
 

 
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. 

További információ, sajtókapcsolat: 
Horváth Bálint osztályvezető főtanácsos 
Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály 
Telefon: +36 1 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939 
E-mail: sajto@asz.hu Web: www.asz.hu ; www.aszhirportal.hu 
Média: ÁSZ Youtube ; www.facebook.com/penzugyiszemle 
  

A SOPRONI VÍZMŰ ZRT. ELLENŐRZÉSE 
Összefoglaló a sajtó számára 

a Soproni Vízmű Zrt. ellenőrzéséről (17135) 

 
Az Állami Számvevőszék befejezte a Soproni Vízmű Zrt. gazdálkodásának 2012 és 2015 

közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Sopron Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a tulajdonosi jogait szabályszerűen alakította ki és gyakorolta. A 

társaság szabályozottsága és vagyongazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. 

Bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerűen történt. Beszámolási, 

adatszolgáltatási és a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét 

teljesítette. Az önköltségszámítás és az árképzés a jogszabályi és belső előírásoknak 

megfelelt.  

 

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi 
kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes 
vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, 
rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi 
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Soproni Vízmű Zrt. ellenőrzésére is 
sor került. 

Sopronban az ellenőrzött időszakban a Soproni Vízmű Zrt. főtevékenységként víziközmű-szolgáltatást 
végzett, míg másodlagos tevékenységként fürdők üzemeltetésével, csapadékcsatorna üzemeltetéssel, 
csatornatisztítással, kamerás csatornavizsgálattal, víz- szennyvízminta vizsgálatokkal, mélyépítési 
tevékenységgel, valamint közművagyon-beruházással foglalkozott. A társaság közel ötven 
önkormányzat tulajdonában állt, feladatellátása ezáltal a lakosság széles rétegét érintette. 

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi jogait 
szabályszerűen gyakorolta a társaság felett. A felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló tulajdonosi 
joggyakorlást támogató tevékenysége megfelelt a jogszabályoknak. Az önkormányzat közgyűlése a 
vagyonváltozást eredményező döntéseket figyelemmel kísérte, azokat határozataiban hagyta jóvá. 

A társaság a működéséhez szükséges szabályzatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkotta meg, 
azonban azok aktualizálása nem minden esetben történt meg az előírt határidőn belül. A társaság 
kinevezte adatvédelmi felelősét, aki az adatvédelem és adatbiztonság szabályait megfelelően 
kialakította. 

Az üzemeltetésre átvett eszközökön végrehajtott beruházások és fejlesztések a jogszabályi és szerződési 
előírásoknak megfelelően történtek. A társaság fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. A 
kialakított nyilvántartások biztosították az egyes tevékenységek átláthatóságát és a keresztfinanszírozás 
kizárását. 

A társaság éves beszámolóit a jogszabályban előírt határidőn belül elkészítette, adatszolgáltatási 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A közérdekű adatok közzétételén keresztül a társaság 
gazdálkodásának átláthatósága biztosított volt. 

A társaság által ellátott alaptevékenység, valamint alaptevékenységen kívüli tevékenységek 
bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt. A társaság a tevékenységeinek önköltség-
kalkulációját és árképzését szabályszerűen, a jogszabályi előírásoknak és a belső számviteli 
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, az előírt határidők betartásával állapította meg. 

Az ÁSZ jelentésében a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 
az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. 
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