
 

 

 
Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer 
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek 
átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását, használatát segíti elő. 

A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ ELLENŐRZÉSE 
Összefoglaló a sajtó számára 

a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 
Zala Megyei Kórház (16002) 

Befejezte az Állami Számvevőszék a Zala Megyei Kórház 2008-2013 közötti időszakra 
kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ hiányosságokat tárt fel az integritásalapú működést biztosító 
belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, valamint szabálytalanságok 
voltak a pénzügyi és vagyongazdálkodásban is. A központi alrendszer intézményei – köztük a 
kórházak – meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami 
vagyonnal való gazdálkodásban. 

A Zala Megyei Kórház a térség egyik legnagyobb kapacitású egészségügyi intézménye, az ellenőrzött 
időszakban éves szinten közel 40 ezer fekvőbeteget és mintegy 800 ezer járóbeteget látott el, teljesített 
kiadása 2013-ban 11,5 Mrd Ft volt. Az irányító szervi hatásköröket 2011 végéig a Zala Megyei Közgyűlés, 
2012. január 1-től – mikor a Kórház állami tulajdonba került – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
gyakorolta, egyes fenntartói, irányítói jogok gyakorlását pedig a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át, amit 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó 
Központnak (ÁEEK) hívnak. 

Az irányító szervi hatásköröket a 2008-2011 között a Közgyűlés szabályszerűen gyakorolta, 2012-2013-ban a 
GYEMSZI a vonatkozó jogszabályi előírásokat hiányosan érvényesítette. A Megyei Önkormányzat és a 
GYEMSZI között megkötött átadás-átvételi megállapodás tartalmában nem volt teljes körű, ez kockázatot 
hordozott az állami vagyon védelme és a felelős gazdálkodás tekintetében. A hatékony gazdálkodáshoz sem 
a Közgyűlés, sem a GYEMSZI nem alakított ki mérhető teljesítmény-követelményeket. Ellenőrzési 
jogosultságait az EMMI és a GYEMSZI szabályszerűen gyakorolta. A belső kontrollrendszer kialakítása és 
működtetése nem biztosította a szabálytalanságok megelőzését, feltárását, valamint nem biztosított 
megfelelő feltételeket a szervezet integritását veszélyeztető korrupciós kockázatokkal szemben, ezért e 
kontrollok szintje fejlesztendő. 

A pénzügyi gazdálkodást folyamatosan fennálló és fokozódó likviditási nehézségek jellemezték, az 
intézmény fizetőképessége nem volt biztosított. A szállítói kötelezettség állomány az ellenőrzött időszakban 
mintegy 1,5 Mrd Ft-ra (102,3%-kal) emelkedett, annak ellenére, hogy a Kórház 2009-2013 között a szállítói 
kötelezettségek csökkentésére összesen 1,43 Mrd Ft önkormányzati, illetve konszolidációs támogatást kapott. 
A lejárt szállítói tartozásállomány újratermelődött, a késedelem mértéke az ellenőrzött időszak végére 
emelkedett. A Kórház a 2009-2011 között a törvényi előírások ellenére nem folytatott le a közbeszerzési 
eljárást mintegy 1,5 Mrd Ft összegben (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, takarító- és tisztítószerek, 
közműszolgáltatások). 2012-2013-ban egyes beszerzéseknél ugyancsak nem történt meg az előírt eljárások 
lefolytatása és irányító szervi hatáskörében a GYEMSZI nem gondoskodott a közbeszerzések központosított 
lefolytatásáról, melynek következtében elmaradt a központosított közbeszerzésekből fakadó előnyök 
kihasználása. A Kórház vagyona 2008-2013 között 1,42 Mrd Ft-tal (22,4%-kal) csökkent. Az eszközök 
visszapótlásához szükséges előirányzat keret, illetve fedezet nem állt rendelkezésre, a végrehajtott 
beruházások nem ellensúlyozták az eszközök elszámolt amortizációjában megjelentő avulást, az eszközök 
használhatósági foka minden eszközcsoportnál csökkent. 

Az ÁSZ az ÁEEK főigazgatójának három, a Zala Megyei Kórház főigazgatójának további hét javaslatot tett, 
ami alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. 
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