 49 önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saság vonatkozásában a vagyongazdálkodás 

szabályozottságát illetően összességében 154 

javaslatot fogalmaztak meg a számvevőszéki 

jelentések. A javaslatok többsége a számviteli 

törvény szerinti szabályzatok elkészítéséhez 

kapcsolódott. Az ellenőrzöttek közel fele alkotta 

meg számlarendjét, 23 esetben a számviteli po-

litika kiegészítésére, javítására tett javaslatot az 

ÁSZ. Az ellenőrzöttek közel harmadának szólt 

javaslat a leltározási szabályzat kialakítása, mó-

dosítása érdekében. 

Az Info tv., valamint a Tak tv. szerinti köz-

zétételi kötelezettséghez kapcsolódó szabályzat, 

valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabály-

zat készítésére vonatkozó javaslat a gazdasági 

társaságok egyharmadát érintette. Az egyéb ja-

vaslatok a társaságok belső kontrollrendszeré-

nek szabályozottságára, a bevételek és ráfordítá-

sok elkülönítéséhez szükséges rendszer kialakí-

tására, üzletszabályzat elkészítésére vonatkoz-

tak. Az érintett területekre tett javaslatok szám-

szerűségét a 6. táblázat szemlélteti. 

6. táblázat 

A gazdasági társaságok szabályszerű működé-

sére tett javaslatok 

 

Az elemzés alá vont 49 gazdasági társaság 

esetében a vagyongazdálkodás gyakorlatára 

vonatkozóan további összesen 178 javaslatot 

fogalmaztak meg a számvevőszéki jelentések. 

30 társaság esetében a közzétételi kötelezett-

ségre, 36 társaság esetében a bevételek és kiadá-

sok szabályos elszámolására vonatkozott javas-

lat. A vagyonelemek használatából származó 

bevételek és ráfordítások elkülönített nyilván-

tartására vonatkozó javaslat 8 társaságot érintett. 

23 javaslat született a leltározási kötelezettség 

szabályszerű teljesítése érdekében. A 49 társa-

ságból 19 esetben a beszámoló részét képző ki-

egészítő mellékletek megfelelő elkészítését ja-

vasolta az ÁSZ. Az egyéb javaslatok többek kö-

zött a kormányzati szektorba sorolt társaságok 

Javaslat célja száma

FB működésének szabályszerűsége 27

Javadalmazási szabályzat megalkotása 17

Közszolgáltatási szerződés megfelelősége 5

Hiányosságok miatti felelősség tisztázása 15

Vagyon gazdálkodási tervkészítés 11

Beszámoló elfogadásának szabályszerűsége 8

Ellenőrzési feladatok teljesítése 1

Egyéb 9

Összesen 93

Forrás: ÁSZ jelentések a gazdasági társaságok ellenőrzéséről

Javaslat célja száma

Számviteli politikára tett javaslatok 23

Leltározási szabályzatra vonatkozó javaslatok 15

Számlarendre vonatkozó javaslatok 24

Egyéb számviteli szabályzatra tett javaslatok 28

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettséggel 

kapcsolatos szabályzat 18

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok javaslatai 17

Egyéb javaslatok 29

Összesen: 154

Forrás: ÁSZ jelentések a gazdasági társaságok ellenőrzéséről, ÁSZ szerkesztés
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adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésé-

hez, szolgáltatás díjhátralékának behajtásához, 

behajthatatlan követelés esetén értékvesztés el-

számolásához, szolgáltatások önköltségének 

megállapításához kapcsolódtak. A megállapítá-

sokra tett javaslatok számszerű alakulását a 7. 

táblázat szemlélteti. 

7. táblázat 

A társaságok vagyongazdálkodási gyakorlatát 

érintő javaslatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javaslat célja száma

Közzétételi kötelezettségre vonatkozó 30

Bevételek és kiadások elszámolására, bizonylattal való 

alátámasztásra vonatkozó javaslatok
36

Vagyonelemek használatából származó bevételek és 

ráfordítások elkülönített nyilvántartásának javaslatai
8

Értékcsökkenés leírási kulcsok szabályszerű 

alkalmazására tett javaslatok
11

Leltározás szabályszerű végrehajtására vonatkozó 

javaslatok
23

A beszámoló részét képző kiegészítő mellékletek 

elkészítésére vonatkozó hiányosságokra tett javaslatok
19

Egyéb javaslatok 51

Összesen: 178

Forrás: ÁSZ jelentések a gazdasági társaságok ellenőrzéséről, ÁSZ szerkesztés
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1. számú melléklet: Az elemzéshez felhasznált 
számvevőszéki jelentések 

 

 

Sor-

szám 

 

Jelentés 

szám 

V- szám Jelentés címe 

1. 16175 V070731 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének ellenőrzése - Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2016. 

2. 16173 V070738 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése – Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 2016. 

3. 18165 V079372 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – PROBIO Balatonfüredi Településüze-

meltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. 

4. 18111 V079372 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Balmazújvárosi Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. 

5. 18031 V075809 
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2018. 

6. 18127 V079311 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 

Zrt. 

7. 18113 V079393 
Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Csepeli Városkép Kft. 

8. 17190 V075817 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-

tató Zrt. 2017. 

9. 17188 V075812 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – TERIBER Terézvárosi Ingatlanfej-

lesztő és Beruházó Kft. 2017. 

10. 17174 V075831 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – II. Kerületi Városfejlesztő és Beruhá-

zás-szervező Zrt. 2017. 

11. 17153 V075811 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Újpesti Városgondnokság Szolgáltató 

Kft. 

2017. 

12. 17152 V075818 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Rákosmente Városfejlesztő, Városüze-

meltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft. 2017. 



 

28 

 E L E M Z É S  

13. 17116 V075814 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – KŐKERT Kőbányai Kerületgondnok-

sági 

és Településüzemeltetési Non‐profit Közhasznú Kft. 2017. 

14. 18071 V079302 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 

2018. 

15. 16111 V070710 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése – Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. 

16. 17046 V070791 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari -, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. 

17. 17175 V075808 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató 

Kft. 2017. 

18. 18105 V079378 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézmény Üzemeltetési Kft. 2018. 

19. 18089 V079328 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. 

20. 16147 V070735 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése – Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 

2016. 

21. 16151 V070728 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése - Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. 

22. 17173 V075829 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 

2017. 

23. 16172 V070737 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése – Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. 

24. 17045 V070767 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

2017. 

25. 16180 V070769 
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Kaposvári Nagypiac Kft. 2016. 

26. 16174 V070730 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése - Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. 



 

29 

 E L E M Z É S  

27. 18152 V079336 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Komáromi Városgazda Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2018. 

28. 16146 V070734 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése – Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2016. 

29. 18106 V079380 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – MAGLÓD PROJEKT Ingatlanfej-

lesztő- és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

30. 17028 V070746 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 

2017. 

31. 17060 V070748 
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Régió Park Miskolc Kft. 2017. 

32. 17104 V075807 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Via Kanizsa Városüzemeltető Nonpro-

fit Zrt. 

2017. 

33. 18101 V079333 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2018. 

34. 18117 V079360 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Solymári Településüzemeltetési Kft. 

2018. 

35. 18060 V079305 

Az Önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Somogyjádi Sportcsarnok Létesítmény 

– és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

2018. 

36. 17220 V075827 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Tápiómenti Városüzemeltető és Szol-

gáltató Kft. 2017. 

37. 18072 V079306 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Szászvári Településüzemeltetési Non-

profit Kft. 2018. 

38. 17176 V075826 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdál-

kodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szeged) 2017. 

39. 16248 V070776 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Székesfehérvár Városgondnoksága 

Kft. 2016. 

40. 16171 V070742 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése – Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2016. 

41. 16244 V070745 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 

2016. 
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42. 16258 V070792 
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 2016. 

43. 17004 V070794 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – SZOVA Szombathelyi Vagyonhaszno-

sító és Városgazdálkodási Zrt. 2017. 

44. 18096 V079307 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Congeria Településüzemeltető Szol-

gáltató Kft. 2018. 

45. 18191 V079347 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Tiszaföldvári Városüzemeltető Non-

profit Kft. 2018. 

46. 18115 V079343 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. 

47. 16150 V070729 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése - Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

2016. 

48. 17191 V075830 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Újhartyán Település Üzemeltető és Or-

szág Közepe Ipari Park Kft. 2017. 

49. 16125 V070721 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűsé-

gének 

ellenőrzése Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2016. 
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2. számú melléklet: A gazdasági társaságok által végzett 
tevékenységek 

 

 

Sor-

szá

m 

 

Jelentés 

szám 

Jelentés címe Főtevékenység Egyéb tevékenységek 
Ellenőrzött 

tevékenység 

1. 16175 

Balassagyarmati 

Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 

hulladékgazdálko-

dás 
--------- 

hulladékgaz-

dálkodás 

2. 16173 

Balatonalmádi 

Kommunális és 

Szolgáltató Non-

profit Kft. 

hulladékgazdálko-

dás 
--------- 

hulladékgaz-

dálkodás 

3. 18165 

PROBIO Balaton-

füredi Település-

üzemeltetési Zárt-

körűen Működő 

Részvénytársaság 

zöldterület keze-

lés 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, közte-

mető fenntartás, helyi 

közutak fenntartása, 

karbantartása, parkoló 

üzemeltetésfürdő üze-

meltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

4. 18111 

Balmazújvárosi Vá-

rosgazdálkodási 

Nonprofit Köz-

hasznú Kft. 2018. 

szennyvíz gyűjtés, 

kezelés 

piac, vásárcsarnok he-

lyi közutak fenntar-

tása, karbantartása, 

zöldterület kezelés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

5. 18031 

Békéscsaba Va-

gyonkezelő Zrt. 

2018. 

ingatlanok üze-

meltetési, bérbe-

adása 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, parkoló 

üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

6. 18127 

Városgazda XVIII. 

kerület Nonprofit 

Zrt. 

ingatlanok üze-

meltetése, keze-

lése 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, parkoló 

üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

7. 18113 
Csepeli Városkép 

Kft. 

közművelődési 

feladatok folyó-

irat, kiadvány ki-

adás 

-------- 

közművelő-

dési felada-

tok 

8. 17190 

Zuglói Városgaz-

dálkodási Közszol-

gáltató Zrt. 2017. 

ingatlanok üze-

meltetése, keze-

lése 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, helyi köz-

utak fenntartása, kar-

bantartása parkoló 

üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

9. 17188 

TERIBER Terézvá-

rosi Ingatlanfej-

lesztő és Beruházó 

Kft. 

ingatlanok üze-

meltetése, bérbe-

adása 

------- 

ingatlanok 

üzemeltetése, 

bérbeadása 

10. 17174 

II. Kerületi Város-

fejlesztő és Beruhá-

zás-szervező Zrt. 

ingatlan üzemelte-

tés 
-------- 

ingatlan üze-

meltetés 
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11. 17153 

Újpesti Városgond-

nokság Szolgáltató 

Kft. 

2017. 

épület, építési 

projektek szerve-

zése 2015 április-

tól zöldterület ke-

zelés 

hulladékgyűjtés, hasz-

nosítás, 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

12. 17152 

Rákosmente Város-

fejlesztő, Városüze-

meltető, Kivitelező, 

Karbantartó és 

Szolgáltató Kft. 

épületek építése, 

ingatlanok üze-

meltetése 

zöldterület kezelés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

13. 17116 

KŐKERT Kőbá-

nyai Kerületgond-

noksági 

és Településüze-

meltetési Non‐pro-

fit Közhasznú Kft. 

emberi erőforrás 

ellátás 
zöldterület kezelés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

14. 18071 
Cserkeszőlői Beru-

házó Nonprofit Kft. 

ingatlanok, köz-

épületek karban-

tartása 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

15. 16111 

Dunakeszi Köz-

üzemi Nonprofit 

Kft. 

távhőszolgáltatás 
köztemető fenntartás, 

zöldterület kezelés 

távhőszolgál-

tatás 

16. 17046 

VÁROSGONDO-

ZÁS EGER Ipari -, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

hulladékgazdálko-

dás 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

hulladékgaz-

dálkodás 

17. 17175 

Érdi Városfejlesz-

tési és Szolgáltató 

Kft. 

vagyonkezelés 

helyi tömegközleke-

dés, településfejlesz-

tés, településrendezés, 

sportlétesítmények 

üzemeltetése 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

18. 18105 

Füzesgyarmati Vá-

rosgazdálkodási és 

Intézmény Üzemel-

tetési Kft. 

ingatlanok, köz-

épületek üzemel-

tetése, karbantar-

tása 

zöldterület kezelés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

19. 18089 

VÜSZI Gödöllői 

Városüzemeltető és 

Szolgáltató Non-

profit Közhasznú 

Kft. 

út, autópálya épí-

tés 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

20. 16147 

Gyomaközszolg 

Kommunális Köz-

szolgáltató Nonpro-

fit Kft. 

 

hulladékgazdálko-

dás 
-------- 

hulladékgaz-

dálkodás 

21. 16151 

Hajdúszoboszlói 

Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 

hulladékgazdálko-

dás 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, közte-

hulladékgaz-

dálkodás 
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mető fenntartás, zöld-

terület kezelés, parkoló 

üzemeltetése 

22. 17173 

Isaszegi Város-

gazda Nonprofit 

Kft. 

vízi-közmű szol-

gáltatás 

szennyvízelvezetés, 

tisztítás, számviteli 

szolgáltatás, ingatla-

nok bérbeadása,  

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

23. 16172 

Jászapáti Városüze-

meltető Nonprofit 

Kft. 

hulladékgazdálko-

dás 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, 

hulladékgaz-

dálkodás 

24. 17045 
Kaposvári Város-

gazdálkodási Zrt. 

hulladékgazdálko-

dás 
-------- 

hulladékgaz-

dálkodás 

25. 16180 
Kaposvári Nagy-

piac Kft. 
piac üzemeltetés,  

parkoló üzemeltetés, 

ingatlan bérbeadás, 

fürdő üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

26. 16174 

Kisújszállási Város-

gazdálkodási Non-

profit Kft. 

hulladékgazdálko-

dás 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, helyi utak 

fenntartása, zöldterület 

kezelés, parkoló üze-

meltetése 

hulladékgaz-

dálkodás 

27. 18152 

Komáromi Város-

gazda Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

zöldterület keze-

lés 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

28. 16146 

Kőszegi Városüze-

meltető és Kommu-

nális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 

hulladékgazdálko-

dás 

helyi közutak fenntar-

tása 

hulladékgaz-

dálkodás 

29. 18106 

MAGLÓD PRO-

JEKT Ingatlanfej-

lesztő- és Haszno-

sító Korlátolt Fele-

lősségű Társaság 

ingatlanok üze-

meltetése 
kéményseprői feladat 

valamennyi 

feladat 

30. 17028 

Miskolci Város-

gazda Nonprofit 

Kft. 

növénytermesz-

tési szolgáltatás 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, közte-

mető fenntartás, helyi 

közutak fenntartása, 

zöldterület kezelés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

31. 17060 
Régió Park Miskolc 

Kft. 

parkolási szolgál-

tatás 
-------- 

parkolási 

szolgáltatás 

32. 17104 

Via Kanizsa Város-

üzemeltető Nonpro-

fit Zrt. 

2017. 

ingatlankezelés 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, közte-

mető fenntartás, par-

koló üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

33. 18101 

Ócsa Városüzemel-

tetési Nonprofit 

Kft. 

zöldterület keze-

lés 
parkoló üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 
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34. 18117 
Solymári Telepü-

lésüzemeltetési Kft. 

zöldterület keze-

lés 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, helyi sze-

mélyszállítási szolgál-

tatás 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

35. 18060 

Somogyjádi Sport-

csarnok Létesít-

mény – és Telepü-

lésüzemeltető és 

Szolgáltató Köz-

hasznú Nonprofit 

Kft. 

egyéb vendéglátás ingatlanüzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

36. 17220 

Tápiómenti Város-

üzemeltető és Szol-

gáltató Kft. 

ingatlanok keze-

lése 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

37. 18072 

Szászvári Telepü-

lésüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 

hulladékkezelés 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

38. 17176 

IKV Ingatlankezelő 

és Vagyongazdál-

kodó Zártkörűen 

Működő Részvény-

társaság (Szeged) 

ingatlankezelés karbantartás, takarítás 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

39. 16248 

Székesfehérvár Vá-

rosgondnoksága 

Kft. 

piac üzemeltetés 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása, parkoló üzemelte-

tés 

piac üzemel-

tetés 

40. 16171 
Szentes Városi 

Szolgáltató Kft.. 
távhőszolgáltatás 

kéményseprői felada-

tok 

távhő szol-

gáltatás 

41. 16244 

Szentlőrinci Köz-

üzemi Nonprofit 

Kft. 

távhőszolgáltatás zöldterület kezelés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

42. 16258 
Szolnoki Városfej-

lesztő Zrt. 

mérnöki tevé-

kenység, műszaki 

tanácsadás 

-------- 

mérnöki te-

vékenység, 

műszaki ta-

nácsadás 

43. 17004 

SZOVA Szombat-

helyi Vagyonhasz-

nosító és Városgaz-

dálkodási Zrt. 

ingatlan gazdálko-

dási feladat 

helyi közutak fenntar-

tása, parkoló üzemelte-

tés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

44. 18096 

Congeria Telepü-

lésüzemeltető Szol-

gáltató Kft. 

vezetékes távköz-

lés 

zöldterület kezelés, 

parkoló üzemeltetés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

45. 18191 

Tiszaföldvári Vá-

rosüzemeltető Non-

profit Kft. 

zöldterület keze-

lés 

köztemető fenntartás, 

helyi közutak fenntar-

tása 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 
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46. 18115 

Tiszaújvárosi Vá-

rosgazda Köz-

hasznú Foglalkozta-

tási Nonprofit Kft. 

zöldterület keze-

lés 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, közte-

mető fenntartás,   

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

47. 16150 

Törökszentmiklósi 

Kommunális Szol-

gáltató Nonprofit 

Kft. 

 

hulladékgazdálko-

dás 

piac, vásárcsarnok 

üzemeltetés, helyi köz-

utak fenntartása, zöld-

terület kezelés 

hulladékgaz-

dálkodás 

48. 17191 

Újhartyán Telepü-

lés Üzemeltető és 

Ország Közepe 

Ipari Park Kft. 

ingatlanüzemelte-

tés 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

valamennyi 

ellátott fel-

adat 

49. 16125 

Vecsési Városgond-

nok Nonprofit Kft. 

2016. 

hulladékgazdálko-

dás 

helyi közutak fenntar-

tása, zöldterület keze-

lés 

hulladékgaz-

dálkodás 
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1. számú függelék: Fogalomtár 
 

belső ellenőrzés 

Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amely-

nek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményes-

ségét növelje. A belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és 

belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 

(Forrás: Bkr. 2. § b) pontja) 

eladósodottsági 

mutató 

Az eladósodottság mértéke azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettsé-

gek hány százalékát fedezik (kötelezettségek/saját tőke). Kedvező, ha a mu-

tató tartósan (jelentősen) 1 alatti értéket ér el. 

Eredendő Veszé-

lyeztetettségi Té-

nyezők (EVT in-

dex) 

A szervezetek jogállásától és feladatköreitől függő eredendő veszélyeztetett-

ség összetevőit teszi mérhetővé. (Forrás: Pénzügyi szemle 2014/2. szám 

Pulay Gyula: A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése 

által) 

fenntartási 

kockázatok 

Üzemeltetési, fenntartási kockázat. Azon kockázatok, amelyek valamely lé-

tesítmény üzemeltetését, vállalkozás fenntartását hátrányosan befolyásol-

hatja (pl. árbevétel csökkenése, üzemeltetési költségek biztosítása, üzemel-

tetési költségek emelkedése). 

fenntarthatósági 

kockázatok 

Lehet pénzügyi, gazdasági fenntarthatósági kockázat. Azon kockázatok, 

amelyek valamely létesítmény illetve vállalkozás fenntarthatóságát – a fenn-

tartás lehetőségét – hátrányosan befolyásolhatja. 

gazdasági 

társaság 

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatá-

sára, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel ren-

delkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesed-

nek, és a veszteséget közösen viselik. 

(Forrás: Ptk. 3.88. § (1) bekezdés) 

holding 

a számvitelről szóló törvény szerint anyavállalatnak és leányvállalatnak mi-

nősülő társaságok együttese, ahol az anyavállalat egyidejűleg megfelel a 

nemzeti vagyonról szóló törvény tulajdonosi joggyakorlóval szemben tá-

masztott követelményeinek is.” (Vksz. tv. 2. § 28. pont) 

integritási kockázat 

Az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyez-

tető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége. (50/2013. 

(II.25.) Korm. rendelet 2. § c) pontja) 

javadalmazási sza-

bályzat 

A Taktv. 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társasá-

gok legfőbb szerve által alkotott szabályzat a vezető tisztségviselők, FB ta-

gok, valamint a Munka törvénykönyve 208. §-ának hatálya alá eső munka-

vállalók javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére bizto-

sított juttatások módjáról, mértékének elveiről, annak rendszeréről. 
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jövedelmezőségi 

mutató 

A mutató (mérleg szerinti eredmény/saját tőke) a saját tőke arányos megté-

rülést fejezi ki. Azt mutatja meg, hogy az egységnyi saját tőkére vetítve mek-

kora volt a társaság jövedelem termelése. A mutató növekvő tendenciája 

kedvező. 

keresztfinanszíro-

zás 

Az egyik feladaton realizált bevételből egy másik feladat végrehajtásához 

szükséges erőforrások finanszírozása. 

Kontrollt Erősítő 

Tényezők (KET in-

dex) 

A Kontrollt Erősítő Tényezők indexe azt tükrözi, hogy az adott szervezetnél 

kiépültek-e az intézményesült integritáskontrollok. 

közfeladat 

Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat*, amit az 

arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelmények-

nek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatá-

sokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátá-

sához szükséges infrastruktúra biztosítását is. 

(* Forrás: Áht. 3/A. § (1) bekezdés, hatályos 2015. január 1-jétől) 

közhasznú tevé-

kenység 

Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat 

teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társa-

dalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

közszolgáltatás 

Szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek 

ellátására irányuló szolgáltatás, így különösen a villamos energia -, gáz-,  

hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési  

szolgáltatás, továbbá a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett 

közforgalmú személyszállítás. 

(Forrás: Ebktv. 3. § d) pontja) 

likviditási mutató 

A mutató az ellenőrzött fizetőképességét általánosan jellemző mutató, az 

összes forgóeszköz állomány arányát fejezi ki az összes kötelezettséghez: 

fogóeszközök/(kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások). A mutató 

kifejezi, hogy egységnyi kötelezettség teljesítéséhez mennyi egy éven belül 

mobilizálható forgóeszköz áll rendelkezésre, akkor megfelelő, ha egységnyi 

kötelezettség teljesítéséhez minél több forgóeszköz áll rendelkezésre, azaz 

kedvező a mutató értékének növekedése. 

nemzeti vagyon 

Többek között: 

- az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 

- az a) pont hatálya alá nem tartozó, állam vagy a helyi önkormányzat tulaj-

donában lévő dolog, 

- az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, 

továbbá az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági része-

sedések, 

- az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni érték-

kel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként ne-

vesít. 

(Forrás: Nvtv. 1. § (2) bekezdés) 
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nonprofit gazda-

sági társaság 

Az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégne-

vében az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek 

létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből szár-

mazó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társa-

ság vagyonát gyarapítja. 

(Forrás: Ctv. 9/F. § (2) bekezdés, hatályos 2014. március 15-től) 

pénzügyi kockázat 

A pénzügyi kockázat olyan kockázati típus, amely pénzügyi veszteséget 

okozhat (pl. hitelezési kockázat, likviditási kockázat, kamatkockázat, devi-

zaárfolyam kockázat). 

saját tőke növeke-

dési mutató 

A saját tőke és a jegyzett tőke aránya (saját tőke/jegyzett tőke). Kedvező, ha 

a mutató értéke 1-nél nagyobb. 1-nél kisebb mutató tőkevesztésre utal. 

kormányzati 

szektorba sorolt 

szervezetek 

Ebbe a körbe tartoznak azok a szervezetek, amelyek az Áht. alapján nem 

részei az államháztartásnak, azonban az Európai Közösséget létrehozó szer-

ződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyző-

könyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-I 479/2009/EK rendelet szerint 

a kormányzati szektorba tartoznak. 

(Forrás: Áht. 1. § 12. pontja) 

számviteli 

szétválasztási 

szabályok 

A közszolgáltatást végző társaságok egyes tevékenységeire olyan elkülöní-

tett nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek át-

láthatóságát és diszkrimináció mentességét, kizárja a keresztfinanszírozást 

és a versenytorzítást. 

többségi befolyást 

biztosító részese-

dés 

(többségi tulajdon) 

A jogszabály szerint többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén 

természetes személy vagy jogi személy, (befolyással rendelkező) egy jogi 

személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással 

rendelkezik. 

tulajdonosi ellenőr-

zés 

A vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a rendeltetésel-

lenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy tulajdonos érdekeit sértő, illetve 

a költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltá-

rása és a jogszerű állapot helyreállítása, a vagyonnyilvántartás hitelességé-

nek, teljességének és helyességének biztosítása érdekében végzett ellenőr-

zés. (Vtv. 20. § (2))   

Tulajdonosi jog-

gyakorló 

Tulajdonosi joggyakorló az, aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a 

helyi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összes-

ségének gyakorlására jogosult. (Nvtv. 3. § (1) bekezdés 17. pont) 

vagyongazdálko-

dás 

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 működtetése, értékének megőrzése, állagának 

védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az ál-

lam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából felesle-

gessé váló vagyontárgyak elidegenítése.  

(Forrás: Nvtv. 7. § (2) bekezdése) 
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Veszélyeztetettsé-

get Növelő Ténye-

zők (VNT index) 

Az egyes intézmények napi működésétől függő – az eredendő veszélyezte-

tettséget növelő – összetevőket jelenti. . (Forrás: Pénzügyi szemle 2014/2. 

szám Pulay Gyula: A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerő-

sítése által) 

önként vállalt ön-

kormányzati fel-

adat 

A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás 

döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldá-

sát, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az ön-

ként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jog-

szabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem 

veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra 

biztosított külön források terhére lehetséges. 

(Forrás: Mötv. 10. § (2) bekezdés) 
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2. számú függelék: Rövidítésjegyzék 
 

1 társaság  Az elemzés alapjául szolgáló, 49 önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági tár-

saság (lásd 1. számú melléklet) 
2 Mötv: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 
3 ÁSZ Állami Számvevőszék 
4 főtevékenység  az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapító okiratában meg-

határozott tevékenység 
5 Nvtv.   a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  
6 Áht.    az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
7 Bkr.  a 370/2011. (XII. 11.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kont-

rollrendszeréről és a belső ellenőrzésről 
8 Gst.    Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
9 Gt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (hatálytalan 2014. 

március 15-étől) 
10 Ptk. a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvény 
11 Taktv.  2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok ta-

karékosabb működéséről (hatályos: 2009. október 3-ától) 
12 Számv. tv.   a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
13 Civil. tv.  az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
14 Info tv.  211. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az infor-

mációszabadságról 
15 Htv.   2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
16 Htszvr.  hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és közszolgáltatási szer-

ződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
17 Hkvvr.  a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet; 
18 Tszt.   a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
19 Vgtv.  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (nem közművel össze-

gyűjtött szennyvíz) 
20 Vksztv.  a vízközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (hatályos 2011. 

december 31-étől) 
21 120/1999. (VIII. 6.) Korm. r  a vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 

szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 
22 Tmtv.    a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
23 2012. évi XLI. tv.   a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
24 Ltv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény; 
25 Ztv.   az 1995. évi törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
26 Eü.tv.   az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény  
27 Kertv.   a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
28 Piac rendelet  a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló az 55/2009. 

(III. 13.) Kormányrendelet 
29 Kktv.   a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
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30 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai sza-

bályairól 
31 121/1996. (VII. 24.) Korm.r a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) 

Korm. rendelet 
32 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételei-

ről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 
33 Sport tv.   a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
34 2011. évi CVI. tv.  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 
35 Gyvt.  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 
36 Rezsi tv.   a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
37 Ártv.   az árak megállapításáról szóló 1190. évi LXXXII törvény 
38 likviditási mutató a társaság adott évi likviditási helyzetét mutatja; számítása: rövid lejáratú 

kötelezettségek állománya/ forgó eszközök értéke 
39 eladósodottsági mutató azt mutatja, hogy a gazdasági társaság kötelezettségeit (adósságait) a saját 

forrásai (saját tőke) milyen mértékben fedezik 
40 jövedelmezőségi mutató a társaság adott évi jövedelmezőségét mutatja; számítása: mérleg szerint 

eredmény/ saját tőke 
41 Áht.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
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