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ÖSSZEGZÉS 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy – mint intézményfenntartó – megterem-

tette a köznevelési és szociális közfeladat ellátás alapvető feltételeit. A köznevelési feladat-

hoz rendelt költségvetési támogatásokat szabályszerűen fordította a köznevelési intézményei 

működtetésére. A szociális intézmények pénzügyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos 

fenntartói feladatellátás nem volt szabályszerű. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettsé-

gének nem tett eleget, ezáltal közpénzekkel való gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvá-

nosság előtt nem biztosította.  

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék stratégiájában hangsúlyos szerepet szán annak, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékte-
remtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét és javaslataival a közpénzek és a 
közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását segítse. Az ÁSZ a stratégiájában célul tűzte 
ki, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a köz-
pénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt 
ellátása érdekében. Tekintettel az elmúlt években mind a köznevelés, mind a szociális területet érintő finanszírozási 
változásokra, a társadalom fokozott érdeklődéssel figyeli a köznevelési és szociális feladatokra fordított források fel-
használását. Fontos a közvéleményt biztosítani arról, hogy a közpénz államháztartáson kívüli felhasználása ezen a 
területen sem marad ellenőrizetlenül. Hozzájárul ezzel ahhoz is, hogy a nyilvánosság és a szolgáltatást igénybe vevők 
megfelelő tájékoztatást kapjanak az államháztartáson kívüli közfeladatot ellátók működéséről. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint intézményfenntartó – az átvállalt közfeladat-ellátás jogszabá-
lyoknak megfelelő megszervezésével, belső szabályozottságának kialakításával – megteremtette a költségvetési tá-
mogatások átlátható, elszámoltatható igénybevételének és felhasználásának feltételeit. A költségvetési támogatá-
sokkal kapcsolatos igénylési, módosítási, elszámolási kötelezettségnek a Kincstár felé – a 2014-re és 2015-re igénybe 
vett szociális közfeladat ellátáshoz rendelt támogatásokkal való két napos elszámolási késedelmet kivéve – a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A Fenntartó a köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat 
szabályszerűen fordította a köznevelési intézményei működtetésére, a szociális intézmények pénzügyi feltételeinek 
biztosításával kapcsolatos fenntartói feladatellátás nem volt szabályszerű. 

A Fenntartó a humánszolgáltató intézmények közfeladat ellátásának működési kereteit kialakította. Az intézmé-
nyek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről a Fenntartó gondoskodott. Nem a jogszabályban meghatáro-
zott határidőben utalta tovább 2014-ben két szociális intézménynek, 2015-ben minden szociális intézmény számára 
a Fenntartó a központi költségvetési támogatásokat. Egy szociális intézménynek nem került átadásra a támogatás 
teljes összege az ellenőrzött időszakban, a szociális célú támogatásokat nem fordította a Fenntartó az intézmény 
működtetésére. 

A Fenntartó ellenőrzési, értékelési feladatait és a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési feladatait szabály-
szerűen ellátta. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal a humánszolgáltatási köz-
feladatot ellátó intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásának átláthatóságát a 
nyilvánosság előtt nem biztosította. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  annak értékelése 

volt, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Sze-

mély, mint köznevelési és szociális intézmények egyházi 

fenntartója központi költségvetésből kapott támogatásai-

nak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások 

igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása meg-

felelt-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

 



 

7 

 

AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint 

intézményfenntartó 
 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Magyaror-
szági Baptista Egyház 2008. november 5-én nyilvántartásba 
vett szervezeti egysége, amely működését 2009-ben kezdte 
meg.  

A Fenntartó1 a 2014-2016. években belső egyházi jogi sze-
mélyként folytatta tevékenységét, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. 

A Fenntartó a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyház2 
között 1998. december 12-én kötött – 1044/2001. (IV. 20.) 
Korm. határozatban közzétett – megállapodás alapján végzett 
köznevelési tevékenységet, valamint látott el szociális humán-
szolgáltatási közfeladatot. 

A Fenntartó a köznevelési feladatok ellátását 2014-ben 35, 
2015-2016. években 44 köznevelési intézmény működtetésé-
vel biztosította.  

A Fenntartó szociális tevékenységek, gyermekjóléti, vala-
mint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása céljából 

2014. január 1-jén 29 intézményt tartott fenn, amelyek közül 13 intézmény 
szociális alapszolgáltatást, 4 intézmény a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szakosított ellátást és további 4 intézmény gyermekjóléti alapellá-
tást nyújtott, míg a fennmaradó 8 intézményben egyidejűleg több ellátási 
forma működött. 2016. december 31-én a Fenntartó – az ellenőrzött idő-
szakban végbement intézmény-átszervezések és jogutód nélküli megszű-
nések eredményeképpen – 13 szociális közfeladatot ellátó intézmény 
fenntartásáról gondoskodott. 

A Fenntartó és intézményei törvényességi felügyeletét a területileg ille-
tékes kormányhivatalok és az NRSZH3 gyakorolták, szakmai irányító szervi 
feladatait az EMMI4 látta el a köznevelési és a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában egyaránt. 

A Fenntartó költségvetési támogatásának az összes bevételéhez viszo-
nyított aránya 2014-2015-ben meghaladta a 99%-ot, mely arány az ellen-
őrzött időszak végére 90,5%-ra mérséklődött. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntar-
tók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi tá-
mogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények a bennük 
megfogalmazott feltételek mellett.  

A felhasználható állami támogatások Kvtv.5 szerinti előirányzata 2014. 
– 2016. években együtt 753 Mrd Ft volt. A 2013. évben jelentős változások 
következtek be a normatív finanszírozás rendszerében. Az Országgyűlés el-
fogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, amely je-
lentősen átalakította a korábbi finanszírozási rendszert 2013 szeptembe-
rétől. Módosították a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényt is, amely – többek között – 2012. január 1-jei hatállyal 
megfogalmazta a finanszírozási rendszerbe történő befogadással össze-
függő szabályokat. Mindkét területen új feladatfinanszírozási forma (átlag-
béralapú támogatás) jelent meg, amely az államháztartáson kívüli intéz-
ményfenntartókra is vonatkozik. Az ellenőrzés a finanszírozási rendszerben 
2011-2015 között bekövetkezett változásokra, azok közfeladat ellátásra 
gyakorolt hatására fókuszált a költségvetési támogatásokat felhasználó ál-
lamháztartáson kívüli szervezetek körében. Az ellenőrzések indokoltságát 
az is alátámasztja, hogy az ÁSZ6 még nem ellenőrizte átfogóan e területet. 

Az ÁSZ stratégiájában foglaltak alapján is indokolt volt az ellenőrzés, 
amely a társadalom számára jelzi, hogy a közpénz államháztartáson kívüli 
felhasználása sem maradhat ellenőrizetlenül. Az államháztartáson kívülre 
nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével az ÁSZ hozzájárul ah-
hoz, hogy a közpénzeket a nem állami humán fenntartók átlátható módon 
használják fel a közfeladatok ellátására kötött szerződésekben vállalt köte-
lezettségek teljesítése érdekében. Az ellenőrzés javaslataival hozzájárulhat 
az említett rendszerek szabályszerű támogatás felhasználásához, javíthatja 
a társadalmi-gazdasági döntések megalapozottságát, amely a „jó kormány-
zás” feltétele. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — A köznevelési, illetve szociális humánszolgáltatási közfeladatot 

ellátó Fenntartó szabályszerű működési – és gazdálkodási kör-

nyezet kialakításával megteremtette-e a költségvetési támogatá-

sok átlátható, elszámoltatható igénybevételének, felhasználásá-

nak feltételeit? 

  

 
 
 

  — Az államháztartáson kívüli Fenntartó az átvállalt köznevelési, 

illetve szociális közfeladathoz biztosított költségvetési támoga-

tásokat szabályszerűen fordította-e a humánszolgáltató intéz-

ményei működtetésére? 

  

 
 
 

  — Az államháztartáson kívüli Fenntartó a köznevelési, illetve szo-

ciális intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vo-

natkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt elszámolt-e, en-

nek megalapozása érdekében ellenőrzési, értékelési és a külső 

ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési feladatait szabálysze-

rűen látta-e el? 
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A 2014. január 1-je és 2016. december 31-e közötti időszak.  

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az ellenőrzés a köznevelési és szociális humánszolgáltatási közfeladatokat 
ellátó államháztartáson kívüli Fenntartó humánszolgáltatási közfeladatai 
ellátásához a költségvetési törvényekben biztosított központi költségvetési 
támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása fenntar-
tói feladatainak ellátása, illetve e központi költségvetésből kapott támoga-
tásaik humánszolgáltatási közfeladatokra való fenntartó általi felhaszná-
lása szabályszerűségének értékelésére terjedt ki. 

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

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint intézményfenntartó 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.7 1. § (3) bekezdése, 
5. § (3) bekezdése, valamint az 5. § (11) bekezdés c) pontjában foglalt 
előírások adták. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, kérdései, az ellenőrzött 
időszakban hatályos jogszabályok, a nemzetközi standardokat irányadónak 
tekintve az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figyelembevé-
telével végezte az ÁSZ.  



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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A közpénzekkel való felelős gazdálkodás segítésére irányuló javaslatok ki-
dolgozásakor a hatályos jogszabályok voltak az irányadóak. 

Az ellenőrzés ideje alatt az ÁSZ a Fenntartóval történő kapcsolattartást 
az ÁSZ SZMSZ8 -ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzöttek által rendelkezésre bocsátott dokumentu-
mokra, adatokra alapozva megfigyelés, szemle (szemrevételezés), kérdés-
feltevés (információkérés), valamint elemző eljárással történt. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasznált adatforrások közé tartoztak 
egyrészt a szakmai program részletes szempontjainál felsorolt adatforrá-
sok, másrészt minden – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szem-
pontjából információt tartalmazó – dokumentum. 

Az ellenőrzés lefolytatásához a Fenntartó a kitöltött tanúsítványok, va-
lamint az ÁSZ által kért dokumentumok elektronikus úton való megküldé-
sével szolgáltatott adatokat, információkat. Az így rendelkezésre bocsátott 
adatok, információk és a tanúsítványok adatai valódiságának kontrollja az 
ellenőrzés keretében történt. 

Az egyes fenntartott intézményeknél helyszíni szemle keretében győ-
ződött meg az ÁSZ a tényleges feladatellátásról. 

A köznevelési, a szociális humánszolgáltatások központi költségvetési 
támogatásai igénylésével, módosításával, elszámolásával kapcsolatos, ál-
lamháztartáson kívüli fenntartó jogszabályokban előírt feladatai betartá-
sát, továbbá a központi költségvetési támogatások szabályszerű kezelését, 
nyilvántartását ellenőrizte az ÁSZ a Fenntartónál határozatok, nyilvántar-
tások, beszámolók és egyéb dokumentumok alapján. Az ellenőrzés nem 
terjedt ki a köznevelési, a szociális humánszolgáltatások központi költség-
vetési támogatásai igénylése, módosítása, elszámolása valódiságának, 
megalapozottságának, helyességének – sem a Fenntartónál, sem a szék-
hely intézményeinél való – értékelésére. Továbbá nem terjedt ki az ellen-
őrzés e források intézmények általi szabályszerű felhasználásának értéke-
lésére. 

A szabályosság megítélésének alapját képezte, hogy a központi költség-
vetési támogatások Fenntartó általi igénylése és elszámolása a Kincstár9 
felé megtörtént. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A köznevelési, illetve szociális humánszolgáltatási közfeladatot 

ellátó Fenntartó szabályszerű működési – és gazdálkodási kör-

nyezet kialakításával megteremtette-e a költségvetési támoga-

tások átlátható, elszámoltatható igénybevételének, felhasználá-

sának feltételeit? 
  

Összegző megállapítás A Fenntartó megteremtette a költségvetési támogatások át-
látható, elszámoltatható igénybevételének, felhasználásának 
feltételeit. 

1.1. számú megállapítás A Fenntartónál a közfeladat ellátásának megszervezése és a belső 
szabályozottság kialakítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
történt. 

A Fenntartó a szabályszerű működési- és gazdálkodási környezetet megte-
remtette a közfeladat ellátás jogszabályoknak megfelelő szervezeti és mű-
ködési kereteinek kialakításával. Rendelkezett a szabályozásnak megfelelő 
SZMSZ1,2

10-szel, ami tartalmazta a Fenntartó szervezeti felépítését, műkö-
dési rendjét, a tevékenységeket, illetve az ehhez kapcsolódó felelősségi- és 
hatásköröket, ezek gyakorlásának módját, illetve a helyettesítés rendjét. 

A Fenntartó a Számv. tv.11-nek megfelelően rendelkezett számviteli po-
litikával12, számlarenddel13, leltározási szabályzattal14, az eszközök és for-
rások értékelési szabályzatával15 és pénzkezelési szabályzattal16. 

A Fenntartó a központi költségvetési támogatások igényléséről, a támo-
gatásokkal való elszámolásról, azok intézményeknek történő átadásáról, 
felhasználásáról, valamint a költségvetési támogatások elkülönített nyil-
vántartásáról belső szabályzataiban rendelkezett.  

1.2. számú megállapítás A Fenntartó a köznevelési és szociális közfeladatok ellátására szol-
gáló költségvetési támogatás iránti igényeket, illetve azok évközi 
módosításait a jogszabályban meghatározott határidőnek megfele-
lően benyújtotta a Kincstár felé. A szociális közfeladat ellátásra 
2014-re és 2015-re igénybe vett támogatásokkal késve számolt el, 
2016-ra vonatkozóan elszámolását határidőben teljesítette. 

A költségvetési támogatás iránti kérelmét, illetve a támogatások iránti ké-
relem módosítását a Fenntartó az ellenőrzött időszakban a jogszabályban 
előírt határidőben benyújtotta a Kincstárhoz. A Fenntartó a Kincstár – el-
lenőrzött időszakra vonatkozó – támogatásokat megállapító határozataival 
rendelkezett.  

A támogatási igény évközi változását a Fenntartó a szociális közfeladat 
ellátás vonatkozásában évente több pótigény, illetve lemondás benyújtá-
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sával érvényesítette, amit az Atr.17-ben megadott határnapig és ütemezés-
ben nyújtotta be a Kincstárnak. A költségvetési támogatási igény év köz-
beni módosításának kezdeményezése az új, vagy költségvetési támogatás-
ban még nem részesült szociális intézmény esetében a jogszabályban elő-
írtnak megfelelően történt meg. 

A köznevelési feladatellátásra szolgáló költségvetési támogatásokkal a 
Fenntartó határidőben elszámolt. A szociális közfeladat ellátására 2014-re 
és 2015-re igénybe vett támogatásokkal – az Atr. 17. § (1) bekezdésében 
foglaltak ellenére – két napos késedelemmel, 2016-ra vonatkozóan határ-
időben számolt el a Fenntartó.  

2. Az államháztartáson kívüli Fenntartó az átvállalt köznevelési, 

illetve szociális közfeladathoz biztosított költségvetési támoga-

tásokat szabályszerűen fordította-e a humánszolgáltató intéz-

ményei működtetésére? 
 

Összegző megállapítás A Fenntartó az átvállalt köznevelési feladathoz biztosított 
költségvetési támogatásokat a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően fordította intézményei működtetésére. A szociális in-
tézmények pénzügyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos 
fenntartói feladatellátás nem volt szabályszerű, egy szociális 
intézmény esetében a Fenntartó a támogatásokat nem fordí-
totta az intézmény működtetésére. 

A Fenntartó humánszolgáltatást végző intézményei alapfeladatait a jogsza-
bályban foglaltak szerint meghatározta. Az intézmények közfeladat ellátá-
sának működési kereteit kialakította.  

A Fenntartó a működési engedélyezési eljárások során igazolta, hogy az 
ellenőrzési időszakban köznevelési és szociális intézményei közfeladat-el-
látásához biztosította a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A köznevelési közfeladatot ellátó intézmények számára a központi költ-
ségvetési támogatások teljes összegét átadta a Fenntartó a jogszabályban 
meghatározott határidőre. A köznevelési célú költségvetési támogatásokat 
– a Kvtv.1-3 előírásainak megfelelően – a közfeladatokat ellátó intézményei 
működtetésére fordította, felhasználását azonban – az Nkt.vhr.18 37/G. § 
(1) bekezdésében foglaltak ellenére – nem feladatonként elkülönítve tar-
totta nyilván. 

A szociális célú támogatások felhasználását a Fenntartó – az Atr. 16. § 
(1) bekezdésében foglaltak ellenére – nem kezelte feladatonkénti bontás-
ban, elkülönítetten számviteli rendjében. A Fenntartó – a Kvtv.1 34. § (3) és 
a Kvtv.2 43. § (3) bekezdésben foglaltak ellenére – nem a jogszabályban 
meghatározott határidőben adta át a szociális közfeladat ellátását szolgáló 
költségvetési támogatásokat 2014-ben kettő, 2015-ben minden szociális 
intézménynek. Egy szociális intézménynek nem adta át a Fenntartó a tör-
vényi előírások ellenére a támogatás teljes összegét, mert az intézmény 
tevékenységére az ellenőrzött időszakban kapott 1,242 mrd Ft-ból 
67,855 millió Ft-ot nem adott át. Ezzel megsértették a Kvtv.1  34. § (3), a 
Kvtv.2 43. § (3) és a Kvtv.3 41. § (3) bekezdésben foglaltakat. 
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A köznevelési és szociális intézmények beszámolási kötelezettségüknek 
eleget tettek a Fenntartó felé. 

3. Az államháztartáson kívüli Fenntartó a köznevelési, illetve szo-

ciális intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vo-

natkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt elszámolt-e, en-

nek megalapozása érdekében ellenőrzési, értékelési és a külső 

ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési feladatait szabálysze-

rűen látta-e el? 
 

Összegző megállapítás A Fenntartó ellenőrzési, értékelési és a külső ellenőrzésekkel 
kapcsolatos intézkedési feladatait szabályszerűen látta el, 
azonban közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezál-
tal az intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre 
vonatkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt nem számolt 
el a jogszabályi előírás ellenére. 

3.1. számú megállapítás A Fenntartó ellenőrzési, értékelési és a külső ellenőrzésekkel kap-
csolatos intézkedési feladatait szabályszerűen ellátta. 

A Fenntartó megteremtette a belső ellenőrzések szervezeti kereteit az 
SZMSZ1,2-ben, melyben meghatározásra kerültek a belső gazdasági és szak-
mai ellenőrzési feladatok és az azokat végző szervezeti egységek. 

A Fenntartó ellenőrizte a fenntartásában lévő köznevelési intézmények 
gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, normatíva 
ellenőrzés keretében a köznevelési feladatok ellátására megállapított ál-
lami támogatások felhasználását. Szociális és gyermekjóléti intézményei 
gazdálkodását és működésének törvényességét belső gazdasági, valamint 
szakmai ellenőrzések keretében ellenőrizte.  

A Fenntartó a Számv.tv. előírásai alapján könyvvizsgálói szolgáltatás 
igénybevételére nem volt kötelezett, a számviteli politika3-ja alapján azon-
ban független szakértőt bízott meg 2016. évi egyszerűsített éves beszámo-
lójának felülvizsgálatával. Számviteli politika2-jében előírtak alapján a nem 
önállóan gazdálkodó szociális intézmények 2014-2015. évi normatíva fel-
használásának felülvizsgálatát végeztette el szakértővel. 

A Kormányhivatal ellenőrizte a Fenntartó köznevelési intézményeinél 
az Nkt.19-ban foglaltak alapján a fenntartói tevékenység törvényességét. 
Ellenőrizte a Kincstár a költségvetési támogatások 2014. évi elszámolását 
és 2015. évi igénylését a Fenntartó 33 szociális intézményénél.  

A külső ellenőrzések eredményeként megállapított intézkedési, illetve 
visszafizetési kötelezettségeinek a Fenntartó eleget tett. 

A Fenntartó negyvennégy intézményéből kilenc köznevelési intézmé-
nye esetében értékelte – az Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján – a 
pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtását, illetve az 
elvégzett pedagógiai-szakmai munka eredményességét. 
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3.2. számú megállapítás A Fenntartó a köznevelési és szociális humánszolgáltató intézmé-
nyei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó közzété-
teli kötelezettségének nem tett eleget. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának a rendjét a 
Fenntartó az Info tv. 20 30. § (6) bekezdésében és a 35. § (3) bekezdésben 
előírtak ellenére nem szabályozta.  

Nem gondoskodott a Fenntartó – az Info tv. 37. § (1) bekezdésében fog-
laltak ellenére – az 1. melléklet általános közzétételi lista III/1. és III/2. rész-
ben felsorolt adatok közzétételéről, mert a közfeladat ellátásra vonatkozó 
éves költségvetését, a számviteli törvény szerint beszámolóját, a foglalkoz-
tatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adato-
kat, illetve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére, 
rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére vonatkozó összesített 
adatokat nem tette közzé. 

Az adatok biztonságának, védelmének érvényre juttatásához szükséges 
eljárási szabályokat – az Info. tv. 7. § (2) bekezdésekben foglalt előírások 
ellenére – nem alakították ki.  
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JAVASLATOK 

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

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

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

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

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

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

 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elnökének 
  

  Intézkedjen a költségvetési támogatások felhasználásának feladaton-

kénti elkülönített nyilvántartásáról. 

 (2. sz. megállapítás 3. bekezdése 2. mondata és 4. bekezdés 1. mon-

data alapján) 

  Intézkedjen, hogy a támogatási összegek határidőben, teljes összegben 

kerüljenek átadásra az intézmények számára. 

 (2. sz. megállapítás 4. bekezdése 2-4. mondatai alapján) 

  Intézkedjen a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények telje-

sítésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala 

rendjének szabályozásáról. 

 (3.2. sz. megállapítás 1. bekezdés alapján) 

  Intézkedjen, hogy a közzététel a jogszabályi előírások szerint történjen. 

 (3.2. sz. megállapítás 2. bekezdés alapján) 

  Intézkedjen az adatok biztonságának, védelmének érvényre juttatásá-

hoz szükséges eljárási szabályok kialakításáról. 

 (3.2. sz. megállapítás 3. bekezdés alapján) 

 



 

17 

 

MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
átlagbéralapú támogatás Az átlagbér alapú támogatás alapja a pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-, oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi jut-

tatás és járulék. (2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségve-

téséről 33. § (4) bekezdés) 

egyházi fenntartó Az Ehtv. 33. §-a alapján az Ehtv. mellékletében felsorolt egyházak és az általuk megha-

tározott, az egyház belső egyházi szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező szer-

vezetek – a nyilvántartásba vételük dátumától függetlenül – 2012. január 1-jétől minő-

sülnek egyházi fenntartóknak. Az Ehtv. 14. §-ában meghatározott eljárás folyamán az 

Országgyűlés által egyháznak elismert szervezet a törvénynek az egyház bejegyzésére 

vonatkozó módosítása hatálybalépésének napjától minősül egyháznak (Ehtv. 15. §). A 

2010. évi CXL. törvény* 5. Cikk Pénzügyi támogató intézkedések 1. pontja alapján 2011. 

január 1-jétől jogosult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület az egyházi kiegészítő 

támogatásra. 

humánszolgáltatás Külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, 

felsőoktatási, kulturális közfeladatok (2014. évi Kvtv. 34. § (1), (4) bekezdés, 1. számú 

melléklet XX/20/2. alcím, 19. alcím, 2015. évi Kvtv. 43. § (1), (4) bekezdés, 1. számú mel-

léklet XX/20/2/3. jogcím csoport, 19. alcím, 2016. évi Kvtv. 41. § (1), (4) bekezdés, 1. 

számú melléklet XX/20/2/3. jogcím csoport, 19. alcím). 

költségvetési támogatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrend-

szeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások (Áht. 1. § 14. pont) 

A költségvetési törvényekben (2013. évi CCXXX. törvény 33-34. §, 2014. évi C. törvény 

42-43. §, 2015. évi C. törvény 40-41. §) megállapított támogatás. Például a 2015. évi C. 

törvény 40-41. § szerint többek között: Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására 

átlagbéralapú támogatást állapít meg. A nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszol-

gálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán közneve-

lési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmény-

ben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a b) pont kivételé-

vel - nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. 

melléklet I. pontja, valamint az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében a 2. melléklet 

II. pont 1. alpontja szerint és az 5. alpontjában meghatározott jogosultak után, az őket 

ott megillető mértékek szerint. Működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkor-

mányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 

ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanács-

adásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelés-

ben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a be-

vett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint. 

Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intéz-

ményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, orszá-

gos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gaz-

dasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya 

alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) ré-

szére támogatást állapít meg a következők szerint: a támogatás a nem állami szociális 

fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-k) pontjában és 

                                                                                                                                   
 
* a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 
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III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, ösz-

szegben és feltételek mellett illeti meg. 

köznevelési közfeladat A köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat: óvodai nevelés, nemzetiség-

hez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelés-oktatás, nemzetiséghez tartozók 

általános iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-okta-

tás, nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, nemzetiség szakközépiskolai nevelés-ok-

tatása, nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében 

folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fej-

lesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése 

és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulók-

nak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglal-

koztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabi-

litációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 

köznevelési intézmény A nevelési- oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szak-

mai szolgáltatást nyújtó intézmény. 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §† (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Az ÁSZ a jelentéstervezetet észrevételezésre megküldte a Baptista Szeretetszolgálat 

Egyházi Jogi Személy elnökének. 

A függelék tartalmazza az ellenőrzött észrevételeit, illetve az el nem fogadott észrevételek 

elutasításának indoklását. 

 

                                                                                                                                   
 

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

 

1 Fenntartó Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
2 Egyház Magyarországi Baptista Egyház 
3 NRSZH Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
4 EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma 
5 Kvtv. 1: 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

(hatályos: 2014. január 1-jétől) 

 2: 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
(hatályos: 2015. január 1-jétől) 

 3:2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
(hatályos: 2016. január 1-jétől) 

6 ÁSZ Állami Számvevőszék 
7 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (hatályos: 2011. július 1-jétől) 
8 ÁSZ SZMSZ az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata 
9 Kincstár Magyar Államkincstár 
10 SZMSZ 1: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Szervezeti Működési 

Szabályzat (hatályos: 2013. december 19-től) 

 2: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Szervezeti Működési 
Szabályzat (hatályos: 2016. április 26-tól) 

11 Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről (hatályos:2001. január 1-jétől) 
12 számviteli politika 1: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Számviteli politika (hatályos: 

2014. január 1-jétől); 

 2: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Számviteli politika (hatályos: 
2015. január 1-jétől); 

 3: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Számviteli politika (hatályos: 
2016. január 1-jétől) 

13 számlarend 1: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Számlarendje (hatályos: 2014. 
január 1-jétől); 

 2: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Számlarendje (hatályos: 2015. 
január 1-jétől), 

 3: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Számlarendje (hatályos: 2016. 
január 1-jétől) 

14 leltározási szabályzat 1: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközök és Források 
Leltározási és Selejtezési Szabályzata (hatályos: 2014. január 1-jétől); 

 2: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközök és Források 
Leltározási és Selejtezési Szabályzata (hatályos: 2015. január 1-től) 

 3: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközök és Források 
Leltározási és Selejtezési Szabályzata (hatályos: 2016. január 1-től) 

15 értékelési szabályzat 1: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközeinek és Forrásainak 
Értékelési Szabályzata (hatályos: 2014. január 1-jétől) 

 2: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközeinek és Forrásainak 
Értékelési Szabályzata (hatályos 2015. január 1-jétől) 

 3: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközeinek és Forrásainak 
Értékelési Szabályzata (hatályos: 2016. január 1-jétől) 
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16 pénzkezelési szabályzat 1: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközeinek és Forrásainak 

Értékelési Szabályzata (hatályos: 2014. január 1-jétől) 

 2: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközeinek és Forrásainak 
Értékelési Szabályzata (hatályos: 2015. január 1-jétől) 

 3: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Eszközeinek és Forrásainak 
Értékelési Szabályzata (hatályos: 2016. január 1-jétől) 

17 Atr. 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról (hatályos: 2014. január 1-jétől) 

18 Nkt.vhr. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról (hatályos: 2012. szeptember 1-jétől) 

19 Nkt. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (hatályos: 2012. szeptember 
1-jétől) 

20 Info. tv. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (hatályos: 2011. július 27-től) 
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