ERDŐGAZDASÁGOK ELLENŐRZÉSE: VÉRTESI ZRT.
Összefoglaló a sajtó számára az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének
ellenőrzése - Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. (15204)
Befejezte az Állami Számvevőszék a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az
ÁSZ megállapította, hogy a társaság mérlege nem a valós állapotot tükrözte, a vagyonkezelt eszközök
nyilvántartása nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. A vagyonkezelési szerződés nem támogatta megfelelően
és számon kérhető módon a Vértesi Zrt. állami vagyonnal való gazdálkodását, a tulajdonosi joggyakorlók
tevékenysége pedig nem támogatta teljes mértékben a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását.
Magyarország területének több mint 20 százalékát erdő borítja, fenntartásuk és védelmük az egész társadalom érdeke. A
100 százalékban az állam tulajdonában álló erdők vagyonkezelését csak költségvetési szerv, vagy állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet végezheti. Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzési tapasztalatai alapján döntött az összes
erdőgazdasági társaság ellenőrzésének megindításáról. Ennek során az ÁSZ a társaságok 2009. és 2014. első féléve
közötti vagyongazdálkodásának, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenységének szabályszerűségét
értékelte.
A Vértesi Zrt. a Vértes hegység, a Gerecse, a Császári-dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül 42 782 ha
erdőterületen és 2243 ha egyéb művelési ágú földterületen gazdálkodik.
A társaság a kezelt erdőket és földingatlanokat mérlegében nem szerepeltette, a kezelt vagyont mérlegtétel szerinti
bontásban kiegészítő mellékletében nem mutatta be. A könyvvizsgáló a Vértesi Zrt. beszámolóit ennek ellenére minden
évben hitelesítő záradékkal látta el. A társaság a saját és kezelt vagyon jogszabályban előírt elkülönítését biztosította. A
nyilvántartás nem tartalmazta tételesen a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az
értékben bekövetkezett egyéb változásokat, így nem volt átlátható és nem biztosította az elszámoltathatóságot. A kezelt
ingatlanokról a Vértesi Zrt. kizárólag tételes mennyiségi kimutatást vezetett. Az 1996-ban kötött vagyonkezelési
szerződést az ellenőrzött időszakban nem aktualizálták, a vagyonkezelési díjak éves felülvizsgálatára nem került sor. A
Vértesi Zrt. az ágazati jogszabályok vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előírásait nem tartotta be teljes mértékben, az
erdőfelújítás befejezésére megállapított határidő túllépése miatt több esetben került sor erdőgazdálkodási bírság
kiszabására.
A Vértesi Zrt. kialakította és működtette a szabályszerű feladatellátást támogató kontrollrendszert. A szabályszerű
működést támogató információáramlási és monitoring rendszer kialakítása és működtetése nem valósult meg teljes
körűen. A társaság a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét nem szabályozta.
A tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(NFA) a vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatban feltárt hiányosságokat nem szüntette meg, nem élt a kezelt vagyon
használatára vonatkozó ellenőrzési jogával, nem ellenőrizte a vagyonnyilvántartás hitelességét, teljességét és
helyességét sem.
Az ÁSZ az MNV Zrt. vezérigazgatójának, az NFA elnökének, valamint a Vértesi Zrt. vezérigazgatójának fogalmazott
meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
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Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek
átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

