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BEVEZETES
Hazánk területének több mint 20%-át erdő borítja. Az erdők fenntartása és védelme az egész társadalom érdeke, ezért az erdőkkel csak a közérdekkel összhangban lehet gazdálkodni.
Az Alaptörvény 38. cikke és az Nvtv. alapján az állam tulajdona a nemzeti vagyon részét képezi. Az Nvtv. alapján nemzetgazdasági szempontból kiemeJt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemnek minősül a 100%-ban
az állam tulajdonában álló védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő, a
gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, természetszerű erdő és
származékerdő természetességi állapotú öt hektárnál nagyobb, természetben
összefüggő erdő. A Társaságok vagyongazdálkodása szempontjából a Vtv., illetve az Nvtv. és az Nfatv., valamint a kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek mellett kiemelkedő szerepe van a különböző ágazati jogszabályoknak.
A vagyonkezelési tevékenység végrehajtása során figyelemmel kell lenni az
Evt.-ben foglaltakra, mely alapján a nemzeti vagyonról szóló törvényben nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű, az állam tulajdonában álló
erdő a kincstári vagyon részét képezi. A Társaságoknak az általuk kezelt vagyonelemek sajátosságára tekintettel kell a vagyongazdálkodási tevékenységüket kialakítaniuk, gondoskodniuk kell a közérdek és az Evt.-ben foglaltak érvényesülését biztosító vagyongazdálkodásróL
Az Evt. előírásai alapján az állam 100%-os tulajdonában álló erdőt és erdő
gazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet csak vagyonkezelés formájában lehet hasznosításra átengedni. A kizárólagos állami tulajdonban lévő erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterüJet vagyonkezelését csak költségvetési szerv vagy 100%-os állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet végezheti.
A Vtv. szerint a Társaságok és a társaságok kezelésében lévő állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat a 2010. évig a Magyar Állam nevében az MNV Zrt.
gyakorolta. A 2010. évi törvényi változások (Vtv., Mfbtv., Nfatv.) következtében
2010. június 17. napjától a Társaságok állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonosi jogokat az állami vagyonért felelős miniszter az MFB Zrt. útján látta el. Az Nfatv. 2010. évi hatálybalépését követően a társaságok által
kezelt, a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek vonatkozásában a tulajdo-
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nosi jogokat az NFA, míg egyéb ingatlanok és vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. 2014. július 16-tól a Társaságok feletti tulajdonosi jogokat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
A Nemzeti Földalapba tartozó l 772 980,17 ha földterületből a 2012. év végén
a 100%-os állami tulajdonú 19 erdőgazdasági társaság kezelésében összesen
913 664,3681 ha földterület volt, ebből 879 254,1595 ha erdő, a többi egyéb
művelési ágba tartozik. A kezelt földterületek erdőgazdasági társaságonkénti
megoszlása eltérő.
A Társaságok az Alaptörvény és az Nvtv. előírásaszerint önállóan és felelősen
gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei
szerint. Az állami vagyonnal való gazdálkodás alapvető feladata a vagyon
rendeltetésszerű, hatékony és felelős felhasználásának biztosítása az állami vagyon értékének megőrzése, gyarapítása érdekében. A Társaság jelen ellenőrzése
az állami vagyonnal való gazdálkodásra és a törvényesség betartására irányult.
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

Győr-Moson-Sopron

megye keleti határától a
községek határáig húzódó közigazgatási területeken gazdálkodik. A Társaság 2013. évi éves beszámolója szerint 2951,1 M Ft
nettó árbevétel mellett 42,7 M Ft mérleg szerinti eredményt ért el, a mérlegfő
összeg 3211,6 M Ft volt. A Társaság mintegy 30 OOO ha állami erdőterületen és
4565 ha egyéb művelési ágú földterületen gazdálkodott, az éves átlaglétszám
159 fő volt.
Fertőd-Fertőszentmiklós-Csapod

ellenőrzés

célja annak értékelése, hogy a Társaság vagyongazdálkodása,
vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenysége, valamint ennek
szervezeti keretei megfeleltek-e a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai
nak, valamint a kezelt vagyonelemek sajátosságaiból adódó követelményeknek.
Az

Ennek keretében ellenőriztük és értékeltük, hogy:
• a vagyongazdálkodás során betartották-e az Nvtv. 7. §-ában megállapított
vagyongazdálkodási alapelveket, valamint az ágazati jogszabályok vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előírásai t;
• a Társaság a saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó éves
tervezési feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta-e el, a Társaság üzleti tervei a kezelésbe vett vagyonra vonatkozó, a Vtv. 2. §(l) és a
27.§ (7) bekezdésében előírt vagyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó
elemeket tartalmazták-e és azokat a vagyongazdálkodás során érvényesítették-e;
• a vagyonkezelési szerződések és a vagyon-nyilvántartás megfeleltek-e a szabályszerűségi követelményeknek, elősegítették-e az állami vagyonnal való
szabályszerű gazdálkodást;
• a Társaságnál kialakították és működtették-e a szabályszerű feladatellátást
támogató kontrollrendszert. Ezen belül elkészítették és aktualizálták-e a Tár-
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saság feladatellátási-folyamatainak szabályzatait, a kockázatok kezelésének
rendszerét, az információs és a kontrolling-monitoring rendszert, valamint a
vagyongazdálkodás területén azokat az eljárásokat, amelyek elősegítik a
szervezeti célok végrehajtását;
• a tulajdonosi joggyakorJóknak a Társaság vagyongazdálkodási feladataira
vonatkozó döntései, intézkedései előkészítése és megalapozottsága a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak megfelelt-e, a tulajdonosi joggyakorJók
e minőségben végzett tevékenysége támogatta-e a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását.
Az ellenőrzés típusa:

szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzött időszak: 2009. január l. napjától 2014. június 30. napjáig, kitekintéssel a helyszíni ellenőrzés végéig tartó releváns folyamatokra, intézkedésekre.
Az ellenőrzés várható hasznosulása: A Társaság és a tulajdonosi joggyakorJók
fenti szempontú ellenőrzése az állami tulajdonban álló vagyon kezelésére, a
vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó, kötelezően végrehajtandó éves ÁSZ
ellenőrzést szélesebb körűvé teszi.
Az ellenőrzés várható hasznosulásaként biztosíthatja a társadalom részéről kiemelt érdeklődéssei kísért téma objektív bemutatását. Az ÁSZ jelentéséből a
média és az állampolgárok átfogó képet kaphatnak a Magyarország állami tulajdonban lévő erdőivel való gazdálkodásról, a gazdálkodást, vagyonkezelést
végző szervezeti rendszerről, az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok feladatellátásához kapcsolódóan feltárt problémákról.
Az ellenőrzés jól hasznosítható - többek közt - az állami vagyonnal kapcsolatos országgyűlési törvényhozói munkában is, továbbá hozzájárulhat a tulajdonosi joggyakorlás javításával a "jó kormányzás" gyakorlatának erősítéséhez.
Az ellenőrzéssei érintett szervezetek: A Társaság, a Társaság kezelésében lévő
állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek, valamint a Társaság állami tulajdon ú részesedése feletti tulajdonosi joggyakorJók (MFB Zrt.,
MNV Zrt., NFA).
Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi
(5) bekezdéseiben foglaltak képezik.

alapját

az

ÁSZ tv. 5. § (4)-

Az ellenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivatalos honlapján közzétett
szakmai szabályokon alapult, amely a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyelembevételével készült.
A Társaság az ellenőrzés lefolytatásóhoz tanúsítványok kitöltésével, valamint
dokumentumok elektronikus megküldésével szolgáltatott adatokat. Az így rendelkezésre bocsátott adatok és információk kontrollja a helyszíni ellenőrzés keretében történt. A vagyonváltozást eredményező döntések megalapozottságát,
továbbá a vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenység szabályszerű-
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ségét a számviteli nyilvántartásokból, valamint kockázatalapú és
mintavétellel kiválasztott tételek ellenőrzésével értékel tük.

véletlenszerű

Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-aszerint a jelentéstervezetet megküldte
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatójának és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének egyeztetésre. A Kisalföldi
Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az arra adott választ a 56. számú melléklet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának
észrevételét és az arra adott választ a 7-8. szám ú melléklet, a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az arra adott választ a 9-10. számú melléklet, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének észrevételét és az
arra adott választ a 11-12. számú melléklet tartalmazza.
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l. OSSZEGZO MEGAI.LAPITASOK, KOVETKEZTETESEK,
JAVASLATOK
Az állami tulajdonú Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. az ellenőrzött időszakban saját és kezelt vagyonnal gazdálkodott. A Társaság könyvviteli mérlegében kimutatott vagyana a 2009. évi 2923,3 M Ft. nyitó értékről 2013. december 31-re
3211,6 M Ft-ra emelkedett, amely 9,8%-os vagyongyarapodást jelentett. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya a 2009. évi 255,0%-ról2013. évre 268,6%ra nőtt. A Társaság a kezelt erdőket és földingatlanokat a Számv. tv. előírásai
ellenére mérlegében az ellenőrzött időszakban nem szerepeltette, ezáltal a Társaság mérlege nem volt megbízható és valós. A Társaság a Számv. tv. előírása
ival ellentétben a kezelt vagyont mérlegtétel szerinti bontásban a kiegészítő
mellékletében nem mutatta be.
A Társaság által kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás nem felelt meg a Vhr.ben foglaltaknak, mert tételesen nem tartalmazta a vagyonkezelt eszközök
könyv szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett egyéb
változásokat. Ezért a nyilvántartás nem volt átlátható, nem biztosította az elszámoltathatóságot. A Társaság a VSZ eredeti, hitelesként egyértelműen beazonosítható, a kezelt vagyon felsorolását tartalmazó 1-4. sz. mellékleteivel
nem rendelkezett.
A kezelt ingatlanokról a Társaság kizárólag tételes mennyiségi kimutatást vezetett, Ft érték feltüntetése nélkül, ami megfelelt a VSZ 2.4. pontja szerinti
naturáliában történő vezetési előírásnak, azonban nem felelt meg a kezelt vagyonra vonatkozó, a Számv. tv.-ben előírt nyilvántartási rendelkezésnek. A
Társaság a kezelt vagyon Ft. értékének meghatározását sem az MNV Zrt-nél,
sem pedig az NFA-nál nem kezdeményezte. A kezelt vagyon nyilvántartása tekintetében a Társaság és a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. és NFA közötti
egyeztetések az ellenőrzés befejezéséig nem kerültek lezárásra, így nem állt
rendelkezésre a Társaság vagyonkezelésében lévő valamennyi állami vagyonra, és annak nagyságára vonatkozó, a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. és
NFA nyilvántartásával egyező adat.
A kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás - tekintettel a rendezetlen vagyonelemekre - nem felelt meg a Vhr.-ben foglaltaknak, mert nem biztosította az
adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét. A Társaság teljesítette a
Vhr.-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét az MNV Zrt. felé, azonban a
262/2010. (XI. 17.) Karm. rendeletben foglaltakkal ellentétben az NFA felé
adatszolgáltatás nem történt.
A Társaság a saját és kezelt vagyon Vhr.-ben előírt elkülönítését biztosította.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdő
vagyon és egyéb művelési ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVI-vel
1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződést alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A vagyonkezelési szer-
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ződés

nem támogatta megfelelően és számon
mi vagyonnal való gazdálkodását.

kérhető

módon a Társaság álla-

A vagyoni kör, a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott szervezetek
változásai, valamint a társaság vagyonkezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések változásai ellenére a VSZ-t az ellenőrzött időszakban nem aktualizálták. A VSZ felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása nem történt meg,
annak módosításai csak a kezelésbe útadott vagyon változásait tartalmazták.
A VSZ módosítását és annak módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását sem a Társaság, sem a kezelt vagyoni kör felett tulajdonosi jogokat
gyakorló MNV Zrt, illetve NFA nem kezdeményezte. Az ellenőrzött időszakban
a VSZ rendelkezései nem határozták meg teljes körűen az állami vagyon kezeléséhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, mivel a szerződés hatályon kívül
helyezett jogszabályi rendelkezéseket tartalmazott. A VSZ-t az Nfatv. hatálybalépését követően nem módosították, továbbá nem kötöttek új vagyonkezelési
szerződést az erdők, és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületek tekintetében. A felek nem tettek eleget a Vhr.-ben foglalt rendelkezésnek és a Vhr. hatálybalépést követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszüntetését és a Vtv., illetve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkötését.
A VSZ-ben rögzítettek ellenére a vagyonkezelési díjak éves felülvizsgálatára
nem került sor. A tulajdonosi joggyakorló NFA több évre visszamenőlegesen állított ki számlát. A számlákon a vagyonkezelt földterület nagysága, valamint
fajlagos egységára nem szerepelt, ezért a vagyonkezelési díjak szerződés szerinti
jogossága nem volt ellenőrizhető. A Társaság a számlákat pénzügyileg rendezte.
A Társaság az ellenőrzött időszakban a Számv. tv.
fordulónapi leltározást elvégezte.

előírásainak megfelelően

a

A Társaság vagyongazdálkodása során betartotta az Nvtv.-ben előírt vagyongazdálkodási alapelveket, mivel vagyonkezelésében álló vagyont nem idegenített el, illetve arra jelzálogjogot, haszonélvezeti jogot nem alapított. A Társaság
az Evt2, valamint Nfatv.-ben foglalt előírás ellenére összesen 64 esetben a vagyonkezelésébe adott erdősített területek használatát, hasznosítását jogellenesen harmadik személynek engedte át. A Társaság az Evt. 2 hatályba lépése előtt
határozatlan időre kötött négy szerződést az Evt. 2 rendelkezéseinek ellenére
2010. december 31-éig nem bontotta fel.
A Társaság a saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodás során az éves tervezési feladatait a tulajdonosi joggyakorló1, 2 által előírt formai és tartalmi előírá
soknak megfelelően látta el, az ellenőrzött időszak minden évére éves üzleti
tervet készített. Az ágazati és üzleti tervekben megfogalmazott, az erdővagyon
nal való gazdálkodás érdekében kifejtett erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási
tevékenységét az Evt. 1,2 Evr. és Vadvédelmi tv.-ben foglaltaknak megfelelően
végezte.
Az
éves
gazdálkodásról
az
ellenőrzött
években
a
Számv. tv. rendelkezéseinek megfelelő üzleti jelentést készített, amelyek a Társaság eredményének és jövedelmezőségének alakulásán kívül, a vagyonkezelt
terület működtetését és az adott évi beruházásokat is tartalmazták.

8

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JA VASIATOK

A Társaság a Vtv.-ben, Nfatv.-ben és az ágazati tervekben megfogalmazott, a
saját és kezelt vagyon állagának védelme és vagyono gyarapítása érdekében a
felújításokat, beruházásokat és karbantartásokat évente állapotfelmérések
alapján végezte el. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos értékmegőrzési és gyarapítási tevékenységüket az erdőtervekkel összhangban végezték. A kezelt vagyoni körbe tartozó földterületekre és erdőre vonatkozó állagmegóvási, felújítási és telepítési tevékenységét az erdészeti hatóság által összeállított erdőtervek
ben foglaltakkal összhangban a Számv. tv., és a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően végezte. A Társaság az erdőfelújításokat a Számv. tv-ben előírtaknak megfelelően költségei között elszámolta, így a társaság mérleg szerinti eredménye
tartalmazta a kezelt vagyon eredményét is. A Társaság a vagyonkezelésében
lévő erdők és földterületek után a Számv. tv. előírásainak megfelelően értékcsökkenést nem számolt el. A Társaság az ellenőrzött időszakban összességében
814,1 M Ft összegben számolt el értékcsökkenést, kizárólag a saját vagyonára,
és ezt meghaladó mértékben, 899,4 M Ft összegben valósított meg beruházásokat.
A Társaságnál az ellenőrzött időszakban az ágazati jogszabályok vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előírásainak betartása - az erdővédelmi és erdőgaz
dálkodási bírságok kiszabása miatt - nem valósult meg teljes mértékben. A
Társaság a vadgazdálkodásból származó bevételeit a Számv. tv. előírásainak
megfelelően számolta el. A Társaság az Evt. 2-ben foglalt, az erdő fenntartására,
védelmére, valamint az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló erdőgazdál
kodási tevékenységéhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségének határidőben
eleget tett. Az ellenőrzött időszakban rendelkezett az Evt. 1,2 -ben meghatározott,
10 évre szóló erdőgazdálkodási üzemtervekkel, az erdészeti hatóság által jóváhagyott, 5 évre szóló, az Evr. 2-ben rögzített tartalmi elemekkel rendelkező erdő
telepítési-kivitelezési tervek rendelkezésre álltak. A Társaság a kialakított vadászati területeken a Vadvédelmi tv.-ben előírt, 10 évre szóló vadgazdálkodási
üzemtervvel rendelkezett, az éves vadgazdálkodási terveket az ellenőrzéssei
érintett években elkészítették, azokat a vadászati hatóság jóváhagyta.
A Társaságnál a szabályszerű feladatellátást támogató kontrollrendszer kialakítása és működtetése az ellenőrzött időszakban megfelelő volt. Az ellenőrzött
időszakban az FB éves munkatervek alapján látta el feladatait. A Társaság a
Számv. tv.-ben, valamint az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az
ellenőrzött időszakban könyvvizsgálati szolgáltatást vett igénybe. A könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóit minden évben hitelesítő záradékkallátta el
annak ellenére, hogy a Társaság a kezelésében lévő vagyonelemeket a
Számv. tv. rendelkezései ellenére a mérlegében nem szerepeltette, ezáltal az
nem a valós képet mutatta. Az ellenőrzött időszakban a belső ellenőrzési tevékenység a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt, jóváhagyott éves munkaterv alapján történt. A 2011. és 2013. évi, ingatlanok hasznosítására kiterjedő
ellenőrzések nem tárták fel az állami tulajdonú és a Társaság vagyonkezelésbe
adott erdősített területek használatának, hasznosításának az Evt. 2-ben foglalt
tiltás ellenére történő jogellenes használatba adását. A Társaság éves beszámolójának jóváhagyásáról a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló az FB és a
könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában határozott.
A Társaságnál a szabályszerű feladatellátást támogató információáramlási és
manitoring rendszer kialakítása és működtetése részben volt megfelelő, mert a
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VSZ-ben előírt, az ellenőrzött időszakban az erdővagyonról és annak változásáról készített külön írásbeli beszámolók nem álltak rendelkezésre, a vadászterületek kialakítása során kifejtett tevékenységéről a Társaság külön tájékoztatót
nem készített a tulajdonosi joggyakorló részére. A Társaságnál az ellenőrzéssei
érintett időszakban a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala, illetve az
adatok védelme annak ellenére biztosított volt, hogy Avtv.-ben, valamint az
Info. tv.-ben rögzített, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatkészítési kötelezettségének nem tett
eleget.
A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedések
előkészítése a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1 ,2 -nél megfelelő volt,
összhangban volt a vonatkozó jogszabályokkal és a belső szabályzatokkaL A
Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 1,2 részéről a vagyon változását eredményező döntések előkészítésével kapcsolatos követelmények meghatározása
megfelelő volt, aktualizálásuk megtörtént. A tulajdonosi joggyakorló1 a Társaság vagyonváltozását eredményező döntéseket egyedileg nem ellenőrizte, de a
vagyonváltozását eredményező döntések végrehajtását a beszámolók, az üzleti
tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelentések megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte.
A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA tevékenysége az ellenőrzött időszakban nem támogatta
teljes körűen a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását, a VSZ-szel kapcsolatban feltárt hiányosságok megszüntetése és a hatályos jogszabályoknak való
megfeleltetése nem történt meg. A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr.-ben
és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére és teljességére vonatkozó ellenőrzést a Társaságnál.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (l) bekezdésében foglaltak értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó
intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani, és azt a
jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni.
Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szervezet,
vagy az nem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltakat érvényesítheti.
Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai:

MNV Zrt. vezérigazgatójának, az NFA elnökének
Az ellenőrzött időszakban a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a Magyar Állam tulajdoná-

ban álló erdővagyon és egyéb művelési ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVI-vel
1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződés alapján végezte. A Társaság,
mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A VSZ nem támogatta megfelelően
és számon kérhető módon az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást. A
VSZ 2009. január l-jén hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalma-
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zott az Áht. 1 l 09/B. §, az Áht. 1 l 09/G. § és a Vadvédelm i. tv. 98. § rendelkezései vonatkozásában és nem tartalmazta a Vtv., az Evt., a Nvtv. és az Nfatv. előírásaira történő hivatkozást. A VSZ 3.2.3. pontja lehetőséget biztosít a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jog átruházására, valamint a 3.12.2. pontja az erdő használati jogának
átengedésére, azonban a rendelkezések ellentétesek az Evt. 2 9. §(3) bekezdésében,
valamint az Nfatv. 19/A. §(4) bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmében az.
erdő használata, hasznosítása, vagyonkezelői jog harmadik személynek nem engedhető át. A VSZ 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a szerződést évente nem vizsgálták felül, azt a felek nem kezdeményezték. A felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7) 1
bekezdésében foglalt rendelkezésnek és a Vhr. hatálybalépést követő hat hónapon
belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan
a VSZ megszüntetését és a Vtv., illetve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkötését.
A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló
MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr. 20. § (l )-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére és teljességére vonatkozó ellenőrzést a TársaságnáL
javaslat:
az MNV Zrt. vezérigazgatójának

a) Tegyen intézkedéseket az erdőgazdasági társaság közreműködésével a tényleges
állapotot rögzítő és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési
szerződés megkötésére.
b) Tegyen intézkedéseket a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradásával, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó VSZ megszüntetésével összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség
tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.
c) Intézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és helyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzésérőL
az NFA elnökének

a) Tegyen intézkedéseket az erdőgazdasági társaság közreműködésével a tényleges
állapotot rögzítő és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési
szerződés megkötésére.
b) Intézkedjen a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradásával összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás megindításáról, és ennek eredménye ismeretében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.

1

Vhr. 54. § (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig)
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c) Intézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és helyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzésérőL

a Kisalföldi
1.

Erdőgazdaság

Zrt. vezérigazgatójának:

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. és a KVI között 1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződés nem támogatta megfelelően és számon kérhető módon az állami
vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást. A VSZ 2009. január l-jén hatályon kívül
helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht. 1 109/B. §, az
Áht. 1 109/G. § és a Vadvédelm i. tv. 98.§ rendelkezései vonatkozásában és nem tartalmazta a Vtv., az Evt., a Nvtv. és az Nfatv. előírásaira történő hivatkozást. A VSZ
3.2.3. pontja lehetőséget biztosít a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jog átruházására, valamint a 3.12.2. pontja az erdő használati jogának átengedésére, azonban a
rendelkezések
ellentétesek
az
Evt. 2 9.§ (3) bekezdésében,
valamint
az
Nfatv. 19/A. §(4) bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmében az erdő használata, hasznosítása, vagyonkezelői jog harmadik személynek nem engedhető át. A VSZ
3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a szerződést évente nem vizsgálták felül, azt a felek nem kezdeményezték.
javaslat:
a) Tegyen intézkedéseket a tulajdonosi joggyakorlókkal közremúködve a tényleges
állapotnak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében.
b) Intézkedjen a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradásával feltárt
szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.

2.

A Társaság a kezelt erdőket és földingatlanokat a Számv. tv. 23. § (2) bekezdés elő
írása ellenére mérlegében az ellenőrzött időszakban nem szerepeltette, továbbá ezen
eszközöket legalább mérlegtétel szerinti bontásban a kiegészítő mellékletében nem
mutatta be.
javaslat:
a) Intézkedjen a kezelt vagyon mérlegben eszközként való kimutatásáról, továbbá
ezen eszközöknek a kiegészítő mellékletben - legalább mérlegtételek szerinti
megbontásban - külön történő bemutatásáról.
b) Intézkedjen a kezelt vagyon mérlegben eszközként történő kimutatásának elmaradásával kapcsolatban feltárt szabálytalanság tekintetében a felelősség tisztázása
érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.

3.

12

A Társaság az Evt. 2 9. §(3), valamint az Nfatv. 20. §(7) bekezdésében foglalt előírás
ellenére összesen 64 esetben az állami tulajdonban álló és az erdőgazdasági társaság
vagyonkezelésébe adott erdősített területek használatát, hasznosítását 2009. július
1O-ét követően jogellenesen harmadik személynek átengedte. A Társaság az Evt. 2
hatályba lépése előtt határozatlan időre kötött négy szerződést az
Evt. 2 113. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére 201 O. december 31-éig
nem bontotta fel.
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javaslat:
a) Intézkedjen az erdő hasznosításának, használatának átengedésére irányuló szabálytalanság megszüntetéséről.
b) Intézkedjen az erdő hasznosításával, átengedésével kapcsolatos szabálytalanság
tekintetébe a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a fe- ·
lelősség érvényesítéséről.

4.

A Társaság az Avtv. 20.§ (8) bekezdésében, illetve az Info tv. 30. §(6) bekezdésében rögzített, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét nem szabályozta.
javaslat:
Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése rendjének szabályozásáróL
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H. RESZLETES MEGALLAPITASOK

l.

A KISALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG ZRT. VAGYONGAZDÁLKODÁSA

1.1.

A vagyon értékének megőrzése, gyarapítása
A Társaság vagyongazdálkodása során betartotta az Nvtv. 7. §-ban foglalt vagyongazdálkodási alapelveket, a vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen
gazdálkodott. Az ellenőrzött időszakban a Társaság a jogszabályi rendelkezések
mellett a társaság belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodott a rábízott vagyon értékének megőrzéséről, állagának védelméről, értéknövelő használatáról, gyarapításáról.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság vagyona gyarapodott. A Társaság eszközeiben 2009-2013. közötti években 9,8% vagyonnövekedés mutatható ki, az
eszközök értéke a 2009. évi 2923,3 M Ft nyitó állományhoz képest 2013. év végére 288,3 M Ft-tal növekedett, 3211,6 M Ft lett. A Társaság a saját vagyonát a
mérlegben a Számv. tv. 23.§ (l) bekezdésének megfelelően az eszközök között
tartotta nyilván, míg a kezelésében lévő vagyonelemeket Számv. tv. 23. § (2)
bekezdésének előírása ellenére a mérlegében nem szerepeltette az eszközök között, ezáltal a Társaság mérlege nem a valós állapotot tükrözte. A Társaság saját eszközeit a Számv. tv. 159. §-ban foglaltaknak, valamint a számviteli politikájában rögzített elveknek megfelelően vezette a nyilvántartásaiban. A Társaság a vagyonváltozás főbb elemeit az ellenőrzött időszakban kiegészítő mellékleteiben szerepeltette.
A társasági vagyon változása az

ellenőrzött időszakban

millió Ft

A

I.
II.

Megnevezés

2009.01.01.

2013.12.31.

Változás(%)

l

2

3

4-3/2*100

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

2 153,9

2 071,0

96,2%

17,4

25,7

147,7%

2 088,9

l 999,5

95,7%

- Ingatlanok
- Gépek berendezések,

l 662,7

l 659,2

99,8%

164,9

73,8

44,8%

63,1

192,7

305,2%

47,6

45,7

96,0%

járművek

III.
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- Egyéb tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi
eszközök
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Megnevezés

2009.01.01.

2013.12.31.

Változás(%)

l

2

3

4~3/2*100

768,3

l 124,1

146,3%

l.

Forgóeszközök
Készletek

165,8

141,0

85,0%

Il.

Követelések

308,0

395,0

128,3%

III.

Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

0,0

0,0

294,5

588,1

199,7%

1,2

16,5

1401,9%

2923,3

3211,6

109,9%

B

IV.

c

A befektetett eszközök értéke a 2009. évi nyitó 2154,6 M Ft-hoz képest 2013. év
végére 2071,0 M Ft-ra csökkent, míg a forgó eszközök értéke jelentős mértékben
nőtt, a 2009. évi nyitó 768,3 M Ft-ról a 2013. év végére 1124,1 M Ft-ra változott.
A forgóeszközök összes eszközhöz viszonyított arányának növekedését elsősor
ban a követelések 87,0 M Ft-os, valamint a pénzeszközök állományának
293,6 M Ft-os emelkedése okozta.
A Társaság a vagyonszerkezet átrendeződését, a saját tőke/jegyzett tőke változását, a vagyonváltozás fő elemeit, okait beszámolóiban bemutatta. A vagyonváltozások hatására a vagyonszerkezet, valamint a saját tökének a jegyzett tő
kéhez viszonyított aránya szerény mértékben átrendeződött, a 2009. december
31-ei 255,0%-ról 2013. december 31-re 268,6%-ra növekedett. A Társaság saját
tőkenövekedési mutatója kedvező, mivel a saját tőke minden évben meghaladta a jegyzett tőkét. A társaság tőkeerősségi mutatója a 2009. év végi 90,6%-ról
2013. év végére 83,5%-ra csökkent, elsősorban a kötelezettségállomány 7,2o/oról12,6o/o-ra történő növekedése miatt.
A 2009-2013. években Társaság tevékenységének
biak voltak:

főbb

mutatószámai az aláb-

(adatok M Ft-ban, valamint o/o-ban)
2009.év

2010.év

2011. év

2012.év

2013. év

2546,2

2557,1

2606,0

2639,0

2682,2

jegyzett tőke (IT)

998,4

998,4

998,4

998,4

998,4

ST l JT aránya
Tőkeerősség (ST aránya
az összes forráshoz
képest)
Kötelezettségek (arány
az összes forráshoz
képest)
Tárgyi eszközök (arány
az összes eszközhöz
képest)
Mérleg szerinti eredméní:

255,0

256,1

261,0

264,3

268,6

90,6

90,7

86,5

85,9

83,5

7,2

6,8

9,5

10,6

12,6

74,7

73,8

69,5

65,7

62,3

48,4

10,3

48,9

32,0

42,7

Megnevezés

Saját tőke (ST)
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A Társaság a tulajdonosi joggyakorló1, 2 részére évenként "Ágazati lapon" mutatta be az adózás előtti eredményt vagyonkezelt terület működtetésére, a vállalkozó tevékenységre, és a vállalatirányításra bontottan.
A Társaság az ellenőrzött időszakban az Nfatv. 20.§ (4) 2 , 19/A. § (3) 3, a
Vtv. 23. § (2), valamint 27. § (2) 4 bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vagyontárgyak állagának megóvásával, karbantartásával és a vagyon gyarapí- ·
tásával kapcsolatos feladatait elvégezte. A Társaság a saját és a kezelt vagyon
állagmegóvása, értékmegőrzése, gyarapítása érdekében szükséges fel újításokat,
beruházásokat és karbantartásokat az évente végzett állapotfelmérések alapján
tervezte, ezáltal a Vtv. 2. § (l) előírásainak eleget tett.
A saját, illetve a kezelt vagyonnal kapcsolatos tervezés az erdőgazdálkodással
kapcsolatos sajátosságok miatt eltérő módon történt. A vagyonelemek közül a
legjelentősebb a kezelt vagyonba tartozó erdőterület fenntartása, állagmegóvása a társaság alapfeladata volt. Az erdők fenntartása, állagmegóvása az erdészeti hatóság által jóváhagyott körzeti erdőtervek alapján történt. A Társaságnak a vagyonkezelt területen folytatott erdőgazdálkodás vonatkozásában
fennálló kötelezettségét az Evt. 2 2. § (2) bekezdésében rögzített alapelvek szerint
az erdők változatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és védelme, valamint a közjóléti szolgáltatások biztosítása képezte.
A Társaság vagyonkezelésében
beszámolóvallezárt éveiben:
Időpont

lévő

területek alakulása az

ellenőrzött időszak

Összes terület o beszámolók alapján (ho)

2009. december 31.

34547

2010. december 31.

34547

2011. december 31.

34 565

2012. december 31.

34 565

2013. december 31.

34565

A Társaság erdőfelújításra az ellenőrzött időszakban 1953,2 M Ft-ot fordított. A
Társaság a karbantartási feladatokat a rendes üzemi tevékenység keretében, a
fennmaradó egyéb állagmegóvási, felújítási, karbantartási feladatokat egyedi
döntések alapján végezték állapotfelmérés alapján. A Társaság teljes tárgyi
eszköz állománya tekintetében az ellenőrzött időszakban rendszeresen, eszközcsoportonként eltérő módszerrel történt az állapotfelmérés. Az épületek esetében az ingatlanleltár elkészítése során, az erdészeti feltáró utaknál, erdősítést
védő kerítéseknél évente és folyamatba épített ellenőrzéssei folyamatosan, járműveknél a futásteljesítmény alapján a gépkönyvben előírt időszakonként, gépészeti, gépi eszközöknél jellemzően évente végeztek állapotfelmérést. A terve-
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Hatályos: 2011. augusztus

3

Hatályos: 2013. január

l-jétől

4

Hatályos: 2014. január

l-jétől

2012. december 31-ig
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zett beruházásokat a tulajdonosi joggyakorló írásbeli hozzájárulásával végezték, azokat az erdészeti hatóság jóváhagyta.
A Társaság a Vhr. 9.§ (6), (9) 5 bekezdései rendelkezéseinek megfelelően az erdőtelepítési, erdő-felújítási és erdőfenntartási tevékenysége keretében a szükséges felújításokat elvégezte. A Társaság az erdőfelújításokat Számv. tv. 48. § (2)
bekezdés előírásainak megfelelően könyveiben költségei között elszámolta, így ·
a társaság mérleg szerinti eredménye tartalmazta a kezelt vagyon eredményét
is.
A Vtv. 27. § (7) 6 bekezdése a visszapótlás összegét a vagyonkezelt eszközökön
elszámolt értékcsökkenésileírás összegében minimalizálta, azonban a Társaság
által kezelésbe vett vagyonelemek legjelentősebb részét kitevő erdőkre a
Számv. tv. 52. §(5) bekezdése szerint terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el. A Társaság az ellenőrzött időszakban összességében 814,1 M Ft összegben számolt el értékcsökkenést, kizárólag a saját vagyonára, és ezt meghaladó
mértékben, 899,4 M Ft összegben valósított meg beruházásokat A beruházások
forrását túlnyomórészt saját forrás képezte, ezek mellett a teljes időszakra vonatkozóan 77,0 M Ft-ot tett ki a hazai illetve uniós forrásból származó támogatások összege. A társaság tervezett beruházásait, fejlesztéseit az éves üzleti tervekbe foglaltan jelenítette meg, a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 1,2 az
éves üzleti terveket elfogadta és a Vhr. 9. §(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tervezett beruházásokat jóváhagyta.

1.2.

A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése
A Társaság vagyonkezelői kötelezettségeinek az ellenőrzött időszakban részben
tett eleget, mivel az Evt. 2 9. § (1)-(3) 7, valamint Nfatv. 20. § (3) és (7) 8 bekezdéseiben foglalt tiltás ellenére összesen 64 alkalommal földhaszonbérleti szerződést
kötött erdőművelési ágba tartozó földterületek használatára és hasznosítására.
A Társaság az állami tulajdonban álló és a Társaság vagyonkezelésbe adott erdősített területek használatát, hasznosítását 2009. július 10-ét követően jogellenesen harmadik személynek átengedte. Az ellenőrzés alá vont szerződések
alapján a szerződések tárgya az erdőgazdaság által kezelt állami vagyon körébe tartozó erdő, erdőrészlet, részben erdősített terület volt, amelyeknek jellemzően egy-egy kisebb részle tét, főleg szabadidős célra adta bérbe a Társaság
A Társaság az Evt. 2 hatályba lépése előtt határozatlan időre kötött négy szerző
dést
az
Evt. 2 113. § (14) bekezdésében
foglalt
rendelkezés
ellenére
2010. december 31-éig nem bontott fel. A Társaságnak az ellenőrzött időszak
ban a jogellenesen megkötött, illetve fel nem mondott szerződésekből összesen
2, 7 M Ft bevétele keletkezett.

Hatályos 2011. január l-jétől
Hatályos 2013, június 28-tól
7
Hatályos: 2009. július l-jétől

5
6

8

Hatályos: 2011. augusztus

l-jétől
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A Társaság az ellenőrzött időszakban vagyonkezelői jogot nem adott tovább
harmadik személy részére és a vagyonkezelésbe kapott eszközök megterhelésére
vonatkozó tilalmat betartotta, ezzel eleget tett az Evt. 2 9. § (3) bekezdésében és
az Nfatv. 19/A. §(4)", bekezdésében foglaltaknak.
A Társaság betartotta az államháztartás körébe tartozó vagyon elidegenítésére,
illetve megterhelésére vonatkozó jogszabályokat. A Társaság tulajdonában és
kezelésében nem volt az Nvtv. 4. § (1) 10 bekezdése szerinti, az állam kizárólagos
tulajdonában álló vagyon, valamint az Nvtv. 2. sz. mellékletében megjelölt
nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű nemzeti vagyon. Az ellenőr
zött időszakban a Társaság vagyonkezelésbe kapott vagyont, és a
Nvtv. 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentő
ségű nemzeti vagyont nem idegenített el, nem terhelt meg, biztosítékul nem
adta és rajtuk osztott tulajdont nem létesített, betartva ezzel a 262/2010. (XI.
17.) Korm. rendelet 40.§ (1) 1 ', az Nvtv. 6.§ (4) 12, és 2. sz. melléklet előírásait

2.

A KISALFÖLDI "ERDŐGAZDASÁG ZRT. VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉ
SE ÉS A VAGYONNYILVÁNTARTÁSA

2.1.

A vagyonkezelési

szerződés megfelelősége

A Társaság az ellenőrzött időszakban saját és kezelt vagyonnal rendelkezett. A
kezelt vagyoni körbe tartozó vagyonelemek felett, valamint a Társaság részesedései felett a tulajdonosi joggyakorlás az ellenőrzött időszakban többször változott. 2010. évtől a tulajdonosi jogok gyakorlása az egyes vagyoni körök tekintetében elkülönült, így a joggyakorlás megosztottá vált.
A 2009. január l. és 2010. június 16. közötti időszakban a tulajdonosi jogok
gyakorlója az MNV Zrt. volt. Az Mfbtv. 3. § (5) 13 bekezdése értelmében 2010.
június 17 -étől a Társaság állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait az MFB Zrt. gyakorolta. A Társaság vagyonkezelésében lévő földterületek az Nfatv. 15. § (1) 14 , valamint l.§ (1) 15 bekezdése értelmében 2010. szeptember l-jétől a Nemzeti Földalapba tartoznak, azok felett a tulajdonos jogait
az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA útján gyakorolja. A Nemzeti Földalapba nem tartozó egyéb ingatlanok feletti tulajdonosi joggyakorlás a
Vtv. 3.§ (1) 16 bekezdése alapján az MNV Zrt. hatáskörében maradt.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdő
vagyon és egyéb művelési ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVI-vel

Hatályos: 2013. január l-jétől
Hatályos: 2012. január l-jétől
11
Hatályos: 2010. december 2-től
12 Hatályos: 2012. január l-jétől
13 Hatályos: 2010. június 17-től
14 Hatályos: 2010. szeptember l- 2011. július 31.
15 Hatályos: 2010. szeptember l-jétől, módosítva: 2011. augusztus
16
Hatályos: 2010. június 17-től

9

10

18

l-jétől
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1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződést alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A Társaság -nek a
KV! 17-vel kötött VSZ-e nem támogatta megfelelően és számon kérhető módon
az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást.
A VSZ rendelkezései az ellenőrzött időszakban nem határozták meg teljes körű- ·
en az állami vagyon kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, mert
a vagyonkezelési szerződés elavult jogszabályi rendelkezéseket tartalmazott. A
VSZ 2009. január l-jén hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat
tartalmazott az Áht. 1 109/B. §18 , az Áht. 1 109/G. §19 és a Vadvédelmi. tv. 98. §
rendelkezései vonatkozásában és nem tartalmazta a Vtv., az Evt., a Nvtv. és az
Nfatv. előírásaira történő hivatkozást.
A VSZ 3.2.3. pontja lehetőséget biztosít a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jog
átruházására, valamint a 3.12.2. pontja az erdő használati jogának átengedésére, azonban a rendelkezések ellentétesek az Evt. 2 9. § (3) bekezdésében , valamint az Nfatv. 19/A. § (4) 20 bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmében
az erdő használata, hasznosítása, vagyonkezelői jog harmadik személynek
nem engedhető át.
A Társaságnál a VSZ-t összesen kilenc alkalommal módosították a kezelt vagyonelemek körében bekövetkezett változások miatt, azonban a felek a
Vhr. 8. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek nem tettek eleget, a szerző
dést 60 napon belül nem foglalták egységes szerkezetbe. Az ellenőrzött időszak
ban az utolsó IVSZ módosítására 2011. április 8-án került sor, amely tárgya a
vagyonkezelésbe vett ingatlanok körében, és ennek kapcsán a vagyonkezelési
díj mértékének megváltoztatására irányult, ennek ellenére elmaradt a szerző
dés egységes szerkezetbe foglalása.
Az ellenőrzött időszakban a VSZ felülvizsgálatára, egységes szerkezetbe foglalására sem a szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körében bekövetkezett
változása okán, sem a tulajdonosi joggyakorJók változásai, sem a hivatkozott
jogszabályokban bekövetkezett változás miatt nem került sor. A VSZ módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását sem a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt, illetve NFA, sem a vagyonkezelő nem kezdeményezte. A VSZ-t
az Nfatv. 20. § (7) 21 bekezdésének hatályba lépését követően nem módosították,
illetve erdőre, és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlen ül szolgáló földterületre új vagyonkezelési szerződést sem kötöttek. A VSZ ellenőrzött időszakban
történt módosításai a vagyonkezelésbe vett eszközöket érték nélkül, a helyrajzi
számok, területmérték és területnagyság megadásával tartalmazta.

17
18

Vtv. 61.§ (l) bekezdése alapján az MNV Zrt. a KVI jogutódja

Hatályos:
19 Hatályos:
20 Hatályos:
21
Hatályos:

200 7. szeptember 24-ig
200 7. szeptember 24-ig
2013. január l-jétől
2011. augusztus l-jétől
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A felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7) 22 bekezdésében foglalt rendelkezésnek
és a Vhr. hatálybalépést követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a
Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszüntetését
és a Vtv., illetve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkötését.
A VSZ nem biztosította teljes körűen a vagyonkezelői jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését, a Vhr. 7.§ (l) bekezdésének rendelkezésének teljesítését. A VSZ ideiglenes jellegére tekintettel a 6.1. pontja kizárta az
Áht 1 109/G. § (2) 23 bekezdésében foglaltak alkalmazását, így a VSZ alapján a
Társaság vagyonkezelői joga a földhivatali ingatlan nyilvántartásban nem kerülhetett bejegyzésre. A kezelt ingatlanok tulajdoni lapjain kezelői jogállással
legtöbb esetben továbbra is a Társaság jogelődje van feltüntetve. A VSZ és annak módosításai nem tartalmaztak rendelkezést - határidőt- az ideiglenes jelleg megszűntetésére, illetve végleges szerződés megkötésére vonatkozóan.
A VSZ 3.3.1. pontja rendelkezett a vagyonkezelési díjak mértékéről, a 3.3.2
pont értelmében a vagyonkezelői díjat évente kellett felülvizsgálni és az adott
évre vonatkozó díjat külön megállapodásban rögzíteni. A VSZ 3.3.3. pontja
alapján a vagyonkezelési díjakat évente két egyenlő részletben kell kiegyenlíteni. A vagyonkezelői díj mértékének évenkénti felülvizsgálatára, valamint a díjak külön megállapodásban történő rögzítésére az ellenőrzött időszakban nem
került sor.
Az ellenőrzött időszakra esedékes vagyonkezelési díjat a VSZ 3.3.3 pontjában
foglaltak ellenére az NFA utólag, a 2012. és 2013. években számlázta ki. A tulajdonosi joggyakorló NFA a kiállított számlákan nem tüntette fel a vagyonkezelésben lévő földterület nagyságát és a fajlagos egységárat, a vagyonkezelési
díj számításának szerződés szerinti jogossága nem volt egyértelműen megállapítható. A VSZ 3.3.1. pontjában a vagyonkezelői díj hektáronkénti összegét
rögzítették, azonban abban a kiszámiázás alapját képező földterület nagyságát
nem tüntették fel. A számlák szerinti összeg és az 1996. évben rögzített egységár alapján kiszámolt terület nem egyezett a Társaság által nyilvántartott, éves
jelentésekben szereplő adataivaL
A számlákan a 2009. január l-je és a 2011. december 31-e közötti időszakra
vonatkozóan a 2012. január l-jétől hatályos 27o/o-os ÁFA adókuicsot alkalmazták az akkor hatályos 25o/o-os adókulcs helyett. A VSZ 3.3.1. pontjában meghatározott vagyonkezelési díjat ÁFA alapként vették figyelembe annak ellenére,
hogy a díj ÁFA tartalmáról a VSZ nem tartalmazott rendelkezést.
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Vhr. 54.§ (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig)
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Az NFA több évre kiállított számlázásával sérültek a vagyonkezelési szerződé
sek díjfizetéssel kapcsolatos előírásai és a Vhr. ll.§ (1)-(2) 24 bekezdésében, illetve a Vhr. 10. § (1)-(2) 25 bekezdéseiben foglalt előírások. A Társaság a számlákat
befogadta, azokat pénzügyileg rendezte.
A Társaság a vagyonkezelési díjat a

szerint fizetette meg:

Díjfizetés összegeiM Ftban díj (M Ft)

Számla kelte

Számla száma

2009. l. félév

1,5

2012. július 13.

VBVK-00163

2009. II. félév

1,6

2012. július 13.

VBVK-00164

2010.

3,2

2012. július 13.

VBVK-00165

2011.

3,2

2012. július 13.

VBVK-00166

2012.

2,6

2013. december 30.

VBVK-00232

2013.

2,6

2013. december 30.

VBVK-00240

Időszak

2.2.

következők

A Kisalföldi

Erdőgazdaság

Zrt. vagyonnyilvántartása

Az ellenőrzött időszakban a Társaság kezelt vagyonra vonatkozó vagyonnyilvántartása teljes körűen nem felelt meg a hitelességi és megbízhatósági követelményeknek.
A Társaság a vagyonkezelésbe vett ingatlanokról a Vhr. 17. §.(l) bekezdésének
megfelelően elkülönített, naprakész mennyiségi nyilvántartást vezetett. A Társaság által vezetett nyilvántartás nem felelt meg a Vhr. 17. § (l) bekezdésében
foglaltaknak, mert tételesen nem tartalmazta a vagyonkezelt eszközök könyv
szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett egyéb változásokat, ezért nem volt átlátható, nem biztosította az elszámoltathatóságot. A
Társaság a VSZ eredeti, hitelesként egyértelműen beazonosítható, a kezelt vagyon felsorolását tartalmazó 1-4. sz. mellékleteivel nem rendelkezett.
A Társaság a kezelt vagyont naturáliában tartotta nyilván, ami megfelelt a
VSZ 2.4. pontja szerinti naturáliában történő vezetési előírásnak. A Társaság a
kezelt vagyon Ft értékének meghatározását sem az MNV Zrt.-nél, sem pedig az
NFA-nál nem kezdeményezte.
A Társaság a vagyonkezelésbe vett ingatlanokat a tulajdonosi joggyakorló1-nél
alkalmazott vagyon-kimutatási nyilvántartással megegyező informatikai rendszerben rögzítette. Az analitikus nyilvántartás tételesen, helyrajzi számonként
és a területmérték feltüntetésével tartalmazta a kincstári vagyoni körbe tartozó
földterületek felsorolását és azok jellemzőit.

24
25

Hatályos: 2010. december 31-ig
Hatályos: 2011. január l-jétől
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A Társaság a kezelt földterületeket nyilvántartásában érték nélkül szerepeltette,
mérlegében a Számv. tv. 23. § (2), valamint a Vhr. 9. § (9) bekezdés a) pontjában foglalt előírás ellenére a hozzá köthető érték hiánya miatt eszközként nem
jelenítette meg, ezáltal a Társaság médege nem volt megbízható és valós.
A Társaság a Számv. tv. 23.§ (2) bekezdés előírásaival ellentétben a kezelt vagyont mérlegtétel szerinti bontásban kiegészítő mellékletében nem mutatta be.
A vagyoni helyzet átláthatóságára kedvezőtlenül hatott a Társaságnak a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban vagyonkezelőként történő bejegyzésének a
VSZ 6.1. pontjában foglalt rendelkezés miatt történő elmaradása is. Az ingatlan-nyilvántartásban a VSZ módosításokkal nem érintett ingatlanok esetében
vagyonkezelői jogállással a Társaság 1993. június l-jei hatállyal a cégjegyzékből törölt jogelődje, a KEFAG szerepel.
A Társaság által a helyszíni ellenőrzés időszakában á tadott nyilatkozata szerint
összesen 47 olyan ingatlanról volt tudomása, amelyek esetében a Társaság vagyonkezelőként nem került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezek közül
- a nyilatkozat szerint - 29 ingatlan esetében az MNV Zrt, vagy NFA kezdeményezte vagyonkezelőként történő bejegyzését. 18 ingatlan a VSZ megkötését
követő időpontokban került a Társaság vagyonkezelésébe, azonban a VSZ
6.1. pontjában foglalt bejegyzési tilalmat megfogalmazó rendelkezése miatt
ezek vonatkozásában nem történt meg a Társaság vagyonkezelőként történő
bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásban. A hivatkozott 18 ingatlan közül
azonban 5 esetében a 2011. április 8-án kelt IVSZ módosítás 3. pontja már felhatalmazta a Társaság-t, hogy a földhivatali bejegyzés érdekében járjon el.
A Társaság az ingatlanok vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba történő
hejegyeztetéséről
nem gondoskodott, annak ellenére, hogy a
Vhr. 7. § (2) bekezdése előírta annak kötelezettségét a szerződés megkötésétől
számított harminc napon belül. A Társaságnál a kezelésbe vett földterület és
ahhoz szarosan kapcsolódó erdő tulajdonosi joggyakorJók szerinti megbontása
nem volt biztosított, annak rendezése érdekében több alkalommal kezdeményezték egyeztetéseket a tulajdonosi joggyakorlókkaL Az egyeztetések az ellenőrzés befejezéséig nem kerültek lezárásra, ezért nem állt rendelkezésre valamennyi kezelt vagyonelem tekintetében a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. és
NFA nyilvántartásával egyező, elfogadott és visszaigazolt adattal.
A tárgyév utolsó napján fennálló állapotról a Társaság a Vhr. 14. § (1) 26 bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően adatszolgáltatást teljesített az
MNV Zrt., azonban a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 50/A.§ (2) 27 bekezdésében foglaltakkal ellentétben az NFA felé adatszolgáltatás nem történt.
A Társaság a kezelt és a saját vagyonba tartozó vagyonelemeket elkülönítetten
tartotta nyilván. A Társaság a vagyonkezelésbe vett ingatlanokról elkülönített,
mennyiségi nyilvántartást vezetett. A kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás tekintettel a rendezetlen vagyonelemekre - nem felelt meg a Vhr. 14. § (l) be-
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Hatályos: 2014. március

27

Hatályos: 2013. május

15-től

25-től
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kezdésében előírtaknak, mert nem biztosította az adatszolgáltatás pontosságát
és ellenőrizhetőségét.
A Társaság a VSZ. 3.9. pontjának megfelelőerr a vagyonkezelésével kapcsolatos
bevételeit és költségeit a vállalkozási tevékenységétől elkülönítetten tartotta
nyilván. A tevékenység sajátosságai alapján kialakított könyvvezetés alapján a
Társaság az üzleti jelentésekben minden évben eleget tett a kezelt vagyonnal
folytatott gazdálkodásra vonatkozó, szerződésből eredő beszámolási kötelezettségének.
A VSZ hatálya alá tartozó eszközöket a Társaság nem értékelte, tekintettel arra,
hogy a vagyonkezelésbe vett eszközöket nem szerepeltette a könyveiben és a
mérlegeiben. A saját vagyonként nyilvántartott eszközök és források értékelését
a Számv. tv. 46§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelőerr évente elvégezte,
amelynek során a Számv. tv. 46§ (4) bekezdés, valamint a számviteli politikában foglalt előírások szerint járt el.
A Társaság a Számv. tv. 69.§ (3) bekezdésében, valamint a számviteli politikában foglalt előírásoknak megfelelőerr valamennyi ellenőrzött évben elvégezte a
beszámolóban és a számviteli nyilvántartásokban lévő vagyontárgyak állományának fordulónapi leltározását. A Társaság az ellenőrzött időszakban rendelkezett hatályos leltározási szabályzattal. A Társaság a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetett, 2012. január ljétől a számviteli törvény szerint eszközcsoportonként, legfeljebb háromévenkénti mennyiségi leltározást végzett.

3.

A KISALFÖLDI

ERDŐGAZDASÁG ZRT. ÍV'ES T'ERV'EZÍSI fELADATAI-

NAK 'ELLÁTÁSA, AZ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK ÍRVÍNY'ESÜLÍS'E

3.1.

Az üzleti tervek vagyonmegőrzésre, vagyongyarapításra
vonatkozó elemei
A saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodás során a Társaság éves tervezési
feladatait a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 1,2 előírásainak megfelelően
látta el, az ellenőrzéssei érintett minden évben éves üzleti tervet készített. Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi jogokat gyakorló 1,2 az éves üzleti tervek elkészítését tervezési paramétereket tartalmazó Segédlet megadásával támogatta.
Az éves üzleti terveket a tulajdonosi joggyakorló 1,2 minden évben alapítói határozattal hagyta jóvá.
A Társaságnak az ellenőrzött időszakban vagyongazdálkodási stratégia, illetve
éves vagyongazdálkodási terv készítési kötelezettsége nem állt fenn, azt jogszabály és a tulajdonosi jogok gyakorlója1, 2 nem írta elő, belső szabályzatban nem
rögzítették.
Az ellenőrzött időszakban elkészített éves üzleti tervek a saját vagyon megőrzé
sére, gyarapítására vonatkozó elemeket tartalmazták, ennek megfelelően a
Társaság a Vhr. 9.§ (6) bekezdésében foglaltaknak eleget tett. A 2010-2014. közötti időszakban elkészített éves üzleti tervek a vállalkozói tevékenységgel és a
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vagyonkezelt terület működtetésével kapcsolatos előírásokat elkülönítetten tartalmazták. A vagyon megőrzését biztosító éves karbantartási tervek nem készültek, de az üzleti tervek mellékleteit képező "Ágazati lapokon" a vagyonkezelt
területek működésével kapcsolatos erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, erdőke
zelési és közcélú feladatokat, azok bevételeit, kiadásait és üzemi eredményét a
vállalkozói tevékenység keretében végzett tevékenységtől elkülönítetten mutatta ki.
A vagyonkezelésbe vett földingatlan felújításához kapcsolódó feladatokat és
azok forrásösszetételét az üzleti tervek meghatározták. Az éves beruházási tervek a beruházásokat egyes eszközcsoportokra bontva tartalmazták, külön nevesítve az erdőtelepítés értékét Az üzleti tervek a Vtv. 27. § (7) 28 bekezdésében
rögzített, a vagyonkezelésbe vett ingatlanhoz kapcsolódó visszapótlási kötelezettségre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaztak, mert az ellenőrzött idő
szakban a VSZ szerinti vagyonkezelt vagyon után a Számv. tv. 52. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően értékcsökkenés nem számolható el.

3.2.

A tervekben megfogalmazott előírások érvényesülése
A Társaság az ágazati és éves üzleti tervekben megfogalmazott, az erdőva
gyonnal való gazdálkodás érdekében kifejtett erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási tevékenységét megfelelően végezte.
A Társaság erdőgazdálkodási tevékenységét az ellenőrzött időszakban az Evt. 2
41. § (l) bekezdése, 42. § (1)-(2) bekezdései, Evt. 2 44. §-a és az Evr. 2 23.§ (1)-(2)
bekezdései, valamint 24. § (l) bekezdésében előírtak szerint az erdészeti hatóság jóváhagyásával, az erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó tervek alapján végezte. A tevékenység teljesítését az erdészeti hatóságnak az Evt. 2 41. § (1)(3) bekezdései, valamint 42. §-a szerint bejelentette. Az ellenőrzött időszakban
az ágazati tervekben megfogalmazott, az állami vagyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat az erdőgazdaság teljesítette. Az ágazati tervek tartalmazták az erdőtelepítési, erdő-felújítási terveket és azok finanszírozási forrását.
A Társaság vadgazdálkodási tevékenységét a vadgazdálkodási üzemtervek
alapján elkészített, a vadászati hatóság által a Vadvédelmi tv. 47. §-a szerint
jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervek alapján végezte, a teljesítésről a vadászati hatóság részére a vadgazdálkodási jelentést megküldte.
Az ágazati tervekben megfogalmazott, a vagyon megőrzésére, gyarapítására
vonatkozó előírásokat betartotta. Az Evr. 2 24. §-ában rögzített, a bejelentett erdőművelési tevékenységek teljesítéséről szóló beszámolási kötelezettségét az ellenőrzött években határidőben teljesítette. Az ellenőrzött időszakban készített
éves vadgazdálkodási jelentések rendelkezésre álltak. Az erdővagyon kezelését
az éves szakmai tervek szerint, az erdőgazdálkodás elvárásainak megfelelve
folytatta.
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Az éves gazdálkodásról az ellenőrzött évek mindegyikében a
Számv. tv. 95. §-ában nevesített üzleti jelentést készítettek. Az üzleti jelentések a
Társaság eredményének és jövedelmezőségének alakulásán kívül, a vagyonkezelt terület működtetésének, az adott évi beruházásoknak a bemutatását is tartalmazták.

3.3.

Az ágazati szabályok érvényesülése
A Társaságnál az ellenőrzött időszakban az ágazatra vonatkozó jogszabályokban meghatározott speciális vagyongazdálkodási előírások betartása - az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság kiszabása miatt, illetve a vadgazdálkodási tervtől 10%-os mértéket meghaladó elmaradás miatt- nem valósult meg
teljes mértékben.
A Társaság vadgazdálkodásból származó bevételeinek elszámolása az ellenőr
zött időszakban megfelelt a Számv. tv. 72.§ (l) bekezdés a) pontjában foglaltoknak. A bevételek elszámolására a megfelelő számlacsoportban, szerződés,
megállapodás, valamint a hatályos vadászati és vadhús árjegyzékek alapján,
az abban rögzítetteknek megfelelően került sor.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság által kezelt, illetve hasznosított erdő állami tulajdonból való kikerülésére nem került sor, ezért az Evt. 2 8. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések nem sérültek. A Társaság az Evt. 1 21.§ (l)
bekezdése, illetve az Evt. 2 27.§ (l) bekezdése alapján az erdő rendeltetésének
megváltoztatását az erdészeti hatóságtól nem kérelmezte.
A Társaság az Evt. 2 41.§ (l) bekezdésében foglalt, az erdő fenntartására, védelmére, valamint az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló erdőgazdál
kodási tevékenységéhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségének a 2009. július
10.-2014. június 30. közötti időszakban minden esetben, határidőben eleget
tett. Az Evt. 2 42. § (l) bekezdése alapján az erdőtelepítés első kivitelének, az erdőfelújítás sikeres első erdősítésének, valamint az Evt. 2 41. § (l) bekezdésében
foglalt egyéb tevékenységek elvégzésének bejelentését az Evr. 2 23-24. §-aiban
foglalt bejelentési szabályok és határidők figyelembe vételével teljesítette. A bejelentések minden esetben a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével,
az Evt. 2 42. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történtek. Az
Evt. 2 77. §d) pontja alapján megvalósult erdő igénybevétele az Evt.z 78.§ (1)(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, az erdészeti hatóság előzetes engedélyével történt. Az erdészeti létesítmény, jellemzően vadvédelmi kerítések létesítéséhez, lebontásához, használatbavételéhez, fennmaradásához szükséges,
az Evt. 2 15. §(2) bekezdésében rögzített erdészeti hatósági engedéllyel a Társaság rendelkezett. Az erdő igénybevételének végrehajtását az Evt.z
80. § (2) bekezdésben foglaltak ellenére, annak megkezdésétől számított 30
napon belül nem jelentette be az erdészeti hatóságnak. Erdővédelmi járulék
megfizetésére egy esetben, az Evt. 2 81. § (l) bekezdés b) pontja alapján, erdőte
rület végleges termelésből történő kivonása és mezőgazdasági művelésbe történő bevonása miatt került sor, "Magyalosi lőtér építése" céljából.
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Az ellenőrzött időszakban a Társaság rendelkezett az Evt. 1 26.§ (l) bekezdésében, valamint az Evt. 2 40.§ (l) bekezdésében meghatározott, 10 évre szóló erdőgazdálkodási üzemtervekkeL Az Evt. 1 35. § (l) bekezdésében, az Evt. 2 44.§,
valamint 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelőerr az erdészeti hatóság
által jóváhagyott, 5 évre szóló, Evr. 2 25. §-ában rögzített tartalmi elemekkel
rendelkező erdőtelepítési-kivitelezési tervek rendelkezésre álltak.
Az ellenőrzéssei érintett időszakban az erdészeti hatóság a bejelentéseket és engedélykérelmeket - esetenként feltételhez kötéssel, illetve korlátozással - jóváhagyta. Két alkalommal az Evt. 2 41.§ (4) bekezdésében és a 73.§ (5) bekezdésében erdő felújítására vonatkozó szabályok megsértése miatt erdőgazdálkodá
si bírság, illetve egy alkalommal az Evt. 2 73. § (4) bekezdésében a hagyásfa
csoportokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt erdővédelmi
bírság kiszabására került sor, amit a határozattal kötelezett Társaság megfizetett. A bírságösszegek megállapítása a 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet
3-4. §-aiban foglaltak alapján történt.
A Társaság a társult vadászati jog folytatásához szükséges, Vadvédelmi tv. 44. § (l) bekezdésében rögzített, 10 évre szóló vadgazdálkodási üzemtervvel rendelkezett, azt a vadászati hatóság a Vadvédelmi tv. 45. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelőerr jóváhagyta. A vadgazdálkodási üzemterv
elkészítése során a Vadvédelmi tv. 44. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt, a vadászterületen élő vadfajok genetikai értékének megőrzésére, a vadállomány túlszaporodásából eredő károk megelőzésére irányuló előírások megtartásra kerültek.
A Vadvédelmi tv. 45.§ (l) bekezdésében rögzítetteknek megfelelőerr a vadgazdálkodási üzemterv elkészítéséről a körzeti vadgazdálkodási terv adott területre
vonatkozó előírásai szerint gondoskodtak. A Vadvédelmi tv. 47.§ (l) bekezdésének megfelelően a Társaság rendelkezett éves vadgazdálkodási tervekkel az
ellenőrzött időszakban, azt a Társaság a vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtotta. Az éves vadgazdálkodási tervek a Vadvédelmi tv. 47. § (2)
bekezdésében rögzített tartalmi elemekkel rendelkeztek, azokat a vadászati hatóság a Vadvédelmi tv. 47.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelőerr jóváhagyta.

4.

A

KONTROLL-Í.S MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA Í.S MŰ

KÖDTETÍSE

4.1.

A kontrollrendszer kialakítása és
A kontrollrendszer kialakítása és
szakban megfelelő volt.

működtetése

működtetése

a Társaságnál az

ellenőrzött idő

A Társaság rendelkezett működésének és gazdálkodásának alapvető rendjét
szabályozó SZMSZ-szel. A Számv. tv. előírása alapján elkészített Számviteli politikáját, számlarendjét, pénzkezelési szabályzatát, leltározási szabályzatát, önköltség-számítási szabályzatát aktualizálta, beszerzési szabályzatát elkészítette.
Kockázatkezelési szabályzatot nem készített, erre irányuló kötelezettséget belső
szabályzat vagy jogszabály nem írt elő számára.
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A Társaság hatályos Alapító Okiruta értelmében az FB maga állapíthatta meg
működésének szabályait, ügyrendjét, amit a tulajdonosi jogok gyakorlója 1,2
alapítói határozattal hagyott jóvá. Az ellenőrzött időszakban feladatait éves
munkatervek alapján látta el. Az éves munkatervek tartalmazták a vagyongazdálkodással és a közfeladat ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatait, amit szabályosan látott el. Az FB a Társaság éves beszámolóiról a
Gt. 35. § (3)'9 bekezdése, illetve az új Ptk. 3:27 .§ 30 előírásainak megfelelően el- ·
készítette írásbeli jelentését. jelentéseiben nem tett a Gt. 35. § (4) 31 bekezdésében, illetve az új Ptk.3:27. §32-ában megfogalmazott, olyan megállapítást,
amely alapján a Társaság-re bízott közvagyon védelme érdekében a tulajdonosi jogokat gyakorló 1,2 legfőbb döntéshozó szervének összehívását kellett volna
kezdeményeznie.
A Társaság a Számv. tv. 155. § (2)-(3) bekezdésének kötelező könyvvizsgálat
igénybevételéről szóló előírása, valamint az Alapító Okiratában foglaltak alapján könyvvizsgálói szolgáltatást vett igénybe. Az ellenőrzött időszakban a
könyvvizsgáló az éves beszámoló valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálatát elvégezte, ennek megfelelően elkészítette a Számv. tv. 156. § (4) bekezdésében előírt, könyvvizsgálói záradékot tartalmazó jelentést. Az ellenőrzött
időszakban a könyvvizsgáló a beszámolót hitelesítő záradékkal látta el annak
ellenére, hogy a Társaság a kezelésében lévő vagyonelemeket a Számv. tv. rendelkezései ellenére a mérlegében nem szerepeltette, ezáltal az nem a valós képet mutatta. A könyvvizsgálói jelentések rendelkeztek a Számv. tv. 156. § (5)
bekezdésében meghatározott tartalmi elemekkeL Az ellenőrzött időszakban a
könyvvizsgáló a Társaságra bízott közvagyon védelme érdekében a tulajdonosi
joggyakorló1,2 legfőbb döntést hozó szervének összehívását nem kezdeményezte.
Az éves beszámoló auditálásakor olyan megállapítást nem tett, miszerint a
Társaság vagyonának jelentős csökkenése lenne várható.
A belső ellenőrzés jogállását és a feladatait a Társaság SZMSZ-ében szabályozták. A belső ellenőrzés a vezérigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt
működött, az FB felé jelentéstételi kötelezettség terhelte, mely kötelezettségének
a belső ellenőr minden évben eleget tett. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló12 az ellenőrzési feladatokhoz és a kockázatkezelés rendszerének kialakításához előírásokat nem fogalmazott meg, szabályzatok elkészítését nem írta elő,
azonban a Társaság Belső ellenőrzési szabályzatot készített, melyben rendelkezett az éves ellenőrzési tervek megalapozását biztosító kockázatelemzésről. A
vagyongazdálkodás, vagyonnyilvántartás és a közfeladat ellátásának ellenőr
zésével kapcsolatos feladatait megfelelően ellátta. Az ellenőrzés megállapításainak megfelelő intézkedéseket a Társaság végrehajtotta. Az FB felé előírt jelentéstételi kötelezettségének minden évben eleget tett. Éves tevékenységét a Belső
Ellenőrzési szabályzat szerint tervezte meg, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állította össze. A
2011-2013. években tervezett, Társaság vagyongazdálkodását, vagyonnyilván-
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tartását vagy közfeladat ellátását érintő ellenőrzések a társaság ingatlan bérbeadási gyakorlatára, a kezelt vagyonba tartozó erdőkben keletkezett természeti károk felszámolására, valamint a KEOP pályázatok megvalósítási munkálatainak ellenőrzésére, a 8/2011. és 7/2013. szám alatt végzett ellenőrzések a Társaság kezelésében lévő ingatlanok hasznosítására terjedtek ki. Mindezek ellenére nem tárták fel a Társaság által kezelt erdőkre vonatkozó hasznosítási szerző
désekkel kapcsolatos hiányosságokat, az állami tulajdonban álló és a Társaság
vagyonkezelésbe adott erdősített területek használatának, hasznosításának az
Evt. 9. § (3) bekezdésében foglalt tiltás ellenére történő jogellenes használatba
adását.
A Társaság beszámolással kapcsolatos kötelezettségeit - az éves beszámoló készítésének szabályait, a beszámoló elemeit, mellékleteit, a beszámoló készítés
fordulónapját - a Számviteli politikája tartalmazta. Ennek megfelelően az ellenőrzött időszak minden évében elkészítette éves beszámolóját. Az éves beszámolók jóváhagyásáról a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 a
Számv. tv. 153. § (l) bekezdésében a letétbe helyezésre előírt határidőig, az FB
és a könyvvizsgáló- Számv. tv. 158. § (6) bekezdése szerinti- írásbeli jelentésének birtokában határozott. A Társaság az éves beszámolóit a
Számv. tv. 154. § (l) bekezdésben előírtaknak megfelelően, a könyvvizsgálói jeJentéssel együtt, a Számv. tv. 154/B § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a
kormányzati portáJon határidőben közzétette. Ezzel a Számv. tv. 153. § (l) bekezdés szerinti letétbe helyezési kötelezettségét teljesítette.

4.2.

Az információáramlási és monitoring rendszer kialakítása és működtetése
A Társaságnál a szabályszerű feladatellátást támogató információáramlási és
monitoring rendszer kialakítása és működtetése nem valósult meg teljes körű
en. Az információáramlási és monitoring rendszer belső szabályozási környezetének kialakítására nem került sor, azt jogszabály, illetve a tulajdonosi jogok
gyakorlója nem írta elő.
A tárgyév utolsó napján fennálló állapotról a Társaság a Vhr. 14. § (1) 33 bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően adatszolgáltatást teljesített az
MNV Zrt., azonban a 262/2010. (XI.l7.) Korm. rendelet 50/A.§ (2) 34 bekezdésében foglaltakkal ellentétben az NFA felé adatszolgáltatás nem történt.
A VSZ 3.5.1.-3.5.4. pontjai szerinti vadászterületek kijelölését és azokon társult
vadászati jog kialakítását megvalósította, a kialakított vadászterületeken erdészeti hatóság által előírt kilövési tervszámok teljesítéséről a tulajdonosi joggyakorló1,2 fele beszámolt, a vadászterületek kialakítása során kifejtett tevékenységéről a Társaság külön tájékoztatót nem készített a tulajdonosi joggyakorló1,2
részére. A VSZ 3.9. pontjában rögzített .,Ágazati lapokat" a Társaság minden évben, éves beszámolója mellékleteként elkészítette, azonban a VSZ 3.10. pontjában előírt, az ellenőrzött időszak éveiben az erdővagyonról és annak változásá-

Hatályos: 2014. március 15-től
34 Hatályos: 2013. május 25-től
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ról készített külön írásbeli beszámolók nem álltak rendelkezésre, beszámolási
kötelezettségét adatszolgáltatás formájában teljesítette. A VSZ 3.12.1. pontja
alapján a kezelésbe kapott vagyont érintő - így többek között az erdő használati jogának átengedése - birtokügyekben előírt kötelezettségnek részben tett
eleget, az állami vagyon hasznosításához szükséges tulajdonosi joggyakorló 1, 2
előzetes hozzájárulása nem állt rendelkezésre.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság tervezett beruházásait, fejlesztéseit az
éves üzleti tervekbe foglaltan jelenítette meg, a tulajdonosi joggyakorló1,2 az
éves üzleti terveket elfogadta, ezzel a Vhr. 9.§ (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelve a Társaság engedélykérelmi kötelezettségét teljesítette. A vagyon tulajdonjogának állam részére való megszerzésére az ellenőrzött időszak
ban nem került sor, ezért a Vhr. 2.§ (1) 35 bekezdés szerinti tulajdonosi jogok
gyakorlójának engedélyét nem kellett kérni. Az Nvtv. ll. § (15) bekezdése szerinti előzetes engedélyt a tulajdonosi joggyakorló 1,2 az éves üzleti tervek elfogadásával adta meg, ezzel a Vhr. 9.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
jóváhagyta a tervezett beruházásokat is.
A Vhr. 9.§ (4) 36 bekezdés előírásait betartotta, a vagyont fenyegető veszélyről és
a beállt kárról értesíttette a tulajdonosi joggyakorló 1,2 -t, a károk enyhítéséhez
vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Az erdősítésben bekövetkezett
károk tény adatait az éves üzleti jelentések kártípusok szerinti bontásban mutatta be. A Társaság az ellenőrzött időszak éveiben a Számv. tv. 17. §(l) bekezdésében előírt éves beszámoló készítési kötelezettségének határidőben eleget
tett. A beszámolók mellékletét képező "Ágazati lapok" a vagyonkezelt terület
működtetéséhez és a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bevételi és kiadási,
valamint eredményességi adatokat elkülönítetten tartalmazták. Az éves beszámolókat a tulajdonosi joggyakorló 1,2 az ellenőrzött időszakban alapítói határozattal elfogadta. Az Alapító Okirat 13.3. pont i) alpontjában rögzített, az
Igazgatóság, illetve a vezérigazgató FB részére történő beszámolási kötelezettségének teljesítése az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi joggyakorló1 ,2 részére
készített negyedéves beszámolók FB részére történő megküldésével valósult
meg.
A tulajdonosi joggyakorló, illetve a Társaság a közérdekű adatok közzétételének szabályozására vonatkozó kötelezettséget nem írt elő. A Vtv. 5. §(2) bekezdésében foglaltak értelmében a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősült, ennek ellenére az
Avtv. 20. § (8) 37 bekezdésében, valamint az Info. tv. 30. § (6) 38 bekezdésében
rögzített, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjére vonatkozó szabályzatkészítési kötelezettségét nem teljesítette.

Hatályos:
36 Hatályos:
37
Hatályos:
38
Hatályos:
35

2013.
2011.
2011.
2012.

május 25-től
január l-jétől, módosítva: 2012. január l-jétől
december 31-ig
január l-jétől

29

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPfTÁSOK

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala biztosított volt. A nyilvánosságra
hozatallal kapcsolatban megfogalmazott elvárásoknak az éves beszámolók
nyilvánosságra hozatalával, letétbe helyezésével, illetve a honlapjának a mű
ködtetésével tett eleget. Az Info. tv. 32. §39-ában foglalt, a közvélemény pontos
és gyors tájékoztatására irányuló kötelezettségének eleget tett. Az
Info. tv. 33. § (1) 40 bekezdésében foglalt elektronikus közzétételi kötelezettségét
teljesítette.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság az adatok védelmét biztosította. Adatvédelemmel kapcsolatos tevékenységének szabályozását és működtetését Belső Ellenőrzési-, Vagyonvédelmi-, Befektetési szabályzat támogatta, továbbá Iratkezelési szabályzatot adott ki. 2014. január 15-ig Adatvédelmi, azt követően
Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági szabályzat volt hatályban, ezzel eleget
tett az Avtv. 31/A.§ (3) 41 bekezdésében, valamint az Info. tv. 24.§ (3) 42 bekezdésében foglaltaknak.

5.

A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓKNAK A KISALFÖLDI ERDŐGAZDA
SÁG ZRT. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATAIRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEI, INTÉZKEDÉSEI MEGFELELŐSÉGE

A Vtv!' szerint a Társaság társasági részesedése felett és a kezelésében lévő állami vagyon feletti a tulajdonosi jogokat a 2010. évig a Magyar Állam nevében az MNV Zrt. gyakorolta. A 2010. évtől a társasági részesedések felett tulajdonosi joggyakorlás elvált a vagyonkezelésben lévő vagyonelemek feletti tulajdonosi joggyakorlásátóL A Vtv. 44 módosításával 2010. június 17-től a Társaság
részesedése feletti tulajdonosi joggyakorló az MFB Zrt. lett, a vagyonkezelésben
lévő állami vagyon felett a tulajdonosi jogokat továbbra is az MNV Zrt. gyakorolta. Az Nfatv. 2010. évi hatálybalépését követően a Társaság által kezelt, a
Nemzeti Földalapba tartozó földterületek vonatkozásában a tulajdonosi jogok
az MNV Zrt.-től átkerültek az NFA hatáskörébe, míg az egyéb ingatlanok és
vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi jogokat továbbra is az MNV Zrt. gyakorolta.
A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedések
előkészítése a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.,-nél megfelelő volt,
összhangban volt a vonatkozó jogszabályokkal45 , és a belső szabályzatokkal,
valamint részletesen szabályozták a döntési jogköröket és a vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítését.
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A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, külön vezérigazgatói utasításban
szabályozta az előterjesztések formai és tartalmi követelményeit és az iratok
kezelésének eljárásrendjét A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a vagyon
változását eredményező döntésekkel kapcsolatos követelményeket belső szabályzatrendszerben határozta meg.
A Társaság tulajdonosi joggyakorló 1_2 részéről a vagyon változását eredménye-ző döntések előkészítésével kapcsolatos követelmények meghatározása megfelelő volt, aktualizálósuk megtörtént.
A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1_2 a Társaság saját vagyonának tulajdonjogát visszterhesen nem ruházta át és - a nyújtott támogatásokat kivéve
-ingyenes átruházásra vonatkozó döntéseket sem hozott.
Az állami vagyon állagának megóvása, megőrzése, gyarapítása és a közjóléti
tevékenység támogatása céljából a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, a
2009. évben a közmunka-programhoz 40,5 M Ft és a természetikárok kezelésére 19,6 M Ft támogatásról hozott döntést46 • A 2010. évben a Társaság a közmunka-programhoz további 55,2 M Ft támogatást kapott47 • A Társaság feletti
tulajdonosi joggyakorló2 a 2011-ben48 a Társaságnak természeti károkra, faállományra és infrastruktúra karbantartására 40,5 M Ft támogatásról döntött. A
2012. évben49 11,0 M Ft tulajdonosi támogatásról döntött az erdőterületen bekövetkezett károk felszámolására. A támogatásokról hozott döntések megfeleltek az Áht. 150 és a Vtv. 51 a vonatkozó előírásainak.
A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1, 2 a Társaság tőkéjének emelésére, leszállítására, pótbefizetés elrendelésére, kölcsön nyújtására és osztalékfizetés engedélyezésére vonatkozó döntést nem hozott.
A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 1_2 nem hozott döntést az állami vagyonra vonatkozóan a Társaság részére apportként történő biztosítására, illetve
a közfeladatok ellátása érdekében befektetések és részesedések megszerzésére
vonatkozóan.
A 9/2013. (XI. 18.) sz. 2013. nov. 18-i alapítói határozat jóváhagyta52 a Társaság az ERDŐGÉP-Trans Kft.-ben levő 48,72%-os tulajdonrészének értékesítéséta
legkedvezőbb ajánlatot adó részére, azzal, hogy az értékesítési ár legalacsonyabb összege a részesedés névértékén, l 900 E Ft-ban határozható meg. Az értékesítést azzal indokolták, hogy az ERDŐGÉP-Trans Kft. nem tudott pozitívan

46

196/2009. (V. 1.) és a 909/2009. (XII.16.) NVT határozatokban

47

850/2009. (XII. 2.) szám ú NVT határozat alapján

48

368/2011. (XII. 5.) sz. Igazgatósági határozat, és az azt jóváhagyó 2011. dec. 29-én
kiadott 40/201l.számú miniszteri Engedély alapján
49
383/2012. (XII. 21.) sz. Igazgatósági határozat
50

Áht. 1 109. §(9) bekezdése,

51

Vtv. 3.§

52

Gt. 2 19. §(5) bekezdés és a 284.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján
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hozzájárulni a Társaság eredményéhez. A
nem tettek észrevételt az értékesítésre.

belső

egyeztetésben az érintettek

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1 a tulajdonosi jogokat gyakorló jogkörében hozott, a Társaság vagyonváltozását eredményező döntéseket egyedileg nem ellenőrizte, de a vagyonváltozását eredményező döntések végrehajtását a beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelentések
megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte.
A tulajdonosi joggyakorló,-nél a Társaságok vagyongazdálkodása szabályozottságával, szabályszerűségével és a vagyonnyilvántartásukkal kapcsolatban
a Társaságnál, a tulajdonosi jogkört gyakorló a belső ellenőrzés által, valamint
igazságügyi szakértőknek adott megbízás alapján a devizaügyleteket ellenőriz
te. Mind a tulajdonosi, mind a külső szakértői ellenőrzések megállapították,
hogy az akkor hivatalban levő vezérigazgató, illetve a menedzsment az alapító
okiratban biztosított hatáskörét túllépve kötött befektetési szerződéseket, amelyek a Társaságnál szerződés alapján l, 7 M Ft veszteséget eredményezett.
Az ellenőrzések alapján a vezérigazgatónak és Igazgatóságnak összesen négy
javaslatot tettek, amelyek elsősorban a belső szabályozások és a belső ellenőr
zés szigorítására és a károk enyhítésére, valamint a szankcionálására vonatkoztak, azonban intézkedési terv bekérésére nem került sor. Az ellenőrzés utóellenőrzésére, a tett intézkedések nyomon követésére az MNV Zrt.-nél nem került
sor. A tulajdonosi joggyakorló" számára a Vtv. 17. § (l) bekezdés d) pontja
rendszeres ellenőrzési kötelezettséget írt elő a vele szerződéses jogviszonyban levő személyek, szervezetek vagy más hasznáJók állami vagyonnal való gazdálkodása tekintetében, amelynek azonban nem tett eleget.
A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 az ellenőrzött években a Társaság
vagyongazdálkodásának szabályozottságával, szabályszerűségével és a vagyonnyilvántartásával kapcsolatban ellenőrzést nem végzett. A Társaság feletti
tulajdonosi joggyakorló2 a Társaságnál a belső ellenőrzés működését, a belső
ellenőri tevékenység tervezésének és javaslatai hasznosulásának, valamint a
peres ügyekhez tartozó céltartalék képzéssel kapcsolatos javaslatok utóellenőr
zését végezte el. A stratégiai csoport a Társaság a peres ügyekhez tartozó céltartalék képzését vizsgálta.
A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a Társaságnál a 2010. évben külső
szakértővel átvilágítást végeztetett, jogi, gazdasági, informatikai területen. Az
átvilágítás alapján tett javaslatok megvalósulását nyomon követték, és a megtett intézkedésekről, illetve az elért eredményekről az érintetteket beszámoltatták.
A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA tevékenysége az ellenőrzött időszakban nem támogatta
teljes körűen a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását, a VSZ-szel kapcsolatban feltárt hiányosságak megszüntetése és a hatályos jogszabályoknak való
megfeleltetése nem történt meg. Nem éltek a Vhr. 9. §-ban53 foglalt, a kezelt
53

Vhr. 9. § (3) bekezdés (hatályos 2010. december 31-ig), Vhr. 9. § (5) bekezdés (hatályos 2011. január l-től)
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vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogukkaL A vagyonkezelésbe adott
állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA nem
végeztek a Vhr. 20. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére és teljességére vonatkozó ellenőrzést a Társaságnál.
Budapest, 2015.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Jogszabályok
Áfa tv.
Áht.,
Áh t. z
Alaptörvény
ÁSZ tv.
Avtv.

Evt. 1
Evt.z

Az általános forgalmi adóról szóló 200 7. évi CXXVII. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(hatálytalan: 2012.01.01-től)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (hatályos: 2012. Ol. Ol-től)
Magyarország Alaptörvényéről szóló 2011. évi CCCCIIV.
törvény (hatályos: 2012. január l-jétől)
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (hatálytalan:
2012. január l-jétől)
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi I.IV. törvény (hatálytalan: 2009. július 10-től)
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (hatályos: 2009. július l Otől)

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi I.IV. törvény végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet
(hatálytalan: 2009. november 21-től)
Evr. 2
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (hatályos: 2009. november 21-től)
Gt.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszaInfo. tv.
badságrói szóló 2011. évi CXII. törvény (hatályos:
2009.november 21-től)
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.
Mfbtv.
évi XX. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
N fa tv.
(hatályos: 2010. szeptember l-jétől)
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
Nvtv.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Ptk.
Számv. tv.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
új Ptk.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadáVadvédelmi tv.
szatról 1996. évi LV. törvény
Vtv.
Az állami vagyonról szóló 200 7. évi CVI. törvény
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
Vhr.
(X. 4.) Korm. rendelet
143/2009. (VII. 6.) Korm. Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és
rendelet
kiszámításának módjáról
Evr.,
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262/2010. (XJ.17.) Korm.
rendelet
11/2011. (11.22.) Korm.
rendelet
Egyéb rövidítések

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet
A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági szabályzat
AK érték
Alapító

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2014. január lS-től hatályos
adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzata

Alapító Okirat
ÁSZ
Belső Ellenőrzési Szabályzat
Kisalföldi Erdőgazdaság
Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdaság
Zrt. jogelődje
KEFAG

Erdészeti hatóság

FB
FB ügyrend
Forrás-SQL rendszer

Ft

ha
IG
INTOSAI
Iratkezelési szabályzat
ISSAI

IT
KVI
MFt

2

Aranykorona érték
A Magyar Állam, akinek a nevében a társaság feletti tulajdoni joggyakorló jár el
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. mindenkori hatályos Alapító Okiruta
Állami Számvevőszék
A Kisaföldi· Erdőgazdaság Zrt. mindenkori belső ellenőrzési
szabályzata
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A KEFAG- Kisalföldi Erdő- és FafeJdolgozó Gazdaság
Erdő-

és FafeJdolgozó Gazdaság, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 1993. június l-jével megszűnt jogelődje
Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 2010. december 31-ig, Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 2011. január l-jétől
Felügyelő bizottság
A Felügyelő bizottság ügyrendje
Az MNV. Zrt. által üzemeltetett, a vagyonnyilvántartásra
vonatkozó informatikai rendszer, amelynek feladata volt a
vagyonkezelők számára a vagyonkataszteri jelentés elkészítésének és adathordozón történő továbbításának biztosítása, valamint a tulajdonosi joggyakorló vagyonkezelésében lévő vagyonelemek elektronikus adatbázisban történő
tételes nyilvántartása
forint
hektár
Igazgatóság
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. mindenkori Iratkezelési Szabályzata
nemzetközi standardok
jegyzett tőke
Kincstári Vagyon Igazgatóság
millió forint
Kisalföldi

l.SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0758-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

MFB Zrt.
MNV Zrt.

NFA
NVT

ST
Számviteli Politika
SZMSZ
Társaság
Társaság felett tulajdonosi joggyakorló 1
Társaság felett tulajdonosi joggyakorló2
Vadászati hatóság

Vadgazdálkodási szabályzat
Vezérigazgató

vsz

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely 2010. szeptember l-jétől a Nemzeti
Földalapba nem tartozó állami vagyon feletti tulajdonosi
joggyakorló
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
Saját tőke
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Számviteli Politikája
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a társaság feletti
tulajdonosi joggyakorló 2009. január l-jétől 2010. június
16-áig
Magyar Fejlesztési Bank Zrt., mint a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 2010. június 17 -étől 2014. július 15-éig
Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály 2010. december 31-ig, Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
2011. január l-jétől,
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Vadgazdálkodási Szabályzata
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója
a KVI-vel 1996. november l-jén kötött ideiglenes vagyonkezelési szerződés
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FOGALOMTÁR
Állami vagyon:
a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erő;
b) az a) pont hatálya alá tartozó mindazon vagyon, amely
vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát
nevesíti;
c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb társasági
részesedés;
d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel
rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű
jogként nevesít;
e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök.
Az állami vagyon használója az a természetes vagy jogi szeállami vagyon
mély, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy
használója
amely törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcímen
(bérlet, haszonbérlet, használat stb.) állami vagyont birtokol,
használ, szedi annak hasznai t. (Ide nem értve a haszonélvezőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gyakorlóját.)
átlátható szervezet Átlátható szervezet a Nvtv. 3. § (l) bekezdés l. pontjában felsorolt, a meghatározott követelményeknek megfelelő szervezet.
földbirtok-politikai Az Nfatv. 15. § (3) bekezdés a)-s) pontjaiban meghatározott,
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítására
irányelvek
vonatkozó irányelvek.
Hasznosítás a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vahasznosítás
gyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely- a tulajdonjog
átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.
immateriális szol- Immateriális szolgáltatásból származó bevételek azok a nem
gáltatásából szár- anyagjellegű szolgáltatásokból származó állami bevételek,
amelyeket az Evt. 2 3. § (l) bekezdése szerint, a külön jogszamazó bevétel
bályban meghatározott részletes feltételek szerint, az erdők
fenntartására, gyarapítására és védelmére kell fordítani.
Az információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy
információs és
az információk eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti
kommunikációs
egységhez, illetve személyhez.
rendszer

állami vagyon

l
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Kincstári Vagyoni
Igazgatóság

kockázatkezelés

kockázatkezelési
rendszer

kontrolling

kontrollkörnyezet

kontrollrendszer

kontrolltevékenységek

2

A Vtv. 61. § (l) bekezdése értelmében a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) 2007. december 31-ei hatállyal megszűnt, jogai és kötelezettségei ezen időponttól - a
66. § (l) bekezdésében megjelölt feladat kivételével- az MNV
Zrt.-re szálltak. A KVI 66.§ (l) bekezdésben foglalt feladata a
kinestúrra szállt. A jogok és kötelezettségek átszállása nem
minősült a KVI által kötött szerződések módosításának.
A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos
kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata.
A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni
és meg kell állapítani a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket,
valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, amelynek elemei a szervezeti
célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, nyomon követése, valamint szükség esetén a
kockázati kitettség mérséklése.
Az a vezetéstámogató rendszer, amely a vezetői tervezést, ellenőrzést, valamint információ-ellátást koordinálja célorientáltan a környezeti változásokhoz igazodva.
A kontroll környezet elemei: a szervezeti struktúra, a felelős
ségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden
szintjén meghatározott etikai elvárások, a humánerőforrás
kezelés. A kontrollkörnyezet alapazza meg a belső kontroll
összes többieleméta fegyelem és a struktúra biztosítása által.
A kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer,
amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő
célok:
a) a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen
hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és
nem rendeltetésszerű használattóL
A kontrolltevékenységek azok az elvek (politikák) és eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet
céljainak elérése érdekében alakítanak ki.
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közfeladat

monitoring

Nemzeti Földalap

nemzeti vagyon
használója

1

2

A közfeladat jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből,
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződé
sekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. Az Etv. 2. § (2) bekezdése szerint a fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű
feladat az erdők változatosságának megőrzése, az erdők
fenntartása, felújítása és a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása, melyek elvégzését az állam megfelelő
eszközökkel biztosítja.
A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A monitoring a projektek és progromok végrehajtásának nyomon követése,
mely a támogató és a kedvezményezett közti megállapodásban foglalt eljárások követését, az előrehaladás ellenőrzését
és a lehetséges problémák időben történő azonosítását szolgálja.
A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része, amelybe beletartoznak az állam tulajdonában és az ingatlan-nyilvántartásban levő, az Nfatv. l. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt területek, földrészletek és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.
Az Nfatv. 15. § (1)1, valamint l. § (l) 2 bekezdése értelmében
2010. szeptember l-jétől az erdőgazdasági társaság vagyonkezelésében lévő földterületek a Nemzeti Földalapba tartoznak, azok felett a tulajdonos jogait az agrárpolitikáért felelős
miniszter az NFA útján gyakorolja.
A nemzeti vagyon használója az a természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy
szerződés alapján, a helyi önkormányzat vagyono tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés
alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló
(az Nvtv. 3. § (l) bekezdés ll. pontja alapján).

Hatályos: 2010. szeptember 1-2011. július 31.
Hatályos: 2010. szeptember -jétől, módosítva: 2011. augusztus

l-jétől.
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rábízott állami va- Rábízott állami vagyon az a Vtv. alkalmazásában állami vagyonnak minősülő vagyon, amit az MNV- a saját vagyonágyon
tól elkülönítetten- kezel és nyilvántart. Az Mfbtv. 3. § (9) bekezdése szerint rábízott állami vagyon az a vagyon, amely
felett az Mfbtv. erejénél fogva a Magyar Állam nevében az
MFB gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Az Nfatv. l. § (l) bekezdésében foglaltak alapján az NFA-hoz tartozó rábízott vagyon a törvényben meghatározott, a Nemzeti Földalapba
tartozó vagyon.
társasági portfólió Társasági portfólió az MNV, illetve az MFB rábízott vagyonába tartozó állami tulajdonú társasági részesedések.
tulajdonosi ellen- Az MNV/MFB tulajdonosi joggyakorló által végzett ellenőr
zés, amelynek célja az állami vagyonnal való gazdálkodás
őrzés
vizsgálata, ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűt
len, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve
a központi költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.
Tulajdonosi joggyakorló az, aki az állami, illetve a nemzeti
tulajdonosi jogvagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötegyakorló
lezettségek gyakorlására jogosult.
Az
állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdotulajdonosi jognosi jogoknak (és kötelezettségeknek) az összességét az álgyakorlás módja
lami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e
feladatát az MNV, az MFB útján látja el. Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti
Földalapba tartozik, a tulajdonosi jogokat a miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen gyakorolja. A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi
jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gyakorolja.
vagyongazdálko- Az állami vagyon rendeltetésének megfelelő - az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez,
dás feladata
valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának
elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, önálló
ágazatként megjelenő - hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása, beleértve
a vagyoni kör változását eredményező értékesítést, valamint
az állami vagyon gyarapítása is.
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vagyonkezelői

jog

Vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult
meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A Vtv. alapján a vagyonkezelői jog az állami vagyon hasznosítására az MNVvel kötött vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog birtoklására, használatára és hasznai szedésére. Az Nfatv. alapján a vagyonkezelői
jog az erre irányuló (NFA-val kötött) szerződéssel jön létre. A
vagyonkezelői szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult
meghatározott földrészlet birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezelő köteles a földrészlet értékét
megőrizni, állagának megóvásáról, jó karban tartásáról
gondoskodni, továbbá - az Nfatv.-ben meghatározott esetek
kivételével díjat- fizetni vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni.
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A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vagyonváltozásának alakulása a 2009-2013.
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Kis.,lf61di Erdőgaidasag Zrt.

,~,J l

902 3 Gyt!r1 Corvh1u. 9.

L"_elézé>i dm: 9002 Gyd"r, Pf. 13.
tel.: •3& 96529 450fox:+36 Wi 526 586
[tn:all~ ~;a t! rU l@ k:;; et: .Q[!
lnten1et: http)/vNNi. ka.w ..llu

Társv: ;;::.$uevételek
M•llei<let: lob

----------------------------------------------~r)~J
A Ki>otffil~í Erdő~P~•dosllg Zrt. tlszr•vételel oz állami Majdonbon olló erd6!lllzdasógi tórsasó~ok

vagyong.udál kcnié$i

tevi!lu~nységé-ne~

ellen6n:ése: tár&Yban kés::dt<e-tt jelentés tet\.le-:t!Mh~:z:.

A'l Os.szegzó me.Ktilllapit~soht éttek.lntvc a kövctketz6 tnegállapfti!i:<iQ~<~ttesa:dik:
1. ItA T~Hi~dg .!Ital ke-zeJt Vii'B'JIDrtról ve:z~tl ll'~ll~ár'!tilrtJs. n(lt!f'l f~l~::!lt tr"l(i.i;; <'l Vhr-b~ll
(oglallilknak"

VéleményQnfo; ~:zt;M'int ~ fe-nti rnC!g.ll.lapfhís .&~étt nem felel meg a ...a!ló.!!Sgns.k, mert :; T8rsasag a
kezelés~ben lévd IJi'ig'{(lne,leme~et {~n::h3)i'! S?.ámvlteli tv. rendelk.ttéseJ alapján ~ mérlegh~n
S:Z:t!H!peltette a "'O"·ás S2:ám!aosz.téhtban.
1997-ben 212 Államil Prlv~tl2oit:l6:s 0s Vag','onke~.elő RT., illl4i~fo.gli!!lást keft

il lté-nl:Ü,gyniltli!;U~rh.nnlOI ··
a vaeyonkez.et&iél • dmmet. A PE!n.zügymini2ti!rium
szám1Jiteti fflo!iTtáry 9806/1997, NG··ll:29/97 Slillmon a. k.ővetk@lÓ au-és.foglalilst lldta ki .

kincshiri

vt~gyon számvit~li eki!'~moloi'is:il

.A sz.ám'l/1tefi tön1.!ny 21.!- /3/ bekezde.sében magfogoJima:w.tt előfrás f.elhit~h!:t.i, ho~Jy a ki!O!t!lt vagvon
megtelelő módon, dokumentáltan érté-kelé&re ker(JI, amrg megfelelő érték-elés. nem~~~ rendel~e:lé:)re,
vagy 1u ~dott ldncsiil;i v.agyont nem 1ehet - természeténél foeva- .er\t-kelhl, addit llem l~het
.alkalmazni a törvenYi h1va1kozott21, § 13} bekozd,(.s.én€'k tendelt:e!I.5E!t sem.
A T~rsas.~ ;a PM. által kliildott

~llásfcglalás

szerintjárt elL

f~zre\l~t~JGnkber1 nem ki..,<i.njul rénletezni egyébként !)l erdő ~agyon -érták~lés gyat.:odati
problémái~ól adódó ~z.arnl/itcll t: lt~ résck.d. CsáteJj uk \'iszaot a Ta rs•utlg meeválets.ztott
könywlzseál6jilnak (Slitlin.ger ferenc rnk"Jk 11'{-S~.: 001502) vc-!cmimyét ~ keZ{'Il vagyon
ll\'11vánt.arhs.áröl. Houétes.sziik atonban, ho~;y abban az. esEtben, amikor tj:rgyi es.~közké1ü
nvilvantartáslmkbta kerül értéken il kt!z.ett erdő, a !d..iliinböJ:6 termeléli fol\'<lllliltok sortin gondot
okoz11a i!ll té-nytl!!g~s értél, ez:alti!!l a ._ez elés.J díj mep-_.;illaplta:w .

tulaJdonos.J jogok J,Wak.of!.ás-árll ft-lhatalmazott szer't'ezetek viilto:nisaL vali!!m"itlt a társ~sáe;
vonatliozO jog5zabalyi rendeltezések vMt01ásal {lll(!noér-o a VSZ~t 012 ellenőrzött
Időszakban nem attf.Jil:li.:~lták.":

.......f\

vagyonMze-1€!-s~rl!!

A k:VI-vell99f.i. évben kötött ldelgltNi!!!i v;ggyonl;.etEdöi nen:Od·li!s (tcviibbi::tkban Ivsz_) \lan a m.;r.i napig
l'llf!tályb.tn~ ~rmek futhatalmazása alapjan ke:~:eJi Tá~sá-gunk a ;nibí~ott állami vagyont. 1996_ évtől
sem El :i?er:;:ödés lroN>zertisltése 1 $@Irt l!! S!ett.OOés \'églege.s:Hé.s.e nem volt elérhetei kö1els.é8tuen, noha
.n lliSZ l$ több tochnika~ hliá nyossagtól szem1ed. ~ példSu l a2 it1gatlan j(!gyték hl.i 1'1\"é~

A Tilr.sasig fel-elllegi vezetés;e abban a1. fddhen, amtkor rm!g- <!ll MNV 1rt. • majd amikor a MFB Z.rt.
gyakorolt<~ a tu14ljdQtlOSI _logo~t l.'l;! lnfortnál!s tnegbeSZIHések és. formalU levelelés során ls
fll!lplrcndfln t~rtotta i"J ·vagyonkéleltii szer~t.ich~s. kérdé~ ét, A. vizse~lat soréit retui-clket.br-t bo~;srltottuk
azoki:lt a~ elek.troni~u~ leve:1e~et. il mlt .a tátgvban tol~ tath.mk..
IÍU.A\11 !ii.:ÍMVEI'Ö':Zf:.K

-JL:.q .:; ~:· /In. f-~f·
1

í:''"'" 1015 O!<T 1 ?.
T~t;tl<'•~..d111

,f:"-: .';--:"'.!.';ff;-:!?.-':.~(:":':~'·.
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TeflYk~rd~,

ho-.s:v köv(:teli:s s;ün!tién t"tt:m ttr)e.ntt:tle dó

li!

Vezérigi:lzgt~tó

a

tulaj~ofil)!;i

JOI'!e.l/.lllkörlóval :szemben a vaJrv-onf.:ez.ehl:si szerzOdés megkötesEmE!k ig9n•/I:"Ít. Ennek. oki!! aL, hogy az

elmú1~ év-ekb-en foty~mliltO~if!ij n:j!piren~;hm 1/Q!t ;;~ Mlil:lr/~r Allam J.:..épvl~eletében eljáró ~z:ervek !;!!eiU a

Slem5dé-3; elők~szílése é&

megkötés~.

Nyilttán nem kdl ri!s:t:letetnl att. hogy portfólió

51.ln~t'l,

l!!rdŐgilzdas:iggal eg·~nerre li•Jánt az Állam sze!'2ödést kötni, ezEtt a:t egye..s vezérigazgatók
kővetelt~d o:;~k

mirtden

F.!Z

irán'{t.i

ou: ~f#,~:töll podd6k erQd;il~sDt okolhatták vol nil.

A rn.t!!g1ogalmazott tulajdono.sijofi:okat gvakorlók és törvEnyi fettétel·ek: ·lf.iltm:ils;h azonban az Al.apftói

Okiratbgn, A~p:&iibályban átvezette a Túrst~:;;liu~ ~ a mindenkorl érveoyben leLJei jo!l;snb~tvi
keretii!okel heti!l~tva végelte vagyonlezelé.sl tf!'t'ékenys€g-ét. Az érvényben levő Mapstabill~·, AlapitU
Okirat i!rtelmEben Bl.cnban a kezelői jogokban bekövetke2eU bárminemiJ W~toztBtBs, ~iziuUI<:~go.san
.{llf~pltói hötá::;:kiit~ént \IV~l

feiH.ir.tetve_, így a

Yáltozt<:~t~::;:Pkat

mindeddig

-üi!

alapító

hidl~Villl

6

'f!ngedE!Ilfének birtokában vés:e:zbette Társaságun·k.

,.A t~rsasae .&~. El.'b val-amint Nfat\'. -bert foglalt elóirob eUeru!:re lh:;z.e:'ttn 64 esetb(ll~ a
v.agvonketi!!!IE!:sbe adott erdö:s.ített területek használatatj hasznosffását jogellenesen llarn'ladlk
s~eméfynek eng~t~ ~t A télrruas: .fl i: Evt~ hi!i~hrtllil léP-*'~e- ~IQtt -h:iit@~ozliltl.an látire t<l~ött néiil}'
:s~ertődé:st m: l:~ rcndelkez-és~inE!J.i ~llcn~m 2<[}LdecembEr ll·eitg nem bontDtta ie>L":

liiírsoiUágun~nál

54

ol~n

Slt:!Hlidé-st

nt~m

találtunk,. amehrben f!rdiJ.sftl!tt lt!rületek használat-át,,

hM2t'losltását harmadi~ személynek .a.tadtuk 'o'-olm1. Társasá,s-Uflk ~rdöga:zdalkodást senkinek, ~SV
h~rma>(flk

:'io7.emélynrl'l::

~Ohiii n~m

(;ldta

:ttt, sen• korábban, sem

ill

ó!ll. A fu.ntl Ilyen

toiirtalm~i

l'liegállapft<ist n~m tudjuk eilfogadoi.
A"t <illlamt -er.clő esetJ-eges máoo-d~EO$ vag./ töbl.:Jedles;es h<:~SZ-OlWételeit .azonban több sreni!Sdés.ben
s;;.jnO$ titbánv ~s:atb('n Jogtii:!dHJl:kallag pontatl<m futtniiNn (bórlctMr•t
fogalmaz~ s:z-e~ödés). a~oni:J.án joggvakorlás tényll;!ges tartalma mind~n e$etben b~onasítha-t-6 a1
alább lat. SZ.f'ri!H több csoportba soro !It~.
átene:(~'OO Tár~~s-águnk.,

Termeten vaJO hlrtótkodá:;) átjárás.. (Vízpa;rtok e;S-eteben Ilyen ,oéldi3~j! a hotg-ás:zat. Netn
tilthaló meg_, hOBY a terüleh!n áthal;;.dj~m, ott tartól:kodjop.llye.-, igény a rendslervilllUí~ eJ6tt
ls volt, Szám~mkr.a az erdővéd~me szempontJ~ból ls elfo&íldható. hiszell ténvJE>e:est~o i~
tudjuk ~~az a :s;umn!lv, :aki utt tartórlodik. h-ek a:z emberek odaf~yelnek és jelent>l!'nek b"rmí
nem oda i l!őt ta pasztalva 1 és a ·szerz5dés alapján, .s.-zámon ~érlletOk.)
Spcrt t:ev!\.keny~és i:i:zf!.s:l!;! ~kalsndpl!lrk, !'ekreárJá, $átcrtáboro~ó h~·~, ..::portvargeny gtb, Az
ttrdtJhm~llfl;!il!'lt~""i<

~iszélesité~e

t!!1lt-n~rizhet8

éfdligt:~zdálkodiis figyé;lémbéV~telévet

formáMt\, Itt l~ nyii~Ján\'aUt.nn
törtÉnhet csak meg at e:ngedélye!olrtt tevékani,'ségj

a~

Erdó mQvelé.si~(l, de n-em erdövei boritott termetek (TI tis.ztf\~, Vr vadföld; TN fermék~t'len
ter(!let) !h.a.~mo51tils~. Erdl:ieC~zdálllo:.odasunk_at nem a~adái'1ru:za, Itt az ln~-«~Uan-nvltvantartétioi
i!:!<lne.".el~ ii!-lvállk a lényl~t!~ l!:!'td6ter'il fut1kd6tOL
VE!ghaszllillat es első kivrtel közötti ideiszakban meiögazd..asiígi te\11!!-kenység engeCE'tlye:z.é.s:e.

{F.bben az

idös:~al:bsn

s ti!!·rüterl!n nem t3lélhiltó

errl~, !!li'

err:l6fe-1Ujitá5 e't3Ui :ii.llapotot je-lenti.

A''"""'"6 "amor• • to loj·oi&<O.•ltés ko 13oseinek mogtok>rlto.;t )Ole nu)
Nom mezllgozdasá~l c~lú ~gy <b hosznólat l r<klómtábla •lh•lye!óse]
Saját tulajdonú ter\.ll~t bérbeadása (ez~k n~m V<!EV011ke~elt területek, hiilnll;!;m .a KAE<3 Zrt.
tula]donóbon Olló t•rOI•to<, ohol • Mrbe•dós u•m tiltott. •g1óbkónt volomely okból

pr•ktlku•)
A fentiek alapján l.=íthatO, hagy tEmylcg>!!S erdE.s1:eti alhas1onbEHletrÖ! nem _beszélhetünk. ez.!rt nem
tartjuk 2 jl!;!o~l!'!ntés. .!:2erint f~tTfláljngi és tartalmi törvanysértP.!:.f'l~k ~ tárnság fw.1kc:orlat8t.
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,•... .az lnfo.'N.-b~n rös:~itett, a közérdek-li adatok meg!~rnatésril!ré irányuló lgónvd: tel)e&it.{!{lén~k

rendjére vonatkozó szabályzatké5lftki kötelezett;.,;égénl:}k: 111em tett ~;tegl!'!t . . . ;
Ertelm~léSUrllk

5ter·lnt Társaslágunk kö2é-rdtldl

-~dl'ltók nyllv~no~:Sá

té:t.eiM.e

1-!ött."liJ:)~~tt

de nem

kt!qfefadatat, '..'i:lgy ~llami f~1adatot e~lá:tá s;o:ervszet. Ennél fo.gOJa az Avtv. 2.0 §(B), \•alarnit <H. Info tv.
30.§ (6) br:ikNdéslll :nem tartottuk kötelező él'\>tmy0nl€!k, T.ermér.zete~P.n a közérdekű adatok
ny!W.aoo~sá. tét~ével kapt:>[)jato~

Mig a Vl2$6<Ut

ld&.zóikb~t) .l

tö.r.•L!!nyi l<önét!\teli kötelezi:!ttS-égeknek elf'lget bclt a TiÍ:rsil:>ilg.

k-Ozérdd:.ü

;~dat.o!<. m~?.,gl.srne-rl}.sé--re

ir.ányuló igén•te&: teljesitésE!ne~

rendjének .szab.il.lyziita n~rn állt rendelkezésreJ 2.015. in.oben a Társaság menedt:mmnljc 2015, júli1Js1től hatál~·og Ad6itvédehl11 Sliib.rílyntot léptetett éle:tb~, ame ty tartatma;rza a kifog<isolt h~ilnym.ság
<llilolmorOvó~rehajtásónak r<ndjél, lohol6s<i\elt

ru i~~éxkedést l.e;éoyJO: me~lt.apftti$-Ok kö~ül a ~i.saH'őlf.li ~rdtíg.p;2das.~g 'lrt. ve:t-érig.a.r!!Jatójána"k eimz-ett
foladotok közOI:

kErem, a l. pontban megfogalmazatt intEzkedes:re a v.agyonkezelöi stt!:r.ződ@s tnddosflás
ldőpontj;,ira utalnl 1 mivtol vagvonkezelői H.E!'r.l'ódf!'$ j~enleg O!'!m l!:iilrt.almana a kezelt t-erüle~
értékeL
kli!rem a 3. porrtot atf~.galrnazní. A Társasa~ n~m engelite át jog~t~ll"i!>MS.:en htHm~r.hk

személynek ~ v.agyonkez.el& jogot. A -hib~s. jogtecllnikail.=:~g porkq.t1an 3tertődése'két

nnasiigunk feJülv!lsg.oílta és- ketderm~n·~ezzök módositá.suk.
a h:!llt"ieltiben teirtak alapján a telmerüh: ptobiEmát Társaságunk ~ezdte és el~~i::ftette 8
jog.p:.ab~Jynak

minde-;nben m~feh:!t.ő :s.zabá•vzatát, igaz a vizsgált idDszakot ~övetö ~ald:as:i!~l

~VÍI(!fl.

A fentl lncfoki.A.wnk fígyelembe vélP,Iével kérem, s~Jves.kedjenek az ő:s~zefoglaf.ó rn egá Uapítiisokat és
10\'-elk<!!ltelk!i!!k };!!:Vftahi.

Orb<in Tibt!lr
v.er~rig~?gt~tó
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Kb,J:illl'iihU Erdö~z1il-l:ní.g Z·rf,
Orh~11

Ti bor úr
r.észtr.e

.,·t;o;érl.g.a:t:~::d.ú

A Kts~lllildi ErdőtM"~d~~g ZrL u:r. An~rni S:t:-i.\ct~1le\·6székn. ~J:.
. a Rcisz.vé~1~'lt1r.su.o.ulg v}lgyon~
S~7.d.Allwd~sána..\;. ell~nől:z.ésárii1 ;<;~sz;(lh J~8Y':IlH:i~nyv-te.t·ve;;t;t l. Öss?.e.,s:r.ö mcgál1.tpitill!nk,
köve~ke-:.:t..ctl::-sek, j :1vushl.t.;á r~!tzéb.;' Jl fogl.P.ltRk k0n yvvizsg.ilatru vrlnatlrozó résdrill ~
ktiVt!Lkt:'lÖ.k 92Crint Tájékfq;h!tott:

"A táh;t:::ui,g a Scimv. J:V·ben! v~lamint 37. Alapft-5 Okircillbfm foglalh1kna"k r>lii!gf.e1el6etl m.
ellalőrt.íHt id~5Zilkban köuynrb::;.:gt!Jati s.zol_gáll.utll5t t•.Jtt lg!!nyh~. /\ kUJJ)"·.."..,]zs.gáló .a uir!lf.IM@:
éve~. bc5Zit:nolúit m~nden ~vh..."'n hitdc~[tö zin-dGktv.-;L 1óU1l ~."ti ~ak ellenére. hogy alú.rsus.6.g r~
keLd~::;ébcn le-\'(i YaiD'OJJt!k\m.ei~.J:!t a Szú.mv. tv, rend~;l!u:zéscl ellen~.rc .a Jné~J~gé!J..m l"li!r!l
:tz:erep:;dtett~. c.db:al a..?.. nvrn a 'i.';.)} ú.:; k6p~'1 mmatta."

A Rész ..·e'lytfu'.sas!l!g \r~gyonfYll.d:Hkodásá:t'lak ~zámvev!.ls:r.é\:~ cH\.~ré:-;. j(.:".!D·zöXthry-vi
m~gállú.pilásr%m észm•é:teh...jm u k{lvc.tkczök:

l.

A T6r"~nság. H. KblCS[l'ui VHgym:& Iguzgalóságg;.1l 1996. nOV!!!ml::er ! .. éJI ldeigl~:::ner::
Vagy-0nktzetöi :Sze~.ödé~t k.ö~ö~t_. amdylx~n .a Tán-:a!-::ig r~zére vagyorili:ezel~be ;;J.don
e:;zköztlk (iiiJ~nli erdök) ~-rt·~ n~lkiilszcrepelucl:.

2.
A slfuDvi~li Iön'ény 23. §(2) br.kc--zdtse döídt~ ,,A \'agyunle7..{'!1ónél e mCrtcgben es:zlH1i'XCnt
ki!ll kimutalni ---a tör .... li:n~i rende-lh:t.é~, 1!1-:r.·e felhtrtalmaz;il~ ubpján~ k.e:.telé!i.he '-'G1t m:
állami , , ..... vagyo-n ré::,;,.:.!t k2pi'!ZÖ e.llZkö:z:{ike~ Ls. Ez~;m eszköz-tikt-l t1 kicg-és:dlíi mellé1detben
-t~~L1bb mt.!;rkgtét.elek .5ZO::l'Íllti bnntá"'b.!ln- be kll nmt~tni."

3.
A szántvi1dj wntny 42. § (1 J bcke:zdésó e1ő:U:.ia ,.Kötel;!zcffstBek W{'lk a .. ·--- c8]'Cb
.!i7.'l.':rztid~khöl tttdö pét:u::&l6kbcn .k.ifcj~:t.~Lt, elism.::r.. l::rrLn,.ások~ runclyl..tk .••.. vo.lamint f.IZ
iLll.atni é-<; ötú:.orm.f.nyzf'lti Va.!fyon !'és:~:t:~ kCp·-'~ző e$Zköz-ök -Ltiro.:ényi remlelkt:::réo; és
fe!hlitl!lmf.lzás .i!.l~jf:m. te-rttE.-..6-· hzel&kvétclCh~.t.. kupu~;oJódnt>.k."'
4.
A ){~;jszv6n,:1~IS1'15áJt f.IZ Ideiglt!nl!& Va.g}\lnk~:ztJJój S;-err.Qdósben érték nélkUJ
'l•.lllg}'O~kt<ll;!l~b(' ''4.!-tt i!~Zkl:í~kd a szlunvildi tBn·én}' 2J. ~{2) hck~zdés ~:r.t!ri\'lt eszközként.,
illetve ~ 41. § (1) b:;;l'kii!~li:-.. ulflpjim k-ötelt:~:elt'i6gkCn.t llz ~Ye!> beszL't:inui6W.n, a mérlegbtln
kimumtn~ nem tudta,
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5.

A S<.Úiwrite)J törvény 1.55. 9 (l) tt:=:~rjau

il

kt~n~·..,.-viz:sgJil;~.t c&Lja i!nnak megUll!i!pH~~~. ho.gy ~

Cve~ hrilSZ:'l.nwló a s:d.m".-Lt~li íörv6ny clliiT.:í.-'ir~i sz...~rhrl k~~T.iltr.: d, a l~észvén;iá.t'Sas~ ·~·agyon[

és pJnz(IAyi ilclyL:t:lérőJ, a .tt:ífJ.:iidés er~ihn~1l~rölHJ.I:!;gb:izbar6 é::; valós. lépd JJmlal.

ó.

Az a l:öll}.,..'Vil);;.gidó.i vélemC.n}'em, hogy .u. TJdglenes Vf!gyonke.zeJ~si Sz.er..:tx.lé;s .szcrittl u
Rész~·Cnytó:rsw...ág Ei vQByo.uk~.rer~sb~ •;,;eu Crt·~k nélküli c.sz.klY.!.ilkct a fi'/.hmvitcJi ttllvény
előirásal szerint muhüt.a ki, E~.l a vélem~y"Cwet alúbírm1szt,ia IL PM SZlimvitr.:Ji Pöosztúlyának
9806.1J9.;t7, szá.'TIH. 1997. llü'r'CitJber f-J ..j szakmai iránym~..n~t~sábil.ll fog[~hak is, mnclyct
meU6blten co.;~tOJ(Ik.
7.
A :IUggetlen k~l~ylr'Vizsgálói jr.lcm('sem ~:r.erillii l.or6l~mCnyernet (zá-mdtikul) fcrutU'.r'Hml . .A.z a
v~lcm6n}'f:m, húgy H Résn·ó-~1ársru:~!Íg o:!-ves besz~moLój (1 v.uJrr·oni é~ p~nz:l\g_vi hely:r~lról, a
nn)kL...Jé:~ Cl.'CJJn~uyéröJ mcgbfzba.trS 6 Yalós képe-t m111a1.
A R6"lzYényi~f$.t'i.~ág Wlg}'Ollf:;l:l;o:dMke<lUsi t..."'"Vé.k.t:n~·.-;6gónck :.zámvevü~:r.éki el[eJtő:r.t~:-.Tül

r...;s~;:!itt jcg:-..r.ök:öt~yvi t.e.rve2et mcgi:1llapi~st.:hoz me-gjegyzem. hagy o tulajdonos nevCbcn
fl~ l<l.cig1t:.nc5 Vaw-·ohkf.!zelöl S:rurződe.s mcgköté!!rtkor. az e:ilkfl7.ük énél
nélküli va,gyonkt:7.l:'lCsbe ad:\sáHUl y~(cJme:zllelócn mhle(lelt.; az t::rdfig;:~zdúlk.udfis szakmai
~mjtlt.;)s::~Pgait; ai. cszköO!i)k és a. kötclc.utl~ge\ érnSken történő klm\lt.atás-1b61 crcdö 1 ,tt:.tr-T.~
tlzlvH rnelt(t-élés.t, ;u: ebből ered0 keth.•t:úitle-11 l'A~onj ~5 jövedclmezóst.-gi kö'l't.fkf".•d&··h!~ek
lcvc,.nilsil, ~ c-JdtJvagyon __.& .jl_5fMllo-milny,_ értékének k1lyumatos Yáltozt!isát, v~]JIJD.in~ .a
szánr'lltt:-li tönt!ny tartalom t::ll!OtÍJeg~~égc 3 f(lrm~ feleU 1 a kö!tAér; ~~a~m
eljáró sz.ervezet

dss~.,·cté::oéne:k, t•a;Jumint il 'iilágr.)~ság szilinvftcJi elveinek a bt:(af._.:j;::ác

Kércet u R6szvényt.'b:sa'lif~ vagyun.JI;IJ:Wá1kod<1Ninak szánh.·cvöszékj eilc-nörz.j:-; jcgyzökön~·v-l
WJ'l.'~clme~;á11F-phá&!!m tett é:ur:=v~tel.em ~i ves tudoOm;;ít~u!véte1é-L

Grör, 20!$. ok'lóbor &.

Szállngt.!r Fe.t\;ll:lt:
künyvi,.gáló

MKVK-001502
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E l NÖK

ÁLLAMI

SZÁMVEVŐSZÉK
lkt.szfim: V-0758-070/20 15.

Orbán Tibor úr
vezérigazgató

Kisalföldi

Erdőgazdaság

Zrl.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A "Jelentéstervezet az állami tulajdonban álló erd(Jgazdasági társaságok vagyongazdálkodási
tevékeny.régének ellenőrzése- Kisa(/0/di Erdőgazdaság Zrt." címmel készített számvevöszéki
jelentéstervczetre tett észrevételeit köszönettel megkaptam.

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a feli.igyeleti vezet6 által
készített részletes tájékoztatást csatoltan megküldöm.

Tájékoztatom Vezérigazgató urat, hogy a számvevőszéki jelentésben - az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján- a figyelembe
nem vett észrevételeket szerepeltctjük az elutasitás indokának feltüntetéséveL
Budapest. 2015.

hó

,:~:.-.nap

Tisztelettel:

OQJ L::Jll
Domokos László

Mcllék!ct: Tájékoztatils az el nem fogudott

észrevételekről

JOS2 BUDAPEST, APAClAI CSERE JÁNOS UTCA 10. !364 Budapest 4. Pf. 54telei1Jn: 484 9101 fax: 484 921}1
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Melléklet
Iktszám: V-0758-070/2015.

Tájékoztatás
az eJ nem fogadott

észrevételekről

A" Jelentéstervezet az állenni tuh{idonban álló erdcJgazdasági !ársaságok vagyongazdálkodási

!evékeny.végének ellen(frzése
Kisa~(öldi Erd6gazdaság Zrt. " címíí jclentéstcrvezetrc
2015. október !2-én érkezett észrevételcit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a
következő tájékoztatást adom.
l. "A T1írsltság által kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás nem felelt' meg a Vhr.-ben
foglaltaknak"
A Vhr. 9. § alapján a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett eszközöket a
Számv. tv. szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési
szerződésben rögzített értéken állományba venni. A Számv. tv. 23. § (2) bekezdés előírja,
hogy a vagyonkezelönél a mérlcgben eszközként kell kimutatni a - törvényi rendelkezés,
illetve felhatalmazás alapján - kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon
részét képczö eszközöket is. Ezen eszközöket a kiegészítö mellékletben - legalább
mérlcgtétclek szerinti megbontásban - külön be kell mutatni. Az ideiglenes
vagyonkezelési szcrzödésben a vagyonkezelésbe adot( vagyon értékét nem rögzítették,
továbbá a szcrződés azt sem tartalmazta, hogy a vagyonkezelt eszközök é11éke nulla. A
Társaság a Számv. tv. és a Vbr. előírásainak betartása céljából nem tett lépéseket annak
érdekében, hogy a vagyonkezelt eszközök értéke a VSZ-ben rögzítésre kerüljön. A
fentiek alapján a megállapítás módosítása nem indokolt.
2. "... a tulajdonosi jogok !;)'a korlására felhatalmazott szervczctck változásai, valamint
a társaság vagyonkezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések változásai ellenérc
a VSZ-t az ellen(ír!.Utt idöszakban nem aktualizáltáh:."

A vagyonkezelési szerződés aktualizálásának elmaradásával kapcsolatos tájékoztatásukat
köszönjük. Az észrevételben leírtak megerősítik azt a megállapításunkat, hogy az
ellenőrzött idöszakban nem történt meg az ideiglenes vagyonkezelési szcrzödés olyan
módosítása, vagy olyan új vagyonkezelési szerződés megkötése, amely biztosította volna
a VSZ hiányosságainak megszüntetését, illetve a hatályos jogszabályoknak való
megfelelőségét Ezért a megállapítás helytálló,módosítása nem indokolt.

·2·
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3. "A társaság az Evt.2, valamint Nfatv.-bcn foglalt előírás ellenére összesen 64 esetben
a vagyonkezelésbe adott erdősített területek használatát, hasznosítását jogellencsen
harmadil< személynek engedte át. A társaság az Evt.2 hatál:yba lépése előtt
határozatlan időre kötött négy szerződést az Evt.2 rendelkezésci ellenérc
2010. december 31-éig nem bontotta fel."
Az Evt.2 9. §(3) bekezdése szerint a vagyonkezelő az erdő használatát, hasznosítását
harmadik személynek nem engedheti át. Az Evt. 113. § (14) bekezdése értelmében a
törvény hatályba lépésekor fennálló, határozot( idcjü szcrződések lejáratuk időpontjáig
lwtályban maradnak, a határozatlan idöre kötött szerzödéscket pedig legkésöbb
201 O. december 31-éig meg kell szüntetni. Az Nfatv. 20.§ (7) bekezdése szerint a
vagyonkezelő az erd ö használatát, hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át.
Az ellenőrzés rendelkezésérc bocsátott dokumentumok szerínt a Kisalföldi
Erdögazdaság Zr1, az Evt. 2009. július l 0-eí hatály ba lépését követően olyan
szcrzödéseket kötött, amelyek tárgya a szerzödésekcn megjelöltek szerint a Magyar
Állam tulajdonában, a KisaHOleli Erdőgazdaság ZrL vagyonkezelésében álló 1 ,erdő"
müvelési ágba tartozó ingatlan, vagy annak részlete, vagy több ingatlan, amelyek között
erdő is található. A szer-Lödések összesen 64 területet érintenek. A szcrződésck elnevezése
változatos
("megállapodás",
,,használati
szerződés",
"bérleti
szerződés'\
"területhasznosítási szcrzödés", "éves földhaszonbérleti szerződés", stb.), a tartalmuk
alapjtln azonban bérleti, földhaszonbérleti szerződésck. Tehát megállapításunk helytálló~
módosítása nem indokolt.
4. " ... az Info. tv.-ben r<igzítctt, a közérdckií adatok megismerésére iri'tn;yuló igényel"
teljesítésének rendJére vonatkozó szabályzatkészítési kötelezettségnek nem tett
eleget."
Az Avtv. 20. § (8) bekezdésében, illetve az lnfotv. 30. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján a közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatol kell készítcnie. Az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 5. §(2) bekezdéseszerint az állami vagyonnal gazdálkodó
vagy azzal rendelkező szcrv vagy személy a közérdekü adatok nyilvánosságáról szóló
törvény szeritlti közfeladatot ellátó szcrvnek vagy személynek minösül. Tájékoztatásukat
a 2015. július 1-töl hatályba léptetett szabályozásról köszönjük, azonban az nem érinti az
ellenőrzött iciőszakra vonatkozóan megfogalmazott megállapítást, ezért annak módosítása
nem indokolt.
5. A Kisalfóldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának címzett intézkedést
megállapításokra és Javaslatokra tett észrev.ételek

igénylő

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának címzett 2. a) számú javaslat
kiegészítése a vagyonkezelői szerződés módosításának időpontjára történő utalással
nem indokolt, mc11 a Társaságnak az éves beszámolóját a jogszabályi előírásoknak
Jnegfelelöen kellett volna az ellenőrzött időszakban is elkészítenie.

-3·

3

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0758-072/2015. MELLÉKLET

dokumentum 3. pontjában adott tájékoztatás alapján a Kisalföldi
Zrt. vezérigazgatójának címzett 3. számú intézkedést igénylő
megállapítás módosítása nem indokolt.
Jelen

Erdőgazdasági

A Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt. vezérignzgatójának címzett 4. számú intézkedést
igénylő megállapítás módosítása nem szükséges a jelen tájékoztatás 4. pontjában
szerepi ö indoklás alapján.

Budapest, 2015. /;'
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Államí Számvevőszék
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l 052 Budapest

Ap:iczai Cs. J. u. 10.
Ikt. sz.: MNV/01/47953/ i /2015.
Hiv. sz.: V-0758-057/2015.
Tisztelt Elnök Úr!

A 2015. szepternber 28. napján ,,Az dllami tulajdonban cífló ad6gazdasdgi társaságok vag_vongazdálkodási
c!lenőrz.ése - Kisa(f'öltü Erdiigazdasá~:i Zrt." tárgyában kézhez veu, V -0758-057/2015. ik t. sz.
Jelcntés-lervczetrc nz alábbi észrevétdeket kfvánom tenni.

lel'ékenységének

Licitzet /9, old. harmadik-negwdik bekezdés, 10. old. első~második bekezdés. IL5..__kiezet /JQ, old. t:lső bekeM)és é,'!
1O. old. Javas!at_<.IZ MNV Zrt. vezérigazgatójának a)..c) oonlok
.,A I'Ligvonke~.e/ésbe (U/ott dllami vagyon tekintetébell tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA tevékenysége
az. ellenlir~:iJff idöszak/Jan nem tlÍmogarta teljes kön'íen a felelős vagyongazdálkodás megvalósufását, a VSZ-s::.el
kapcso/Cifi}{/JI felhírt hiányosságak megsziintetésére és a hatályos jogszaháf.yoknak való megfélelretésére
vo1wtkoz.óan nem kezdeménye)ek intézkedéséket. A Vagyonkezelésbe adott állwni \'agyon tekintetében tulajdono.\i
jogokur gyakorló MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr.-ben és a Nemzeti Földalapba twtozó földrés-:.letek
hasz.nosításdnak részletes szabályairól szól6 262/2010. (X/.17.) Kom1. rendeletben foglalt, a vagymmyill'ántartús
hitelességére és teljességére I'OfiCitkozó ellen6rzést a Társaság nál.
Az elleniirzölf id6szaklxm a Kisalföldi Erdőga~.dasdg Zrt. a tVlagyar Állam tulajdondban álló erdővagyon és egyé/J
11dívelési áglÍ termiiföld ingatlanok kezeléséf a KVI-vel 1996. IWVnnber J-jén kötiirt vagyonkezelési szerzifdés
alapján végezi e. A Társaság, mint vagyonkezciii és a KVI kiJzött létrejött szerziidéses jogviszony kerere it a VSZ-ben
j(Jgla!t jogok és kötele;.ettségek töltötték ki. A VSZ nem támogatta megfelelifen és számon kérhetií módmr az állami
vagyonnal való szabálysze n( gazdálkodást. A VSZ 2009. január l -jén hatályon kívül helyezett jogszabcíf.vi
hiwlfkoz.ásokat tartalmaz.o!( az Á/11., 109/B. §, az Aht., 109/G. § és a Vadvédelmi. tv. 98. § rendelkezést'i
vmwtkoz.ásúhan és nem tartalmazta a Vtv., az Evt., a Nvtl'. és az Nfatv, efl:iírdsaira történ/i hivmkozríst. A VSZ
3.2.3. pontja lellet6séget bizlosít a vagyonkezelönek a vagyonkezelifi fog át ruházására, valamini a 3.12.2 pontja az
en/6 lwszndlati jogdnak átengedésére. azonbw1 a rendelkezések ellentétesek az Evt., 9. § (3) bekezdésébe11,
valamint az Nfatv. /9/A. .§(4) bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmébm az enh'i használata, lwsz.nosítdsa.
vagyonkezelöi jog harmadik s~emélynek nem engedizeM ál. A V:S'Z 3.3.2. pontjdbanfoglaltak ellenére a szer:.iidést
évente nem vizsgáltcik felül, azt a felek nem kezdeményezték. A felek nem tetlek eleget a Vhr. 54. § (7) bekezdéséhen
jógialt rendelkezésnek és a Vhr. hatálybalépést követő hat hónapon beliif nem kezdeményezték a Nemzeti
Földalap/Ja tanozó ingatlanokra vonalkozAm a VSZ megsz.iintetését és a Vtv., illetve V/ir. szabályCiiilak megjdeir'J
szerződés megkötését.
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A vagyonkezelésbe tulott állcuni vagym1 tekimetében tulajdonosijogokar gy{/ kor/6 MNV Zrt. és NFA nem végt•ztek a
Vh r. 20. § (l )-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek lwsmosítdsdnak rés-;.lelt'S
szabályairól s::.ólú 262!2010. (X/.17.) Korm. rendelet 47.§ (1)-(2) bl'kezdéseibenfoglalt, a J!(tgyonnyil\'(íntartús

hitelességére és teljességére vonatkozó el!e111Trzést a Tcirsa.wíg11dl.
Jam\·/at az MNV Zrt. veafrigazgatójdnak
a) Tegyell intézkedéseket az

enlőgazdasági

társaság közremiíködésével a tényleges állapotot

riJgzírő

és a hatályos

jogszabályi elöírásoklwk n1egfelelő vagyonkezelési szerziidés 111egkötésére.
b) Tegyen imézkedéseket a vagyolikezdési szerzlidés feliilvizsgá!atának elmaradásával, valamint a Nem:eti
Földalap/w tartozó ingaticmokra VOIWtkoz.ó VSZ megsziintett!sével összG/Uggésben jeltárt szabúlyta!anságok
tekintetében a felellisség tisztázcísa érdekében, és sziikség szerint intézkefUen a felellisség érvényesítésér/í!.
c) lntézkefUe/1 lt Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének. teljességének és helyességének jog.rzabályhan
foglaltak szeri11ti el!en6rzésér/il. ,.
Sajmí!attal üllapítottuk meg, hogy a Jelentés-tervezet egyáltal:ín nem veszi figyelembe a vizsgált idöszakbon
megindított és több eljárüsi cselekményt is magábn foglaló intákedés~sorozatunkat, amelynek a célja a Jelentéstervezetben egyébiránt joggal kifogásolt hiányosságak megszüntetésc, nz erdőgazdasági társoságak miíködésénck
jogszabályi megfelelőségének biztosítása volt. Ezzel a Jelentés-tervezet azt sugallja, hogy a tulajdonosi
joggyakariók részéről egyáltalán nem volt szándék az erdőgazdasági társaságok mlíködésének, illetve a
vagyonkezelés körülményeinek hatályos jogszabályok szerinti szabályozás:íra, amely egyébiránt nem felel meg a
V<llóságnnk és az adatszolgáltntilsunk során sem erről tájékoztnttuk Önöket.
Mindamellett etismerjük, hogy a probléma a kezelt vagyonelemek nagy száma, ebből kifolyólag a szab:ílyozást
igénylő körülmények nagy száma és sokrétűsége miatt nehezen átlátható, ezért kérjük, engedjék meg, hogy a
munkájukat segítő szándékkal korábbi tájékoztatásunkat ismételten megerősíts ük, azzal a kifejezett kérésse!, hogy a
Jelentésükben az általunk vitatolt megállapítást szíveskedjenek módosítani, és az MNV Zrt. által a megoldás
írány:'iba megtett intézkedéseket feltüntetni.
Az ideiglenes vagyonkezelési szerződéseken alapuló kezclöi jogviszony újraszabályozása, az ideiglenes
vagyonkezelési szerzödésck megszlintetése és végleges vagyonkezelési szerzödések megkötése érdekében az
intézkedéseink már 2011. évben megkezdődtek, párhuzamosan a Nt•mzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
tv. 34.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti feladat~ illetve vagyonátadássaL
Az inté"Zkedéseink alapja a 2011. évben, MNV/01/2951812011. szám alatt szakterületünk által bckért, az
erdőgazdasági társaságok 20 l O. december 31-i, illetve 20 ll. július 31-i fordulónapra vonatkozó leltárjelentése volt,
amelyet elsödlcgcscn az NFA tv. szerint előút vagyonátadás elvégzése céljából kértünk meg az erdögazdns<ígi
rársaságoktól. Ugyanakkor a leltárjelentéshez benyújtott földrészlet listák voltak az első olyan kimutattísok,
amelyek a kezelt vagyon elemeit a FÖMI adatbázisán alapuló {az aktuális ingatlan-nyilvántartási állapotnak
megfelelőcn) airészletes bontásban ta1talmazták.
A vizs_gált

időszakban

megindított és lefolytatott intézkedéseink a

következők:

l. Az erdögnzdasági társaságok által kezelt vagyonelemek tulajdonosi joggyakorJók szerinti elhauirolása, NFA
átadás előkészítése, az erdőgazdasági társaságok bevonásávaL A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek NFA
átadása 20 J 2-2013. években megtö1tént, majd a visszamaradt vagyonelemek- többségében kivett megnevezésben
nyilv:'intaJiott földrészletek- elhatárolását is elvégeztük. A feladat végrehajtása 2014. május 31-ig teljesült.
Az intézkedéssei az tvtNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek körét - a közös tulajdonosi
joggyakorlás alatt álló ingatlanok kivételével -, azaz a végleges vagyonkezelési szerződésck ingatlanlistiíit
mcghat:íroztuk.
Meg kívánjuk jegyezni, hogy az erdőgnzdasági társaságok a 20 l l. évi leltárjelentéseikhez minden esetben CS<ltolták
a jelentés tmtalmára vonatkozó teljességi nyilatkozatukat is, így azok tartalmát mint teljes körü adatszolgáltatást
kezeltük.
A hivatkozott iratokat az eljárás sonín a Tisztelt Állami Számvevőszék rendelkezésére bocsátottuk.
2
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2. Az erdőgazdasági társa5<lgok által kezelt vagyon értékelését 2014. május 31-ig elvégeztük, részben külsö piaci
szereplö által megállapított vagyonértékelési adatok (az IFUA értékbecstési adatai), részben belső szakértők és a
kontrolling szakterület által az MNV Zrt. hatályos értékelési szabályzata áltrd megállapítolt értékadatok figyelembe
vételével.

3. Az MNV Zrl. lgazgatósúga 511/2012. (X. 08.) IG sz., valamint 717/2013. (lX. 23.) IG sz. határozataiban
Intézkedési terveket fogadott cl .,a 28/2012. (lX. 24.) sz. RJGY határozatában előírt, valamint az MNY Zrt. rábízott
vagyon 2012. évi beszámolója könyvvizsgálói minösítésének megtartásához szükséges és egyéb feladatokról". Az
Intézkedési tervek magukban foglalták az erdőgazdasági társaságok által kezell vagyon analitikíijának előüllftását,
illetve az erdőtársaságokkal végleges (nem ideiglenes) vagyonkezelői szerzödések megkötését. A 717/2013. (IX.
23.) IG sz. határozat rnelléklete taltalmazza a feladat végrehajtása érdekl!ben nür megtett intézkedéseket (pl.
"Megtörtént az erdőgazdaságok által kezelt vagyon listáinak vagyonkezelői jelentésekkel való egyeztetése; a
vagyonkezelési szerződés tartalmi kénléseinek, az erdögazdaságok véleményének feldolgozása, MFB
Munkacsoport egyeztetések történtek stb.), valamint rögzíti a még elvégzendő feladatoknt. Ennek megfclclöen az
MNV Zrt-nél 2012-tö\ folyamatban van nz erdőgazdasági társaságok vagyonanalitik<ijának clőál\íttisa és
vagyonkezelési szerződései tárgyú projekt.
A hatályos jogszabályoknak megfelelő vagyonkezelési szerzödés tervezetét a vizsgálati idöszak során az MNV Zrt.
belső szaktcrU\eti egyeztetés! követően elökészítettük, és a 2014. március 18-án megtartott Munkacsoport
értekezleten az erdőgazdaság képviselőivel, továbbá a tulajdonosi joggyakariók (NFA, illetve akkor még Magyar
Fejlesztési Bank Zrt.) képviselöivel ismertettük annak tartal mát. A szerzödés szövegtervezctének vdeményezése
ekkor megkezdödött, ugyanukkor elismerjük, hogy a végleges szerzödésváltozat már az Önök által vizsgált
idöszakot kövctöen került elfogadásra. Ugyancsak a 2014. nulrcius 18·án megtartott Munkacsoport értekezleten
tettünk javaslatot a vagyonkezelési díj alapjának és mértékénck meghatározására.

4. Az erdőgazdasági társaságok által kezelt és a saját vagyonuk vagyonelemenkénti, valamint a kezelt
vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlők szcrinti elhatárolására vonatkozó intézkedéslinket n vizsgált idöszakban
elökészítettük.
Tájékoztatjuk továbbá Elnök Urnt az alábbiakról:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériurn KGTF/377-6/2014-NFM, valamint KGTF/377-712014. számok alatt adott
utasításokat a fenti feladatok elvégzésére. Ezekről, illetve az utasításokra adott jelentéslinkről a korábbi
adatszolgáltatásunk keretében szintén kitértUnk.
A vagyonkezelési szerződés vizsgált időszakot követően elfogadolt tervezetének mellékletét képezik az MNV Zrt.
azon szabülyzatai is, amelyek a kezelt vagyon nyilvántartását, a beruházások nyilvtíntartását és az azzal kapcsolatos
elszámolásokat, illetve a tulajdonosi ellenőrzéssei kapcsolatos, a jelenlegi jogszabúlyi környezetnek megfelelő
szabályokat tartalmazzák:
Az állami tu!ajdonon, egyéb vagyonkezelök által vagyonkt~-zelt eszközön megvalósítandó beruházások,
felújít<lsok előzetes engedélyezésének és elszámolás~lnak eljárásrendjéről szóló 35/2014. számú vezérigazgatói
utasítás,
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata- a 39/2014. számú vezérigazgatói
utasítás, továbbá
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Z1t. állami vagyon vagyonkezelöire, az állami vagyont hasznáJókra és a
társasági részesedések esetében az MNV Zn. tulajdonosi joggyakorlását megbízottként ellátókra vonatkozó
Vagyon-nyilvántartási Szabúlyzatáról szóló 12/2014. számú vezérigazgatói utasítás.
Fentiek mellett megemlíthető nz MNV Zrt. folyamatba épített, illetve vagyon nyilv;íntaJtás vezetést támog<~tó
ellenőrzési módszertanról szóló 11/2014. számú vezérigazgatói utasítás.
Egyeztetéseink során az erdőgazdas:\gi társaságok tájékoztatást kaptak a szabályzataink tartalmára vonntkozóan.
A Jelentés-tervezet l O. oldalán található, az MNV Zrt. vezérigazgatójára vonatkozó, a) pont alatti, vagyonkezelési
szerzödés megkötésére irányuló javaslathoz kapcsolódóan felhívjuk a Tisztelt Állami Sztímvevöszék figyeimét
atm, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ÁVF/21310/2015~NFM számU tájékoztató leveleszerint Miniszter
J
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Úr vagyongazdálkodási szempontból nem támogalja az erdőgazdasági társaságok ideiglenes vagyonkezelési
szcrzödéseit kiváltó vagyonkezelési szerzödések megkötését, ideértve az MNV ZrL vagyonkezelési szerződésekkel
kapcsolatos jóváhagyó döntéseit is.
Az MNV Zrt-re vonatkozóan hivatkozott jogszabály, a Vhr. 20.§ (1)-(2) bekezdése 2014. március 14-ig- csaknem
az ellenőrzött időszak végéig- a következőképpen rendelkezett:
"(1) Az állami vagyon ke::előjét, lwszncíh~ját megillető Jogok gyakorlását, annak szabúlyszerüségét,
cé!szen'ísét:ét a Vtv. 17. §-ának d) pontja alapjá11 az MNV Zrt. - szfikség szerint a teriiieli szervei útján el/ew)r;:.i. Ennek érdekében a vogyon kezelésére. hasznosításdra kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a
tulajdonosi elle116rzés e/jdrásremljét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerzödés részének tekillfik.
(2) ;\. Julqjdonosi ellenőrzés célja az állmni vagyamud való gazdálkodás l'izsgálma, ennek keretében a
rendeltetésel/elles, jogsz.eriítlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit .w!rtt'i, illetve a központi
költségvetést hátrányosan érint6 vagyongcr;,dálkodási inrézkedések feltárása és a jogszer/i állapor
helyreúllítása, to válJbei a vagymmyilvá11tartás hitelességének, teljességének és helyességének biztos(tása."

A tulajdonosi ellenőrzés alatt a Területi Irodúk által folytatott ellenőrzést is értette a jogszabály, amiből egyenesen
következik a szakterüleli munkafolyamatba építette\lenörzési kötelezellség figyelembe vételének a lehetősége.

Fentiekre tekintette.\ kétjiik a Jelentés-ten'ezet 9-10., illetve 29-30. oldahín tolálható azon megállapítások törlését,
hogy az MNV Zrt. nem kezdeményezett intéz.kedéseket, nem végzett a Vhr. 20. § (l )-(2) bekezdéseiben és a Nenr:.eri
Földalapba tarunó föfdré.w.letek lwszno.~ítá.wírwk részletes szabályairól szóló 26212010. (XI. l 7.) Karm. rendelet
47. § ( 1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagymmyilvdntarlás hitelességére és teljességére vonatkozó ellenőrzést a
Társa.wignd!, kérjük a megtelt imézkedésekfeltiintetését, és a Jelentés-tervezet 10. oldaldn található, az MNV Zr/.
vc-:.érigazgatájára vonatkozó, b) pontot a megtett intézkedések folyamatosságdra tekintettel törölni, és a c) pont
alau i javaslatot szővegszerfíen ekként módos[/ani:
Javw/at az MNV Zrt. vezérigazgatójának
c) Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tw1ozó (az Erdc'igmdasági Társaságok által az MNV Zrt. 1esze1e
jelentett) vagyonelemek tekintetében i11tézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartdsa lzitelességének, teljességének és
helyességének jogszczbúly/)(m foglaltak szerinti ellenfirzései11ek erlisítéséről.

IL5. fejezet /29. old.

harrnadik~negycdik

bekezdés

" ... Mind a tulajdonosi, mind a kiilsli szakét1lii ellenőrzések megállap(tották, hogy az akkor hivatalban lev6
vezérigazgató, illelve a menedzsmenl az alap/tó okiratban bizrosítolt hatáskörét túllépve kötött befektetési
szerződéseket, amelyek a 1(írsaságnál szerz.6dés alapján 1,7 M Ft veszteséger eredményezelf.
Az elle11iirzések alapján a ve:;:érigazgatónak és Igazgatóságnak összesen négy javaslatot teltek, amelyek elsősorban a
bdsii s::.ahcílyozások és a belsiJ ellenlirzés szigorításcíra és a károk enyhítésére, valamint a szankciond!dsára vonatko-:.tak,
azonban intézkedési terv bekérésére nem került sor. Az ellenfirzés utóellenőrzésére, a tett intézkedések nyomon
követésére az MNV Zrt-nél nem került sor. A tulajdonosi joggyakorló számára a Vtv. 17. § (l) bekezdés d) po11Ua
rendszeres ellenőrzési kötelezettséget {rt elö a vele szetződéses jogviszonyban levő személyek, szervezetek w1gy más
lw.\·ználók dllami vagyonnal való gazdálkodása tekintetében, amelynek azonban nem tett eleget."
Tájékoztatjuk Elnök Urat, hogy a vezérigazgató 2009. június l-től visszahívásra kerillt, egy évvel késöbb az
erdöga:t.daságok az MFB-hez ke.rliltek, így az utóvizsgálatra az MNV Zrt. részéről nem is kerülbetett sor.

Kérem Elnök Urat, hogy a Jelentés véglegesítése soránjelen észrevételeinket szfveskedjenek figyelembe venni.
Budapest, 2015. október" f{

?. ·
Üdvözlettel:

M N V/l . W:'A~~"V\)·
\J.JI Kl~·-tr· \\;U (

l...----/dr. Szivek Norbert
vezérigazgató

4

4

8. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0758-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

E l NÖ K

ÁLLAMI

SZÁMVEVŐSZÉK

lkt.szám: V-0758-068/2015.

Dr. Szivck Norhcr·t úr
vezérigazgató

Magyar Nemzeti

Vagyonkezelő

Zrt.

Budapest

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A "Jelentésfervezet az állami tulqjdonban álló erdiigazdasági társaságok vagyongazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése- Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt." címmel készített szúmvevőszéki
jclcntéstervczctre tett észrevételcit köszönettel megkaptam.

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjóról a felügyeleti vezető által
készített részletes tájékoztatást csatoltan megküldöm.
Tájékoztatom Vezérigazgató urat, hogy a számvcvőszéki jelentésben - az Aliami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján~ a tigyclcmbc
nem vett észrevételeket szcrc·pcltcljük az elutasítás indokának felti.intctésével.
Budapest, 2015.

hó

nap

''''"·~-......\ ..

Tisztelettel:
\

j

\

·./ \ <.l-~1,\'(;:;/f·:K

/,./

üo'-J

u:;~~

Domokos László

Mclléklct: T<ljékozratás al. elfogadott és az el nem fogadott észrevérelekröl

1052 BUDAPEST.APACZAI CSEREJANOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pl. 54lelefon: 484 9101 fax: 484 9201
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Melléklet
Jkt.szám: V-0758-068/2015.

Tájékoztatás
az elfogatloU és az cl nem fogadott

észrevételekről

A" Jelentéstervezet az állw11i tulajdonhan álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási
tevékenységének ellenifrzése- Ki,,·a(/0/di Erd/Jgazdaság Zrl." című jclcntéstcrvezctrc 2015.
október 13-ón érkezett észrevételcit úttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő
tájékoztatást adom.
1.

A vagyonkezelési szcrzüdéshcz )Gtpcsolódó megállapításokra tett észrevétel (l. fejezet l
9. oldal 3-4. bekezdés, l O. oldal l. bekezdés, ll. 5. fejezel l 30. oldal l. bekezdés, l O. oldal
javaslat az MNV Zrt. vezérigazgatójának n)-b) pontok)
A jelentéstcrvezet vagyonkezelési szerzödéshez kapcsolódó megállapításai helytállóak. Az
erdőgazdasági társasúg müködése jogszabályi megfelelösége biztosításának érdekében tett
kezdeményezésekröl adott tájékoztatásukat köszönettel vettük, azonban azok nem
eredményezték az ideiglenes vagyonkezelési szerzödés oly,m módosítását, vagy olyan új
vagyonkezelési szerzőclés megkötését, amely biztosította volna a VSZ hiünyosságainak
megszlintetését, illetve a hatályos jogszabályoknak való megfelelöségét. Ezért az MNV Zrt.
vezérigazgatójúnak és az NFA elnökének megfogalmazott intézkedést igénylő megállapítás,
valamint az MNV Zrt. vezérigazgatójának megfogalmazott javaslat a) és b) pontjának
módosítása nem indokolt. Az cgyértclmüség érdekében a 9. oldal 3. bekezdés l. mondatát és a
30. oldal l. bekezdés l. mondatát az alábbiak szerint pontosítjuk:

a VSZ-szel kapcsolatban feltári hiányosságak
jogszabályoknak való meg/Cleltetése nem törlént meg."
2.

megszlintelése

és

a

hatályos

Az l\1NV Zrt. ellenőrzési kütclczcttségénck chnulasztás:íra vonatkozó mcgúllapít:ísokra
tett észrevétel (I. fejezel l O. oldal 2. bekezdés, II. 5. lejeze t/ 30. oldal l. bekezdés és l 0. oldal
javaslat az MNV Zrt. vezérigazgatójának c) pont)
Az MNV Zrt. nem bocsútolt az ÁSZ ellenőrzés rendelkezésére az MNV Ztt., vagy Területi
lrodái által a Vhr. 20.§ (1)-(2) bekezdései szerint végzett ellenőrzésekről dokumentumokat. A
jelentéstervezet megállapításai és ajavaslat helytállóak, módosításuk nem indokolt.
Budapest, 2015. //

hó

nap

Makkai Mária
felügyeleti vczctö
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Domolws L<iszló úr
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elnök részére
Aliami sz~ímvcvííszéJ\

AU.A.\11 sz,í~rvEvüsZÉK
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Écku<t:

2015 ÓKT l 3.
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Tisztelt Einilli ÍJ r!
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2015. szcptembcr 28-án köszönettel kézhez vettük az Állami Számvevőszék ,_Az állami

tulajdonban úlló erdőgazdasúgj túrsaságok vagyongazdálkodási
ellcnörzl'séröl" szóló jelentéstervezeteket az alilbbi cégckre:

• I~szakcrdö Erdögazdasági Zrt.

•
•
•
•

tevékenységének

(Jkt.szám: V -0754-086/20 15.)

EGERERDÖ Erdészeti Ztt.

(lkt.sznm: V -0750-172/2015.)

Gcmenci Erdö~ és Vadgazdaság Zrt .

(lkt.szám: V -0753-096/20 15.)

Ipoly crdö Zrt

(lkt.szám: V-0749-146/2015.)

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Z1i

(lkt.szám: V -0764-054/20 15.)

•

Kisalf(lldi Erdőgazdaság Zrt

(lkt.sziun: V-0758-056/2015.)

•
•

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt

(lkt.szúm: V-0752-089/2015.)

Szombathdyi Erdészeti Z11.

(lkt.szúm: V -0757-06012015.)

•

VADEX Mezötüldi Erdő-és Vadgazdúlkodási Zrt. (lkt.szúm: V-0765-044/2015.)

o

Znlacrdő

Erdészeti Z1i.

(lkl.szám: V -0760-07 5i20 15.)

Az MFB Zrt. a jelentéstervezetekkel kapcsolatosnn 2 Nie szemponthól kíván észrevételt
tenni:
l.
2.

A jclcntésckbt'n megfogalmazott központi probléma
Egyedi csetek

l

l
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1.

A

jt~lcntésd\hcn

megfogalmazott kiizpo11ti nrohléma

Az Asz az egyedi jelentésciben az erdőgazdasági társaságokat, valamint a V<lgyonkezclésbc
adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló iVlNY Zrt. és Nemzeti
Földalapkczclö (tovúbbiakban: NFA) tcv6kcnyégét marasztalta el.

Alnpvctö problémaként jelenik meg, hogy nz erdők által kezelt eszközök -az NFA-val, a
Kincstúri Vagyon lgazgatósággal, és az lVJNV Zrt-vcl kötött vagyonkezelési megállapodásban
rögzített- értéken nem szerepeinek a Társasúgok könyveiben.
Az MFB Zrt. tudatúban volt a problémának (azt nz ÁSZ jelentésben is emlitett, 2010. évben

vCgzett átviJ{lgítási jelentés is tartalmazta, mclynck nyomon követése, beszimwltatásn
mcgtörtént) és folyamniasan egyeztelett az MNV Zli-vel és az NFA-val a rendezés ügyében.
Az ideiglenes vagyonkezelési szcrzödés módosítására, véglegesítésére a vagyonkezelésbe
adónak (MNVl NFA) van lehetősége, a Túrsaságok szerzödő partncrkCnt észrcvétclekct,
javaslatokat tehetnek. A szerzödés véglegcsítésc érdekében a Társaságok és az MFB Zrt.
képviselói mindcn olyan egyeztetésen (pl.: az MNV Z1i. últal létrehozott bizottság) részt
vettek, mnclyre meghívást kaptak, illetve azokon érdemi javaslatokat tettek.
Ahogy a jelentés is megjegyzi~ az egyeztetések az cl!enörzés befejezésig nem kerültek
lczárúsra~ igy a Túrsasúgoknál nem áll rendelkezésr~: a vagyonkezelésben lévő állami
vagyonra és annak nagyságára vonatkozó, az tviNV Zrt. és az NFA nyilvúntartüsával egyező
adat.
Az Asz 2013. évi ,,Az állami vagyou feleJti kontroll-Az fíllami vagyou feletti tulajdonosi
joggya!wrlással kapcsolatos tevékenységek el!eulfrzésérő/" szólú jelentése alapján a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - az ASZ-szal egyeztetett - alábbi flíbb pontok1tt
tart<1imazú intézkedési tcrvet (l. sz. mclléklet) {illított iisszc, mclyc.t a 2014. április 25-én
kelt levelében küldött nu~g az MFB Zrt. részére:

a Társaságok által kezelt úllami ingatlanok és egyéb vagyonelemek értéken

történő

nyilvántartása,
a vagyonkezelési díjak egyértclmü és tulajdonosi joggyakorló szcrvczetcnkénti

meghatározása,
az új vagyonkezelési szerzödés megkötése,
a Társaságok kezelt és söját vögyonának vagyonelem.enkénti, valamint a kezelt
vagyonelemek tulajdonosi joggyakorló szerinti clhatárolása.
Az MFB törvény móclosításának 2014. július 16-i hatülyba lépésével uz MFB Zrt. állami
erdőgazdaságok feletti
tulajdonosi joggyakorlása megszünt, az a Fölclmüvelésügyi
Minisztériumhoz került Ut, így az intézkedési tervben való közrcmüködésrc, illetve a
végrehajtús nyomon követésérc az MFB Zrt-nek nem volt lehetősége.

A jelentések az MNV Zrt. vczérigazgatójának, az NFA elnökének és az erdészeti tftrsasúgok
vezérigazgatóinak fogalmaztak meg intézkedési javaslatokat.

2

2

9. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0758-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

2.

Egn~dí

esetcic

KEFAG Kiskunsúgi Erdészeti és Faipari Zrt.

A jdcnté-stcrvczct többször hibásan hivatkozik

flZ

MFB Zrt.-rc, amikor az <.lll ami vagyonról

szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 17. §(l) bckt•.zdés d) pontja szcrinti
rendszeres cll~.;nörzés elmaradására nmtat rú. A VIv. hivatko;t.Olt bekezdése alapján nz
ellenőrzés az MNV Zrt. feladata. Kérjük a túrsnság feletti tulajdonosi joggyakorlóz
hivntkozúsok tör!Csét (8. oldal 7. bekezdés és 32. oldal 6. bekezdés)
Kisalfiildi

Erdőgazdaság

Zrt.

A jelentéstcrvezet hibásan hivatkozik az !VIFB Zrt.-rc, amikor a Vtv. 17. §(l) bekezdés d)
pontja szerinti rendszeres ellenörzés elmaradására mutat rá. A Vtv. hivatkozott bekezdése
alapján az ellenőrzés az MNV Zrt. fdadatcl. Kérjük a társas~g tClctti tulajdonosi
joggyakorló 2 hivatkozúsok törlését (29. oldal 4. bekezdés)

Szomhathclyi Enlészcti Zrt.
A jelentéstervezet hibásan hivatkozik az MFB Zrt.-re, amikor a Vtv. 17 *(l) bekezdés d)
pontja szerinti rendszeres ellenőrzési elmaradására mutat rá. A VIv. hivatkozott bekezdése
alapján az ellenörzés az MNV Zrt. feladata. Kétjük a társns<Íg feletti tulajdonosi
joggyakor!ó 2 hivatkozás törlését. (32. oldal 5. bekezdés).

Budapest, 2015. október 12.

Tisztelettel:
-~-

___.---:>

Mf IJ__ I...ri\C;Yi\ro\ ~ULI:bLTL:.SI BANK

c<~---~~~m(wn Mükódö Rés~vényhirsaság

Szilád!-Losteiner Dóra
ügyvezető igazgató

1061

Budu~~~:

Ná(lor u.31.

k{J
Kocsis Peter
osztályvezető

Mcllrldct:
NFM levél (lkt.szám: KGTF/377-7/2014-NFM)
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miniszlcr

lktatúszám: KGTF/ !.'f':f

.1

/2014-NFM

Ügyintézö: dr. Kaszás Mónika
Te-lefonszám: 795-1917
c- mail:monika.kaszas@nfm.gov.hu

Nagy Csaba úr részére
vezérigazgató
1l1agyar Fejlesztói Bank Zrt.
BudJpest

Tárgy: "Az állcuni vag}1on.fe/efli kontroll- Az állami vagyol1fcletti tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos tevékenységek ellenőrzéséről" szóló 13\93 sz. ÁSZ jelentés alapján összeállítoll
NFM intézkedési terv módositása, az abban foglalt feladatok végrehajtása
Tisztdt Vezérigazgató Í!r!
Az Állami Számvevöszék (a továbbiakban: ÁSZ) tárgyban megjelölt jelentésével
összefüggésben 2014. január 27~én intézkedési tervet hagytam jóvá, amelyben fOglalt feladatok
végrehajhtsa érdekében 2014. január 30~i keltezésű levélben fordultam Önhöz és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához, Márton Péter úrhoz.
Az ÁSZ az intézkedési rervvel kapcsolatban küldötr, 2014. március 25-i kelrü levelében az
intézkedési terv kiegészítését, módosítását kérte. A módosított intézkedési tcrvc-t jóv~íhagytam.
A módosított intézkedési terv alapján a következő feladatok végrehajtása szGkséges az alábbiak

szerint:
L/ a társaságok által lu·zelt állami ingatlanok és egyéb '-'agyonelemck értél<cn történő
nyilvántartása:
Felelős:

MNV Z11.,

Hatl'lridö:
o földterületek esetében legkésőbb 2014. május 31-ig
• felépítmények esetében 2014. december 31. (A felépítmények esetében az MNV Zrt. a
vagyonkezelési szerződés megkötését az év mftsodik felére tervezi, L:ítja
megvalósíthalónak.)

2.1 a vagyonkezt~lési díjak egyértelmű és tulajdonosi joggyakorló szcrvezctenkénti
meghatározása:

4
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Felelős: MNV Zrt.
llatáridö: 2014. május l l-ét követően folyamatosan (2014. december 31-ig)

E rontban foglalt feladattal kapcsolatosan az ÁSZ részére az alábbi tájékoztatást adtam:

"Az Asz ú!tal meghatározott H:~!adatok végrehajtására irányuló munkafolyamat során a
végrehajtásban érintett szervezetek, társaságok között kialakult az az álláspont, hogy mivel az
crdögazdasógi társaságok alapfeladatként közfeladat ellátást is végeznek, azt a vagyonkezelési
díj mértékénck rneghatározásakor az MNV Zrt. figyelembe veszi, valarnint megállapításra került
az az elv is, hogy a vagyonkezelési díj irányadó mértékc az adott crdögazdasági társaság által
kezelt ingatinnvagyon brultó nyilvántartási értékének 2%"a.
A vagyonkezelési díj alapja a kezelt vagyon bruttó nyilvántartási értéke, ezért annak
meghatározására erdőgazdaság ttírsaságonként kerül sor a 4) pontban meghatározot1 ún.
"végleges ingatlanlista" alapján. A végleges ingatlanlista kizárólag vagyonkezelésbe adott
ingatlan vagyonelemet tartalmaz, uz erdőgazdasági társaság saját vagyonában nyílvántmtott
vagyonelemct nem, ezért <:lZ MNV Zrt."nek és az erdőgazdasági társaságoknak a szerzödés
megkötését megelözöen el kell határolnia egymástól a st~ját vagyonba és a kezelt vagyonba
tartozó ingatlan vagyonelemeket (4. b./ pontban foglalt feladat).
A feleknek

a vagyonkezelési díj mértékében a vagyonkezelési szerzödés megkötését

megelőzően kell mcg<i!lapodniuk az irányadó vagyonkezelési úíj mértékct alapul véve."

3./ az új vagyonkezelési szcrződésck megkötése:

A vagyonkezelési szerződés tcrvezet az MNV Z1t. érintett szakterületei álláspontjának
figyelembe vételével elkészült, az MNV Zrt. és a MFB Zrt. által létrehozott Munkacsoport
(tagjai: MPB Zrt., MNV Zrt., NFA és egyes erdőgazdasági társaságok) véleménye alapján
átdolgoz1ísra került. A szerződés tervezetnek az erdőgazdasági társaságok részére történő
megki.ildése 2014. április 15. napjával megtörtént
Felelős: lvfNV Zrt., az MFB Zrt. közrcmüködésével
Határidő:

•
•

földterületek esetében: 2014. május 3l~ét követően folyamatosan (20 14. december 31 ~ig)
felépítmények esetében 2014. ll. félév folyamán

4./ a társaságok kezelt és saját vagyonának vngyondcmenkénti, V<lhnnint a kezelt
vagyonelemek tulajdonosi joggyakorló szcriuti elhatárohísa:

A.z erdőgazdasági társaságok által az MNV Zrt. rendelkezésére bocsátott leltár~jele.ntések alapján
•
o

a jogszabályi rendelkezések szerint az NfA tulajdonosi joggyakorlása a!á tartozó
ingatlan vagyonelemek nagyobb része már ittadils ra került az Nr A részére,
a kisebb részt képező vagyonelemek tekintetében pedig folyamatban van az átadás az
MNV Zrt. és az NF A között.

l'ost:Kím· l-HO B11dapest. Pf. l Tdd~)n: (06 l) 79) 6668 E-mail: minis7.ter@nfm.guv.lm
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Cl./ Az ún. "végleges ing<'ltlnnlista" (az ivíNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő, maradó

vagyonelem listáj a) MNV Zrt. és az NFA közötti Jccgycztetése, közös áttekintése
Felelős:

MNV Zrt.

Határidő: a lista MNV 7rt. és NF/\ közötti Jecgyeztetésc, közös áttekintése folyamathan van,

lezárása

legkésőbb

2014. május 31-ig megtörténik

b./ Az a./ pontban foglaltak szerint leegyezteten ún ... vésdegesjngatlan!ista" MNV Zrt. és az
a céllal, hogy a vagyonkezelésben lévő
vagyoni elemeket tartalmazó ún. "végleges ingatlanlista" ne tartalmazzon az erdőgazdasági
l~gyes erdőgazdasági társaságok általi áttekintése azzal

társaság saját vagyonában nyilvántartott vagyoni elemet (saját vagyon - vagyonkezelt vagyon

dhatárolása).
Felelős: MNV Zrt., az MFB Z.rt. közrcmüködésévcl
Határidő: 2014. május 31-ig

E pontban foglalt feladatokkal kapcsolatosan az ÁSZ részére az alábbi tájtkoztatást adtam:
"Szükséges megjegyezni, hogy ingatlanlista, mint állandó "végleges ingatlan!ista" ilyen
formáhun nem létezik, mc11 mindkét tulajdonosi joggyakorló 1ekintetébcn az állami
vagyonelemek halmazamind mennyiségben, mind pedig összetételben folyamatosan változik.
- mindkét tulajdonosi
Az erdőgazdasági társaságok által kezelt ingatlanvagyon adatai
joggyakorló tekintetében - az évközi változások (mcgo.sztások, tertil elváltozások, művelési ág
változások, stb.) miatt folyamatosan változnak, ezért az adattartalmában "végleges ingatlanlista"
mindig egy adott konkrét idöpont vonatkozásában adható meg.
Jelen intézkedési tervben az i!.Jl_,_,végleges ingatlanlista'' meghatározás ahltt az erdőgazdasági
túrsaságak vagyonkezelésében lévő ingatlanvagyon MNV Zrt tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló részét kell tekinteni. E "végleges ingatlanlista" kialakítására az erdőgazdasági társaságok
által az MNV Zrt. részére átadott leltárjelentések alapján került sor úgy, hogy az MNV Z1i. a
Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemeket kiválogatta, s azokat a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet részére- átadás~átvéte!i jegyzőkönyv alapján·-- átadta.
Lényeges körülmény, hogy a vagyonkezelőknek -·jelen esetben az erdőgazdasági társaságoknak
- minden év május 31. napjáig vagyonkezelői jelentést kell benyújtaniuk a tulajdonosi
joggyakorlók, így az ivfNV Zrt. részére is. Az aktuális vagyonkezelői jelentéseket - melynck
része a leltárjelentés is · a 2013. december 31·i állapotnak megfeJelélen kell összeállítani, ebből
követkczően a fent említett Un. "végleges ingatlanlista" is a 2013. december 31-i állapotot
tükrözi.

Ugyanakkor - fökCnt a kivett rnegncvezCsbe-n nyilvántartott földteriHetek esetében -~ a még át
nem adott Nemzeti Földalapba tartozó vagyondernek egyeztetése a két tulajdonosi joggyakorló
között jelenleg is folyamatban van.

Pfl51adm: l·-1'10 13udnpest. Pf. l Telefon: (06 l) 795 666 8 l-maii: lllinisztcr@nfm.!:!ov.llll
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Az egyes erdögazdasági társaságok vagyonkeze!esében lévő vagyonelemek nz adott társasággal
megkötenelő - a jelenlegi ideiglenes vagyonkezelési szerzödés helyébe lépő - vagyonkezelési
szerz6dés mellékletét fogjflk képezni. Az MNV Zrt. szó.ndébi szerint az egyes erdőgazdasági
tórsasügokka! azonnal megkötik n vagyonkezelési szerzödéseket, ahogyan a megkötés feltételei
bekövetkeznek (pL megállapodnak a vagyonkezelési díjban, véglegesitik a vagyonkezelési
szcrzödés tartalmát), azok a vagyonelemt~k, amelyeket e pont a./ és b./ pontjában foglaltak
szcrint milr átvizsgáltak, a vagyonkezelési szcrzödés megkötésével egyidejűleg a szerzödés
mdlékletébe kerülnek, amely melléklct foly<:unatosan bővítésre kerül újabb, c pont aJ és b./
pontjában foglaltak szerint át vizsgált, tisztázott vagyonelemekkel. ,,

Tájékoztatom, hogy az. NFA feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, Dr. Fazekas Sándor minisztcr
úr időközben már jóváhagyta azt az intézkedési tervet, amely az NfA részére meghatúrozoli
feladatokat és azok végrehajtási határielejét tartalmazza.
Az MFB Zrt. közrernliködése az l./ és 2./ pontban meghatározott feladatok végrehajtásban is
szükségcs lehet, ezért kérem a fent meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtása
érdekében az MFB Zrt. változatlan cgyüttmííködését az érinlett a szcrvczetckkel és amennyiben
szlikséges, úgy az erdőgazdasági társaságok bevonása iránt is intézkedni szívcskedje,n.

llltda pest , ?0!4
' " ''·.)11dc
,

Üdvözlettel:

Q

() \

-L-._~

{ emetit Lászlóné
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El NÖK

ÁLLAMI

SZÁMVEVŐSZÉK
lkt.szóm: V-0754-\04/2015.

Nagy Csu ba úr
vezérigazgaló

tvlagyar fejlesztési Bank Zrt.

Budapes!

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az .. Az útiami tulcrjdonban álló erdSgazdascígi tár.raságok vagyongazdálkodási tevékenysrigének
elfenúrzése" címü cl!cnőrzés tekintetében lO társaság jelentéstervezetére telt észrevételüket
köszönettel megkaptam.

J\ z Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által készített
részletes tújékoztntást csatoltan mcgküldöm.

Tújékoztalom Vezérigazgató urat, hogy a szánwevőszéki jelentésben- az Állami Számvcvöszékröl
szóló 201 l. évi LXVI. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján- a figyelembe nem vett észrevételeket
szcrcpcltetjük az elutasítás indokúnak feltüntetéséveL

Budapest, 20 IS.

hó

nap

lvklléklet: Tájékoztatás az elrogadott és nz el nem rogadou

észrevételekről

1052 BUDAPEST, APÁCZAl CSERE JÁNOS U!CA 10. !36,1 Bt1dapest ·1. Pf. 5·1 telefon, 484 9101lax: 484 9201
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Mcllék!ct
lkt.sz<'lm: V-0754-1 Qtl/20 15.

Tiijélwztat~ís

<tz elfogmiott és az cl nem fogadott

észrcvétclclu·ől

.. Az á/lmni llllajdonhun álló erdligazdasúgi társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének
e/!enlirzése" cím ü ellenőrzés tekintetében az Északerdő Erd6gazdasági Zr!., az EGE'RERDÖ
Erdészeti Zr/., a Gemenci Erd/J- és Va((gazdaság Zrt., az IPOLY ERDÖ Zrt., a KEFAG Kiskunsági
Erdészeti és Faipari Zr!., a Kisa(/öfdi Erd6gazdasági Zri., a SEF!IG Erdészeti és Faipari Zrt., a
Szombathe/yi Erdészeti Zrf., a VADEY
. kfez/Jföldi Erd6-és Vaclgazdálkadási Zrt., illetve a Zalaen/li
Erdészeli Zrt. társasúgok jclcntéstcrvczctérc 2015. október 13-{m érkezett észrevételeket
úttckintcttiik, azok kezelésével kapcsolatban a következő t<ljékoztatást adom.
A jelentésekben megfogalmazott központi problémával kapcsolatban tett észrevételek
kapcsolatban adott tájékoztatásukat
köszönettel vettük, azonban azok alapjún a jelentéstcrvezet módosítása nem indokolt.
l.

i\ jelentésekben megfogalmazott központi problémával

2.

Egyedi eseteli.kclli.:lpcsolathnn tett észrevételek

A KEFAG Kiskunsági Eniészeli és F::tipnri Zrt. jelentéstcrvezetének 8. oldal 7. bckczdésérc,
valamint 32. oldal 6. bcl\.ezdésére tett észrevétel

A rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttckintését követően a jelentéstervezet 8. olelal
7. bekezdésében, valarnint 32. oldal 6. bekezdésében töröljük a tulajdonosi joggyakorló 2 szúmú
alsóindexszel jelölt hi vatkozását.
A Kisainildi Enliigazdas~ígi Zrt. jclcntéstcrVC1.cfénck 29. oldal 4. bekezdésérc tett észrevétel

A rendelkezésre úlló dokumentumok ismételt áttckintését követően a jelentéstervezet 29. oldal
4. bekezdésében töröljük a tulnjdonosi joggyakorló 2 szúmú alsóindexszel jelölt hivatkozásúL
A Szombathclyi Erdészeti Zrt. jelentéstcrvezetének 32. oldal 5. bekezdésére tett észrevétel
i\ rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttekintését követően a jelentéstervezet 32. oldal

5. bekezdésében törölj ük n tulajdonosi joggyakorló 2 szám ú alsóindexszel jelölt hivatkozásúL

Budapest, 2015. év

Makkai tvlária
felügyeleti vezető

-2-
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Nemzeti

Földalapkezelő

Mcl!.:kkt:.

Szervezet
Székhely: ! 149 Budupöl, Bosnyák tCr 5.

Törzskönyvi azonosil~_:;zám: 775?_:~fi
lktatószinn: NPA-002589/0 17/2015
Hiv. szám: Asz-V-0599/2014-2015
Érintett Asz iktatószúmok: V -0749-148/2015, V -0750-174/2015, V -0751-121/2015,
V-0752-091120 15. V-0753-098/20 15, V-754-088/20 15, V -0755-124/2015, V -0757-062/2015,
V -0758-058/2015, V -0760-077/2015, V-0764-056/2015, V-0765-046/20 15,
V -0766-140/20 !5, V-0767-056/2015.

Domokos LászJó
Elnöl<
Aliami Sz!'imvcvőszél<

1052 Budapest
Apáczai Csere János utca l O

Tárgy: Észrevétel megküldése "Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok
vagyongazdálkodási tevékenységének cllenörzéséről" készített jelentés tervezetei re.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Állami Szilmvcvöszék 2014 novemberében megkezdte "Az Mlnmi tulajdonban :ílló
erdőgazdasági t:írsas:igok vagyongazdállwdási tcv('lu.•nységénl'i{ cllcnőrü·sét'' amelyről
2015 októberétől érintettség okán az NFA részérc az elkészített munkannyag tcrvezetcit
vi7.sg<ilt crdögazdaságonként, megküldte Szcrvczctünk részérc vélcményczésrc.
A munkaanyag valamennyi tervezte cgységcs~;n, az NF A Elnöke részérc feladatszahúst
tmtalmaz, mdybez uz alúbbi észrevételeket tesszük:

A jelentéstervezetekben tett megállapítások hclytállóságát nem vitatjuk, uzonban
szükségesnek látjuk az NFA elnökének lettjavaslatokkal a), b) és c) kapcsolatban a következő
l<ijékoztatást megadni.

l
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tt) "Tegyett intéz/ietht\·eket uz enló'g(fzdasógi tár.m.wígok közremííkiidé.~él'el a tényleges
tillapotot digzítö és 11 lwtá(l•o.s jogszaluí(J'i e/il{nisokmtli megfelelő Wtgyrmkezelési

.\·zerzifdés megkötésére,"
Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabúlyl clöínísoknak mcgJClclö vagyonkezelési
:>zcrzödésck megkötése érdekében több intézkedés Hirtént, jelenleg is JOiymnatban van a
szcrződésck ciiikészítése és a vagyonkezelésben mamdó, illetve kikerülö röldrészlctck

adatainak egyeztetése.
Elözményként fontos kiemelni, hogy u Nemzeti Földalapkezelő Szcrvezet 20 J O.
szcptcmbcr l. napjával történt létrehnzúsát kövctöcn (2012. évben) került sor a
vugyonkczclésbcn lévő földrészletek MNV Zrt. részérö! történő ótndi1sáru. Az fltudúsi
dokumentumok alapjún Szcrvczelünk gondoskodott a közhiteles nyi!vúntartúsokbun a
megváltozott tulajdonosi joggyakorlás feltüntetéséröl. Az crdiígnzdaságok esetében ez
20\2. év végéig, illetve 2013. év dején megtöriént ennek az ingatlan~nyilvántartásban
történö átveze-tése is.
Megjegyezzük, hogy az ivlNV Zrt. részéröl történö útadús kizárólag a - több évtizcclc
kötött, és azóta többször módositotl- vagyonkezelési szcrzödések és u Hildrészlc!Ck Excel
tüblúi'.atban tör!énö Úfildúslit h::lcntctte, tcluít nem egy nnprakés7. vagyonnyilvántartást
tartalmuzoH. Ennek következtében szllkségszerüvé vúlt a Nemzeti Fö!dalapkczclö
Szcrvezctnek egy s<~i:'1t nyilvimtartás ttlépítésc. illetve a szcrzödésck tm1almának
feldolgozúsu.

A sz:ímvcvöszéki cllcnörzésscl érintcll időszakban, illetve még jelenleg is lezúrallan az
MNV ZrL és NFA közötti <'l!ad:ís-Mvételi l()]yamaL Az i'viNV Zrt. további földrészletek
<'ttadúsút készíti elő. ugyanis az MNV Zrt. vugyoni körébe tartozó H\ldré.<;z[ctekrc szintén
tervezi a vagyonkczc!üi szerzödés megkötését, és ennek a folyamalnak a részeként a még

át nem adott fOldrészletek <Íiadása ismost történik. Természetcsen az NrA is fOlyamatosan
biztosítja a különbözö hasznosítási, illetve hatósági eljárúsok során az crdögazdasúgok
vagyonkc7.elésébcn lévő fOldrészletek tulajdonosi joggyakorlójúnak rendezését az MNV
Zrt megkereséséveL közös minösítési eljúrás !cfolytatás:ival. A Nemzeti Földalapkczelö
S7.ervczet úhal megbizott ügyvédi iroda, jelentést kési'.Ítctt u szcm:klés és a tárgytit képezö
tOldrészlet ck jogi helyzetének tisztázúsúm.
Időközben az erdögazdaságok, mint társaságok feletti tul<\idonosi joggyakorló
személyében is vciltozús történt.
Így új alapokon indulhatott meg a vagyonkezelöi
S/:crzödés előkészítése. Ennek n folyamatnak rés?.eként, az NFA megbízott egy Ügyvédi
Konzorcium ot, továbbá Szcrvczctünknél külön Erdészeti munkacsoport a\ukult 20 l 5
májusúban Cs azt követően a következö intézkedések történtek:

Az J:rdögnzdaságok rés;:érc vugyonkczclésbe adúsra tcrvezett ingatlanok 1Cltilvb:gúlata
fi:Jiyamatbun van uz Ügyvédi Konzorcium által. A IClülvizsgúlat túrgyúl képezö ingatlanok
köre húrom részböJ tevödik össze:
•

nz erdögazdasrlgok ideiglenes vagyonkezelési szerzödésénck türgytlt képezd
ingatlm1ok,

2

2

11. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0758-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

azon ingatlanok. mnclyd<et az erdőgazdaságok az idcigl~ncs vagyonkezelési

o

szcrzödC:>ükbcn szercplö ingatlanokon felül kértek vagyonkcz.clésbc.
~

valamint uzok az ingatlanok, amelyeket az NFA kivún az crdöguzdaságok
vag)'íll1kczc\ésébc ndni.

A rendelkezésre álló dokumcnlmnokbnn szcrcplii ingatlanokból crdögazdusúgonként egy

egységes, az összes vagyonkczcléshc adandó ingatlant tartalmazó táblílzat készült, amdy
tartalmazza az ingatlanok vagyonkezelésbe adás szempontjából releváns udntait, bejegyzett

jogokat, feljegyzcll tényeket A táblázat adatai összevetésre kerültek

d

közhiteles ingatlan-

nyilvimtartásban szcrcplö adatokkal, feltárva ezáltal, hogy mely ingatlanok adhatóak

vagyonkezelésbe es mclyek azok, amelyeknél valamilyen e!i.'lzetcs intézkedés megtétele
s1.ükséges.
Az Nfatv. 8. §-n nlapjtln a Birtol<politiltai Tanács dönt crdügazdasúgonk{·nt az
crdögazdasú~ok vagyonkezelési szérződésénck megkötésén'íl.

ZO.rójelhen

jegyc:~.zlik

meg, hogy példúul a TAEG Zti, esetében clkés?.ült u fentebb

részletezett tábhízat, amely alapján összeállításra került azon ingatlanok listája, amelyre
elindítható a Vflb'Yonkeze10sbe adási eljárás. Megközelítilleg 18 OOO hu nogyságú területnek
tervezi

SzervezctUnk

a TAEG

Zrt.

részén:

történő

vagyonkezelésbe

adását.

ebből

15.308,3880 ha terület az, <\melyre elindította a vagyonkezelésbe adást. Az alábbi
jogszab<ilyhclyck alapján

S:~.crvezetUnk

megkereste az Földmüvclésllgyi Minisztériumot az.

q;yct0rtö nyilatkozatok, valamint az alapító határozat kiadúsa érdekében, valamint a Nl'~BIH
et, mint erdCszcti hatóságo! a vngynnkczc\ö

crdőgazdálkodói

alkalmassftgát megilllapító

jóv<ÍllilgyAsilnak megkérésc végett.
Az Nfatv. 20. ~ (7) bekezdése alnP.i<'m ,,Az úl!am 1001Yo-os tulajdonúban álló crdö és
crdögazd<ilkodúsi tevékenységet közvctlenü! szolgú\ó t1.ildterliletct
szcrzödés

létrejöttéhez

az

l.'rdészcti

bntóságnak

- a

érintő

vagyonkezelő

vagyonkezelési
crdögazdálkodói

alkalmass<igút meg<illapitó- jóvúhagyása szükségcs".
Az Nfatv. 23.

~

{2) bekezdése alapján a Ncmz.eti PO!d.:dapba tartozó védett természeti

tcrületek és a Natura 2000 teriiletek vagyonkezelésbe adására, tulajdonjogának bármely
jogcímen történ(í átruhüzús<ira csak a tcrmés?.ctvédeh.:mén
kerO\hct

sor.

Az állam

l 00°/o-OS

tuh~idonában

ti:lclős

miniszter egyetértése esctén

álló cnlé\ tovúbbá erdögazdálkodúsi

k()zvctlenül
szolgáló
tzilelterület
vagyonkezelésbe
erJögazdúlkodúsért lCtelös minisztet egyetértése szükséges.

tevékenységet

adásához

az

Magyar Állam tulajdonúban álló ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos clözctcs
minisztori nyilatkozatok és a miniszter tulajdonosi jnggyakorlúsa alú tartozó gazdusági
társaságok ingatlanügyleteivel kapcsolatos miniszteri nyilatkozatok, alapitói hatúrozatok
kiadásának rendjéJ·öl szóló 8/2014. (XI. 28.) FM utasítás 3. § (4) bekezdése értebnében a
núnisztcr tulajdonosi joggyakorlúsa alá tartozó állami tulajdonú gazd<migi

t~maságoknak

az
3
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ll. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0758-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

NFA-val történö vagyonkezelési szerződés kötést1hcz elcngedhdctlcn n _jogszabúly vagy
Túrsas1ígi alapszabály vagy alapító okirut alapj{m a Túrsm;úg ttd:~fdonosi jogait gyakorló

minisztcr nlapítúi hutúrozutlínak ki<~dtísa.
Az Erdészeti Munkac..,~Qlli;lrt a kialakított szempontok alapj$n tm.:!.@_ a kopcsolatot a
Konzon:iummal a szcrzödés túrgyát ké~zö füklrészl~t~Qgi, nyilvántartús~színi,
tCrképi cllcniírzés t:írgniban mmak érdekében. hogy naprnké:;z adntok alnJ~<Ín történjen a
szcrzödéskötés.

b) "Jntézkedjen ff J•ugyoukezelési szerz{fdések felii/v/zsgtílattílutk elmunuhí.wí)!(jf
ös.\·zefiiggésben feltári .mtbtí()'talanstígok tekintetéheli u 11W111wjogi j(deló:\·ség
tisztáuístím irtínyufó eljárás megiudítáwírál, é.\" ennek eredménye t:mwretébeu tegye
flll'g u szüksége.,· intézkedéseket.
A ICnt leírt folyamat idöbeli áttekintése és u vagyonkezelési szcrzödés előkészítésének
jelenlegi helyzelét tekintve u Nemzeti Földalapkezelő Szcrvezct egységei. munkatúrsai a
rendelkezésiikre úlló eszközök alapjim megtették a szükségcs intézkcdb;ckct az
crdögazdasügok vagyonkezeJöj szcrzödésénck megkötése érdekében.

c) Az NFA eluiJke felé tett jumsluttul kapesolutbun, mi.\"i.l~rint inté':.kedjen a Társa.wígok
J'agyou-nyi/)'(ÍUtttrtlÍ.\"({ hitelességén ek, teljességének és helyességének jogswbtí(vlmrt
j(Jg/altak szeriuti elleuőrzésériil.

Az NFA 2015. év múrciusúban megkezdte az Erdészeti Zrt.-ték dokumentúlis c!h:nörzését,
amely e!lcnörzés keretén belül bekérésre került a Túrsasúgok hasznúlalában álló
vagyonclcmckröl és az erdővagyon üllomúnyról vezetett (nyilvúntartúsok) aktualizált
nyilvúntart:ís is.

Budapt::st, 20 J 5.októbcr 13.
Tisztelettel:
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ElNÖK

ÁLLAM[
SZÁMVEVŐSZÉK
fkt.sz<im: V-0749·154/2015.

Nagy .János úr
elnök

Nemzeti

Földalapkezelő

Szervczet

Budapest

Tisztelt Einilk Úr!

Az "Az á/fami tulqídonhan álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének
címü ellenőrzés tekintetében 14 társaság jelentéstervezetérc tett észrevételüket
köszönettel megkaptam.
ellenőrzése"

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által készített
részletes tájékoztatást csatoltan mcgküldöm.
Tájékoztatom Elnök urat, hogy a számvcvöszéki jelentésben - az Állami Számvevőszékről szóló
201 l. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapjún-a figyelembe nem vett észrevételeket
szerepeltetjük az elutasítús indokúnak feltüntetéséveL
Budapest, 2015.

hó .--o;:._ nap

Tisztelettel:

) . /,11
Q. 1::--:,
L.;.A;,
Domokos Lúszló

MclléUct: Tájékoztatás az észrevételek kezcléséröl
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McllCklct
lkt.sz:im: V-0749-154/2015.

T~íjélwztahis

az észrevételei{ kczcléséröl

.,Az állami

tult~jdonhan

álló erdSg,azdasági leÍrsaságak vagyonguzdcílkodási tevékenységének

el!em1rzése" címü ellenőrzés tekintetében az IPOLY ERDŐ Zrt., az EGERERDŐ Erdészeti Zrl., a
Mecsekerd/i Zrt., a 5'EFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a Gemenci Erd/J- és Vadgazdaság Zrt .. az
Északerd/J Erdőgazdasági Zrt., a Pilisi Parkerdő Zrt., a Szombarhelyi Erdészeti Zrr., a Kisa([Oldi
Erdlfga:::dasági Zrt., a Za!uerdc'f Erdészeti Zrt., a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipai'Í Zr!., a
VADEX Mez([/0/di Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt., a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., illetve a
7/JEG Tanulmányi Erdögazdaság Zr!. túrsaságak jelentéstervezetérc 2015. október 16-án érkezett
észrevételeket úttckintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő tójékoztatást ndom.
Az észrevétel szerint a jelentéstervezetben tett megállapítások helytállóak, azokat nem vitatják. Az
NFA elnökének tett javaslatokhoz kapcsolódó tájékoztatást köszönjük. Mindezek miatt, valamint
arra tekintettel, hogy nem jött létre olyan vagyonkezelési szerződés, amely biztosítja az ideiglenes
vagyonkezelési szerzödés hiányosságainak a mcgszi.intetését, illetve a hatályos jogszabályoknak
való megfclcltctést, a mcgúllapítások és a javaslatok módosítása nem indokolt.

Budapest, 2015. év
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Makkai Mária
fel UgyeicU vezető
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