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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 kiemeltjelentőségű 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 kiemelt 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 tulajdon- .
ban lévő erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését csak költségvetési szerv vagy 100%-os állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet végezheti.
A Vtv. szerint a Társaságok és az általuk kezelt 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 tulajdonosi jogokat az
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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 1 772 980,17 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. előírása szerint 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 Vértesi Erdészeti Zrt. jelen
ellenőrzése az állami vagyonnal való gazdálkodásra és a törvényesség betartására irányult.
A Vértesi Erdő Zrt. a Vértes hegység, a Gerecse, a Császári-dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül közel 45 OOO ha állami tulajdonú erdőterület kezelője. A Társaság 2013. évi éves beszámolója szerint 3268,3 M Ft nettó árbevétel mellett 144,3 M Ft mérleg szerinti eredményt ért el, a mérlegfőösszeg
2891,1 M Ft volt. A Társaság 42 782 ha erdőterületen és 2243 ha egyéb művelé
si ágú földterületen gazdálkodott, az éves átlaglétszám 213 fő volt.
ellenőrzés

célja annak értékelése, hogy a Társaság vagyongazdálkodása,
és vagyongyarapítási tevékenysége, valamint szervezeti
keretei és kiépített kontrollrendszere megfeleltek-e a jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak, valamint a kezelt vagyonelemek sajátosságaiból adódó
követelményeknek.
·

Az

vagyonérték-megőrző

Ennek keretében

ellenőriztük

és értékeltük, hogy:

• a vagyongazdálkodás során betartották-e az Nvtv. 7. §-ában megállapított
vagyongazdálkodási alapelveket, valamint az ágazati jogszabályok vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előírásait;
• 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. § (1) 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 a Társaság elkészítette-e és aktualizálta-e feladatellátási-folyamatainak szabályzatait, a kockázatok kezelésének rendszerét, az információs és a kontrolling-monitoring rendszert, vala-
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mint a vagyongazdálkodás területén azokat az eljárásokat, amelyek elősegí
tik a szervezeti célok végrehajtását;

• a tulajdonosi joggyakorlóknak a Társaság vagyongazdálkodási feladataira
vonatkozó döntései, intézkedései előkészítése és megalapozottsága a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak megfelelt-e, a tulajdonosi joggyakorlók
e minőségben végzett tevékenysége támogatta-e a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását.
Az

ellenőrzés

típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Az

ellenőrzött időszak:

kitekintéssel a helyszíni
désekre.

2009. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig,
végéig tartó releváns folyamatokra, intézke-

ellenőrzés

Az ellenőrzés várható hasznosulása: A Társaság és a tulajdonosi joggyakorlók 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 érdeklődéssel 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.
ellenőrzéssel

érintett szervezetek: A Társaság, a Társaság kezelésében
állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek, valamint a
Társaság állami tulajdonú részesedése feletti tulajdonosi joggyakorlók
(MNV Zrt., MFB Zrt., NFA).
Az

lévő

Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 5. § (4)(5) bekezdéseiben foglaltak képezik.
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 lefolytatásához 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
ségét a számviteli nyilvántartásokból, valamint kockázatalapú és véletlenszerű
mintavétellel kiválasztott tételek ellenőrzésével értékeltük.
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Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-a szerint a jelentéstervezetet megküldte
a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatójának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatójának, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatójának és a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének egyeztetésre. A Vértesi Erdő Zrt.
vezérigazgatójának észrevételét és az arra adott választ az 5-6. számú melléklet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az
arra adott választ a 7-8. számú 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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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,
JAVASLATOK
Az állami tulajdonú Vértesi Erdő Zrt. az ellenőrzött időszakban saját és kezelt
vagyonnal gazdálkodott. A Társaság könyvviteli mérlegében kimutatott vagyona a 2009. évi 2990,9 M Ft nyitó értékről 2013. december 31-re 2891,1 M Ftra csökkent, a forgóeszközök - ezen belül a követelések - csökkenése következtében. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya a 2009 évi 153,7%-ról
2013. évre 178,5%-ra nőtt.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság mérlege nem a valós állapotot tükrözte,
mert a kezelt erdőket és földingatlanokat a Számv. tv. előírásai ellenére mérlegében nem szerepeltette. A Társaság a Számv. tv. előírásaival ellentétben a kezelt vagyont mérlegtétel szerinti bontásban kiegészítő mellékletében nem mutatta be.
A Társaság a saját és kezelt vagyon Vhr.-ben előírt elkülönítését biztosította.
A Társaság által vezetett nyilvántartás nem tartalmazta tételesen a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett egyéb változásokat, ezért nem felelt meg a Vhr.-ben foglaltaknak,
így nem volt átlátható és nem biztosította az elszámoltathatóságot. A Társaság
a VSZ eredeti, hitelesként egyértelműen beazonosítható, a vagyonkezelt eszközök tételes felsorolását tartalmazó 1-4. sz. mellékleteivel, köztük vagyonleltárral
a helyszíni ellenőrzés időszakában nem rendelkezett, ezért a kezelt vagyon
nyilvántartásának megbízható alátámasztása nem volt ellenőrizhető.
A kezelt ingatlanokról a Társaság kizárólag tételes mennyiségi kimutatást vezetett, forint 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 Számv. tv.-ben foglaltak betartása érdekében a kezelt vagyon forint 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 Társaság a kezelt vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorlóról pontos és naprakész információval nem rendelkezett teljes körűen, így a Társaság
által vezetett nyilvántartás nem biztosította a Vhr.-ben foglalt, az adatszolgáltatás pontosságára vonatkozó követelményt. A Társaság teljesítette a Vhr.-ben
előírt
adatszolgáltatási kötelezettségét az MNV Zrt. felé, azonban
a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakkal ellentétben az NFA felé
adatszolgáltatás nem történt.
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Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdő
vagyon és egyéb művelési ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVl-vel
1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződés alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KV! között létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A vagyonkezelési
szerződés nem támogatta megfelelően és számon kérhető módon a Vhr.-ben
előírtak megvalósulását, a Társaság állami vagyonnal való gazdálkodását.
A vagyoni kör, a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott szervezetek
változásai, valamint a társaság vagyonkezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések változásai ellenére az VSZ-t az ellenőrzött időszakban nem aktualizálták. A VSZ évente történő felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása
nem történt meg, annak módosításai csak a kezelésbe átadott vagyon változásait tartalmazták, az éves felülvizsgálatot a felek nem kezdeményezték. Az ellenőrzött időszakban a VSZ rendelkezései nem határozták meg teljes körűen az
állami vagyon kezeléséhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, mivel a szerző
dés hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott. A felek
nem tettek eleget a Vhr. előírásának, mert a Vhr. hatálybalépést követő hat
hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszüntetését és a jogszabályoknak megfelelő szerző
dés megkötését.
A VSZ-ben rögzítettek ellenére a vagyonkezelési díjak éves felülvizsgálatára
nem került sor. Az NFA - az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján - a vagyonkezelési díjakat - a 2014. első félév kivételével - kiszámlázta, azonban a
VSZ-ben előírt határidőtől eltérően több évre visszamenőlegesen állított ki
számlákat. 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 Evt. 2 hatályba lépését követően nem kötött olyan szerződést,
amelyben erdő használatát vagy hasznosítását harmadik személynek átengedte volna.
A Társaság a saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodás során az éves tervezési feladatait az SZMSZ-ben foglaltak szerint megfelelően látta el, éves
üzleti tervet készített. A Társaság az ágazati és üzleti tervekben megfogalmazott, az erdővagyonnal való gazdálkodás érdekében kifejtett erdőgazdálkodási
és vadgazdálkodási tevékenységét az Evt. 1,,-ben, Evr.-ben, valamint Vadvédelmi tv.-ben foglaltaknak megfelelően végezte. Az ágazati tervekben megfogalmazott, a vagyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat betartotta.
Az éves gazdálkodásról az ellenőrzött években a Számv. tv.-ben 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.
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A Társaság a Vtv.-ben, Nfatv.-ben és az ágazati tervekben megfogalmazott, a
saját és kezelt vagyon állagának védelme és vagyona gyarapítása érdekében a
felújításokat, beruházásokat és karbantartásokat évente állapotfelmérések
alapján végezte el. A Társaság beruházási és felújítási tevékenységét az ellenőr
zött időszakban 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. Az erdőtelepítéseket a Társaság a Számv. tv. elő
írásainak megfelelően könyveiben a befejezetlen beruházások között szerepeltette. A Társaság a 2012. évben az MNV Zrt.-től a VSZ2 alapján kezelésbe vett
épületet és a hozzá kapcsolódó földterületet a mérlegben elkülönítetten, kezelt
vagyonként szerepeltette. A Társaság a vagyonkezelésében lévő erdők és földterületek után a Számv. tv. előírásainak megfelelően értékcsökkenést nem számolt el. A Társaság az ellenőrzött időszakban elszámolt 1051,0 M Ft összegű értékcsökkenési leírásnál többet, 1057,3 M Ft-ot fordított eszközállományának
pótlására.
A Társaság vagyongazdálkodási tevékenysége során 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 erdőfelújítás befejezésére megállapított határidő túllépése miatt. A Társaság a vadgazdálkodásból származó bevételeit a Számv. tv. előírásainak megfelelően számolta el. A
Társaság az Evt.,-ben foglalt, az erdő fenntartására, védelmére, valamint az
erdei haszonvételek gyakorlására irányuló erdőgazdálkodási tevékenységéhez
kapcsolódó bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett. Az ellenőrzött
időszakban rendelkezett az Evt. 1,,-ben meghatározott, 10 évre szóló erdőgazdál
kodási üzemtervekkel, az erdészeti hatóság által jóváhagyott, 5 évre szóló erdő
telepítési-kivitelezési tervek rendelkezésre álltak, az Evr. 2-ben rögzített tartalmi
elemekkel rendelkezett. A Társaság az általa haszonbérelt vadászterületre vonatkozó, a Vadvédelmi tv.-ben előírt, 10 évre szóló vadgazdálkodási üzemtervvel rendelkezett, az éves vadgazdálkodási terveket az ellenőrzéssel érintett
években elkészítették, azokat a vadászati hatóság jóváhagyta.
A Társaság kialakította és működtette a szabályszerű feladatellátást támogató kontrollrendszert. Az FB az Alapító Okirat és a Gt. előírásai alapján
az éves munkatervében előírt ellenőrzési feladatait minden évben ellátta, a
Társaság éves beszámolóiról a véleményét a könyvvizsgálói jelentés figyelembe
vételével alakította ki, írásbeli jelentését a tulajdonosi joggyakorló felé elkészítette. A Társaság a Számv. tv.-ben, valamint az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az ellenőrzött időszakban könyvvizsgálati szolgáltatást vett ·
igénybe. Az ellenőrzött időszak éveiben a könyvvizsgáló a Társaság beszámolóit minden évben hitelesítő záradékkal látta el annak ellenére, hogy a beszámolók a vagyonkezelt eszközök mérlegben való szerepeltetésének hiánya miatt
nem a valós állapotot tükrözték. A belső ellenőrzés tevékenységét éves munkaterv alapján végezte. Az erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási feladatok ellátásával, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos ellenőrzéseket a belső ellenőrzés végzett, azonban a kezelt vagyon nyilvántartására vonatkozó ellenőr
zésekre nem került sor.
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A Társaságnál a szabályszerű működést támogató információáramlási és
monitoring rendszer kialakítása és működtetése nem valósult meg teljes körűen. Az ellenőrzött időszakban a Számv. tv.-ben előírt, a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1, 2 felé fennálló éves beszámoló készítési kötelezettségének
Társaság határidőben eleget tett, azonban az erdővagyonról és annak változásáról készített külön írásbeli beszámolók a VSZ előírásai ellenére nem álltak
rendelkezésre.
A Társaságnál az ellenőrzéssel érintett időszakban a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala, illetve az adatok védelme biztosított volt. A társaság rendelkezett hatályos Iratkezelési szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági
Szabályzattal, azonban az Avtv.-ben, valamint az Info tv.-ben rögzített, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatkészítési kötelezettségének nem tett eleget. A Társaság az Info. tv.ben foglalt elektronikus közzétételi kötelezettségét teljesítette.
A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedések
előkészítése a tulajdonosi joggyakorló 1,2-nél megfelelő volt, összhangban volt a
vonatkozó jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, a vagyonváltozását eredményező döntéseket egyedileg
nem ellenőrizte, de a vagyon változását eredményező döntések végrehajtását a
beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelentések megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a Társaságnál a 2010. évben külső szakértővel átvilágítást végeztetett, jogi, gazdasági, informatikai területen.
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. Nem éltek a Vhr.-ben foglalt, a kezelt
vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogukkal, valamint nem végeztek a
Vhr.-ben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Társaságnál.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) 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
A Vértesi Erdő Zrt. a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb művelési

ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVl-vel 1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződés alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között
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létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek
töltötték ki. A Társaságnak a KVl-vel kötött VSZ-e nem támogatta megfelelően és
számon kérhető módon az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást. Az ellenőrzött időszakban a VSZ hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht. 1 109/B. §, az Áht., 109/G. § és a Vadvédelmi. tv. 98. § rendelkezései vonatkozásában és nem tartalmazta a Vtv., az Evt., az Nvtv. és az Nfatv. előírásai
ra történő hivatkozást. A VSZ 3.2.3. pontja lehetőséget biztosít a vagyonkezelőnek a
vagyonkezelői
jog átruházására, azonban a rendelkezés ellentétes az
Nfatv. 19/A. § (4) bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmében 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 bekezdés előírásának, mert a Vhr. hatálybalépést követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó
ingatlanokra vonatkozóan a VSZ, megszüntetését és a jogszabályoknak megfelelő
szerződés megkötését.
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. (Xl. 17.) Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Társaságnál.
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.
e) Intézkedjen a Vértesi Erdő Zrt. 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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e) Intézkedjen az Vértesi Erdő Zrt. vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és helyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről.

a Vértesi
l.

A Vértesi

Erdő

Zrt. vezérigazgatójának:

Erdő

Zrt. és a KVI által 1996. november l-jén kötött VSZ nem támogatta
és számon kérhető módon az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást. Az ellenőrzött időszakban a VSZ hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht. 1 109/B. §, az Áht. 1 109/G. § és a Vadvédelmi. tv. 98. § rendelkezései vonatkozásában és nem tartalmazta a Vtv., az Evt., az
Nvtv. és az Nfatv. előírásaira történő hivatkozást. A VSZ 3.2.3. pontja lehetőséget
biztosít a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jog átruházására, azonban a rendelkezés
ellentétes az Nfatv. 19/A. § (4) bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmében 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.
megfelelően

Javaslat:
a) Tegyen intézkedéseket a tulajdonosi joggyakorlókkal közreműködve 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 Számv. tv. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírás ellenére a kezelt vagyont a mérlegben nem mutatta ki, azokat mérlegtétel szerinti bontásban 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.

A Társaság
az
Avtv.
20.
§
(8)
bekezdésében,
valamint
az
lnfo tv. 30. § (6) bekezdésében rögzített, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatkészítési kötelezettségét nem
teljesítette
Javaslat:
Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése rendjének szabályozásáról.
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II. RESZLETES MEGALLAPITASOK
ERDŐ ZRT. VAGYONGAZDÁLKODÁSA

1.

A VÉRTESI

1.1.

A vagyon értékének megőrzése, gyarapítása
A Társaság vagyongazdálkodása során betartotta az Nvtv. 7. §2-ban foglalt vagyongazdálkodási alapelveket, a vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen
gazdálkodott.
A Társaság mérleg szerinti vagyona az ellenőrzött időszakban saját vagyonból,
valamint a 2012. évtől az MNV Zrt.-től kezelésbe értékkel átvett épületből állt.
A Társaság eszközvagyona a 2009. január l-jén kimutatott 2990,9 M Ft nyitó
értékről 2013. december 31-re 2891,1 M Ft-ra, 3,3%-kal csökkent, a forgóeszközök - ezen belül a követelések - csökkenése következtében. A Társaság a saját
vagyonát a mérlegben a Számv. tv. 23. § (1) bekezdésének megfelelően az eszközök között tartotta nyilván. Az éves beszámolók összeállítása során a
Számv. tv. 23. § (2) bekezdésének előírása ellenére a VSZ alapján vagyonkezelt
eszközöket a Társaság mérlegeiben nem szerepeltette az eszközök között, azok
mérlegtétel szerinti megbontásban nem kerültek bemutatásra a kiegészítő mellékletekben, ezáltal a Társaság mérlegei nem a valós állapotot tükrözték.
A Társaság eszközszerkezetének alakulását a 2009-2013. években az alábbi
táblázat mutatja be:

A társasági vagyon változása az ellenőrzött időszakban
millió Ft
Megnevezés
1

2009.01.01

2013.12.31.

2

3

Változás
(%)
4=3/2

A

Befektetett eszközök

1 417,7

1 583,5

111,7%

I.

Immateriális javak

9,8

79,2

811,9%

II.

Tárgyi eszközök

1 393,4

1 482,6

106,4%

-Ingatlanok

995,1

1110,9

111,6%

- Gépek berendezések,

250,0

166,1

66,4%

- Egyéb tárgyi eszközök

69,8

72,3

103,7%

Befektetett pénzügyi eszközök

14,6

21,7

149,0%

járművek

III.

2

Hatályos: 2012. január l-jétől
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Megnevezés

Vcíltozcís

2009.01.01

2013.12.31.

2

3

1 495,6

1183,3

79,1%

1

(%)
4=3/2

B

Forgóeszközök

1.

Készletek

200,6

204,4

101,9%

II.

Követelések

931,5

457,6

49,1%

III.

Értékpapírok

0

0

363,4

521,4

143,4%

77,6

124,3

160,1%

2 990,9

2 891,1

96,7%

IV. Pénzeszközök

e

Aktív időbeli elhatárolósok
Eszközök összesen

A Társaság vagyonán belül a forgóeszközök csökkenése mellett a befektetett
eszközök nem csökkentek. A befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva növekedett, a 2009. évben 47,7% volt, amely 2013. évben 52,9%-ot
tett ki mind a tárgyi eszközök, mind az immateriális javak növekedése következtében.
A vagyon szerkezetében a befektetett eszközök szerkezeti változását a 2011. évben az immateriális javak értékének az előző évi 2,6 M Ft-tal szemben
55,5 M Ft-ra növekedése okozta. A változás oka a befejezetlen beruházások között nyilvántartott Egységes Erdészeti Vállalatirányítási Rendszer (EEVR) fejlesztéssel kapcsolatos kiadások átvezetése az immateriális javak közé.
A Társaság forrását saját tőke, céltartalékok, k9telezettségek és passzív időbeli
elhatárolások képezték. A források összegéhez viszonyítva a saját tőke a
2009. évi 55,6%-ról 71,4%-ra nőtt 2013. év végére, a kötelezettségek aránya a
2009. január l-jei állapothoz képest 35,2%-ról 9,9 százalékponttal csökkent
2013. év végére. A céltartalék összege és aránya a 2009. január l-jei 68,0 M Ftról 26,7 M Ft-ra, aránya pedig a 2,3%-ről 0,9%-ra csökkent.

Az eredmény hatása a saját tőke és a jegyzett tőke arányára
(adatok M Ft-ban)
2012.

2013.év

2009-év

2010.év

2011.év

Jegyzett tőke (JT)

1157,5

1157,5

1157,5

1157,5

1157,5

Saját tőke (ST)

1807,2

1574,9

1775,9

1921,4

2065,6

68,9

-232,3

201,4

145,5

144,3

156,1%

136,1%

153,4%

166,0%

178,5%

Mérleg szerinti eredmény
ST / JT aránya

év

A Társaság a tulajdonosi joggyakorló 1,2 részére évenként „Ágazati lapon" mutatta be az adózás előtti eredményt vagyonkezelt terület működtetésére, a vállalkozó tevékenységre, és a vállalatirányításra bontottan. A Társaságnál - az

14

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

,,Ágazati lapok" adatai alapján az eredmény nagyobb mértékben a vagyonkezelt terület működtetéséből származott.

A Társaság saját tőkenövekedési mutatója kedvező, mivel a saját tőke minden
évben meghaladta a jegyzett tőkét. A 2010. évi 20 százalékpontos csökkenést a
2009. évhez képest egy vevővel szembeni csődegyezség miatt a
Számv. tv. 15. § (8) bekezdésében és 55. § (1) bekezdésében előírtak szerint elszámolt értékvesztés, ennek következtében a negatív eredmény okozta. A
2010. évi negatív eredményt az eredménytartalékból ellentételezték3 • A Társaság forrásait növekvő mértékben biztosította a saját tőke, a tőkeerősségi mutató
(saját tőke/összes forrás) 2013. év végén 71,4% volt, 15 százalékponttal növekedett 2009-hez képest.
A Társaság az ellenőrzött időszakban a Vtv. 23. § (2), valamint 27. § (2) 4 bekezdésében foglaltaknak megfelelően a saját és kezelt vagyon állagának megóvásával, karbantartásával és a vagyon gyarapításával kapcsolatos feladatait évente állapotfelmérések alapján végezte el. A saját, illetve a kezelt vagyonnal kapcsolatos tervezés az erdőgazdálkodással kapcsolatos sajátosságok
miatt eltérő módon történt.
A Társaságnak kezelt vagyona a VSZ alapján kezelésbe vett érték nélkül nyilvántartott földterületekből, valamint a 2012. évben vagyonkezelési jog létesítésével kezelésre átvett épülettel, építménnyel rendelkező földrészletből állt. 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 a védelme, valamint a közjóléti szolgáltatások biztosítása képezte. Ennek
megfelelően az erdők karbantartását, felújítását az éves üzemterveknek megfelelően az erdészeti hatóság engedélyei alapján látta el.
A VSZ alapján vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközök kizárólag földterületekből, erdőkből tevődtek össze, amelyek „karbantartása" tekintetében az éves üzleti tervek voltak irányadóak. Az erdővagyon értékének megőrzése és visszapótlása érdekében erdőfelújítást és erdőtelepítést is végeztek. Az ellenőrzött időszak
ban erdőfelújításra - közmunka igénybevételével - és erdőtelepítésre a Társaság összesen5 a 2671,4 M Ft-ot fordított, ezáltal a Társaság a Vtv. 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tett.
A Társaság az Nvtv. 7. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően az erdőte
lepítési, erdő-felújítási és erdőfenntartási tevékenysége keretében a szükséges
felújításokat elvégezte. A Társaság az erdőfelújításokat Számv. tv. 48. § ·
(2) előírásainak megfelelően könyveiben költségei között elszámolta, így a társaság mérleg szerinti eredménye tartalmazta a kezelt vagyon eredményét is.
Az ellenőrzött időszakban a Társaságnak az MNV Zrt.-vel 2012-ben kötött SZT38607. számú VSZ 2 alapján kezelésbe vett Csákberény 503/4 helyrajzi számon

3
4

5

3/2010. 0[. 30.) számú Alapítói Határozat (AH)
Hatályos: 2014. január l-jétől
Az éves üzleti jelentésekben részletezett adatok szerint
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feltüntetett földrészlet és hozzá tartozó építmények esetében a 2012. és 2014. első félév között nem volt állagmegőrzési és karbantartási feladata, mivel a VSZ
3. számú melléklete szerint az ingatlanon funkcióváltozással járó beruházást
végeztek. A beruházás eredményeként a szolgálati lakás és tároló helyett múzeumot alakítottak ki. A kezelésbe vett építményt a számviteli nyilvántartásban kezelésbe átvett vagyonként elkülönítetten nyilvántartásba vették, és a
VSZ,-ben rögzített mértékben a Számv. tv. 52. § (7) bekezdés szerinti terv szerinti értékcsökkenést elszámolták.
Az üzleti jelentések mellékletét képező, működési költségeket részletező táblázatok, illetve az év végi főkönyvi kivonatok szerint 2009. január 1. és 2014. június 30. között a Társaság vásárolt szolgáltatásként 198,7 M Ft-ot költött saját tulajdonú tárgyi eszközeinek - döntően vadvédelmi kerítések, utak és járművek javítására, karbantartására. A Társaság tulajdonában lévő eszközök felújítására összesen 23,2 M Ft-ot, beruházásra 1034,1 M Ft-ot fordított, ezzel szemben
költségként a tárgyi eszközök után 2009-2014. VI. 30-ig összesen 1051,0 M Ft
értékcsökkenést számoltak el.
A Vtv. 27. § (7) 6 bekezdése a kezelt vagyonra vonatkozóan visszapótlási kötelezettséget ír elő, a visszapótlás összegét a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenési leírás összegében minimalizálta. A Társaságnak a vagyonkezelésbe
vett vagyonelemek közül értékcsökkenést a 2012-ben kezelésbe vett csákberényi
ingatlan után kellett elszámolnia, amely összesen 0,05 M Ft volt. A Társaság
az erdő után a Számv. tv. 52. § (5) bekezdésének megfelelően értékcsökkenési
leírást nem számolt el.
Az erdőtelepítéseket azok befejezését és az erdészeti hatóság jóváhagyását követően aktiválták. A Vhr. 9. § (6) 7 bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kezelt épület beruházását a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt engedélyével végezték el. Az új erdő telepítés költségeit az ellenőrzött időszakban minden év végén
a Számv. tv. 47. § (1) bekezdésének, valamint a Számviteli Politikával összhangban a befejezetlen beruházások között tartotta nyilván. A Társaság fejlesztéseit, beruházásait a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,, 2 az éves üzleti
tervek és az annak részét képező beruházási tervek jóváhagyásával egyidejűleg
fogadta el. A befejezett és befejezetlen erdőtelepítések, valamint a befejezetlen
épület beruházás megtalálhatóak voltak a Társaság leltárában.

1.2.

A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése
A Társaság az
eleget tett.

ellenőrzött időszakban vagyonkezelői

kötelezettségének

A Társaság az Evt. 9. § (3)-(4) 8, valamint az Nfatv. 20. § (7) 9 bekezdésének
megfelelően erdő hasznosítását harmadik személynek nem engedett át. A Tár-

Hatályos:2013. június 28-tól
7
Hatályos 2011. január l-jétől
8 Hatályos 2009. július 10-től
'Hatályos 2011. augusztus l-jétől
6
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saság az ellenőrzött időszakban a vagyonkezelői jogot nem adta tovább harmadik személy részére és a vagyonkezelésbe kapott eszközök megterhelésére
vonatkozó tilalmat betartotta, így eleget tett az Evt2 • 9. § (1)-(4) bekezdései és
Nfatv. 19/A. § (4) 10 bekezdése vonatkozó előírásainak.
A Társaság tulajdonában, és kezelésében nem volt az Nvtv. 4. § (1)" bekezdése
szerinti az állam kizárólagos tulajdonába tartozó vagyon, és az
Nvtv. 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő
ségű nemzeti vagyon. Az ellenőrzött időszakban a Társaság vagyonkezelésbe
kapott vagyont, és a Nvtv. 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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) 12, az Nvtv. 6. § (4) 13 bekezdései, és 2. sz. melléklet előírásait.

2.

A

VÉRTESI ERDŐ ZRT. VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSE ÉS A VA-

GYONNYILVÁNTARTÁSA

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 1. és 2010. június 16. közötti időszakban a tulajdonosi jogok
gyakorlója az MNV Zrt. volt. Az Mfbtv. 3. § (5) 14 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) 15 bekezdése értelmében 2010. szeptember l-jétől
a Nemzeti Földalapba tartoztak, 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
1996. november l-jén kötött vagyonkezelési szerződés alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KV! között létrejött szerződéses jogviszony kerete-

10

Hatályos: 2013. január

l-jétől

11

Hatályos: 2012. január

l-jétől

12

Hatályos: 2010. december

13

Hatályos: 2012. január

14

Hatályos: 2010. június

15

Hatályos: 2010. szeptember 1 - 2011. július 31.
Hatályos: 2010. június 17-től

16

2-től

l-jétől
17-től
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it a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A Társaságnak a KVI"vel kötött VSZ-e nem támogatta megfelelően és számon kérhető módon, a
Vhr. 3. § (1) bekezdésében előírtak megvalósulását, az állami vagyonnal való
szabályszerű gazdálkodást.
Az ellenőrzött időszakban a VSZ hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht., 109/B. §18, az Áht., 109/G. §19 és a Vadvédelmi. tv. 98. §20 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, azonban a rendelkezés ellentétes az Nfatv. 19/A. § (4) 21 bekezdésében foglaltakkal, melynek értelmében vagyonkezelői jog harmadik személynek nem adható tovább.
A Társaságnál a VSZ-t több alkalommal módosították, 2010. július 6-án az
SZT/31.742/1. számon megkötött VSZ módosítással egy ingatlanra vonatkozóan a vagyonkezelői jogot közös megegyezéssel megszüntették, azonban a felek
a szerződést nem módosították, a szerződést nem foglalták egységes szerkezetbe.
Az ellenőrzött időszakban a VSZ évente történő felülvizsgálatára - a VSZ
3.3.2. pontjában foglaltak ellenére - sem a szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körében bekövetkezett változása okán, sem a tulajdonosi joggyakorlók változásai, sem a hivatkozott jogszabályokban bekövetkezett változás
miatt nem került sor, azt a felek nem kezdeményezték. A felek nem tettek eleget
a Vhr. 54. § (7) 22 előírásának, mert a Vhr. hatálybalépést követő hat hónapon
belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszüntetését és a jogszabályoknak megfelelő szerződés megkötését. A VSZ mellékleteinek az ellenőrzött időszakban történt módosításai a
konkrétan meghatározott ingatlanokat érték nélkül, a helyrajzi számok, területmérték és területnagyság megadásával tartalmazta.
A Társaság épület és hozzá tartozó építmény kezelésére vonatkozóan a tulajdonosi joggyakorló1-gyel 2012. 09. 28-án SZT-38607. számon VSZ2-t kötött,
mely tartalmazta a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
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
kellett kiegyenlíteni. A vagyonkezelői díj mértékének évenkénti felülvizsgá-

Vtv. 61. § (1) bekezdése alapján az MNV Zrt. a KV! jogutódja
Hatályos: 2007. szeptember 24-ig
19 Hatályos: 2007. szeptember 24-ig
20 Hatályos: 2007. április 13-ig
21 Hatályos: 2013. január l-jétől
22 Vhr. 54. § (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig)
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latára, valamint a díjak külön megállapodásban történő rögzítésére az
zött időszakban nem került sor.

ellenőr

Az NFA - az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vagyonkezelési díjra
vonatkozó számlázási kötelezettségének - a 2014. év első félév kivételével - eleget tett, azonban a számlák kiállítása a VSZ. 3.3.3. pontjában előírt határidőtől
eltérően történt. Az NFA két alkalommal, több évre kiállított számlázásával sérültek a vagyonkezelési szerződések díjfizetéssel kapcsolatos előírásai. A számlában nem szerepeltette a vagyonkezelői jog gyakorlásának alapját képező vagyonkezelt földterület naturáliában meghatározott mennyiségét és annak egységárát. A 2014. első félévre vonatkozó vagyonkezelői díj számlázása, így kifizetése a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem történt meg.
A számlákból nem állapítható meg sem a díjszámítás alapja (terület, ha), sem
pedig az egységár (Ft/ha), ezért a vagyonkezelési díj számításának szerződés
szerinti jogossága egyértelműen nem volt megállapítható. A VSZ nem tartalmazott rendelkezést a vagyonkezelési díjak általános forgalmi adó tartalmát illetően, azonban a tulajdonosi joggyakorló NFA által kiállított számlák tartalmaztak általános forgalmi adót. A tulajdonosi joggyakorlóNFA vagyonkezelési
szerződésben foglaltaktól eltérő eljárása miatt a Társaság a vagyonkezelésbe
kapott vagyon után járó vagyonkezelési díjat a VSZ-ben foglaltaktól eltérően
több évre rendezte.
A Társaság által a kezelésbe vett földterületek után 2009-2013 évekre vonatkozóan fizetett vagyonkezelési díjak a következők szerint alakultak:
Számla
száma

Számla kiállításánakdátuma

Díjfizetés
összege Ftbon (bruttó)

2009. I. félév

VBVK-00205

2012.07.13.

1223 971

2012.07.26.

2009. II. félév

VBVK-00206

2012.07.13.

1274 970

2012.07.27.

2010. év

VBVK-00207

2012.07.13.

2549 941

2012.07.26.

2011. év

VBVK-00208

2012.07.13.

2549 941

2012.07.27.

2012.év

VBVK-00259

2013.12.30.

2044 534

2014.02.11.

2013.év

VBVK-00250

2013.12.30.

2044 534

2014.02.11.

Időszak

összesen

Díjfizetés
időpontja

11687 891

A vagyonkezelésbe vett épület és hozzá tartozó építményre vonatkozó, VSZ,- ·
ben rögzített vagyonkezelési díj általános forgalmi adóval növelten került
megállapításra, a fizetési feltételeket a VSZ 4.2 pontjában rögzítették. Az
MNV Zrt. által a 2012. és a 2013. évre vonatkozóan kiállított számlák alapján
a vagyonkezelési díjat a Társaság határidőben rendezte, azonban 2014. első
félévben a VSZ-ben előírt határidőben történő teljesítésnek a számla késedelmes kiállítása miatt nem tett eleget.
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2.2.

A Vértesi

Erdő

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 elkülönített, naprakész menynyiségi nyilvántartást vezetett. A Társaság által vezetett nyilvántartás nem felelt meg a Vhr. 17. § (1) 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 vagyonkezelt eszközök tételes felsorolását tartalmazó 1-4. sz. mellékleteivel, köztük vagyonleltárral a helyszíni ellenőrzés időszakában nem rendelkezett, ezért a kezelt vagyon nyilvántartásának megbízható alátámasztása nem volt ellenőrizhető.
A Társaság a kezelt vagyont naturáliában tartotta nyilván, ami megfelelt a
VSZ 2.4. pontja szerinti naturáliában történő vezetési előírásnak, azonban nem
felelt meg a kezelt vagyonra vonatkozó, a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésben elő
írt nyilvántartási rendelkezésnek. A Társaság a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésének betartása érdekében a kezelt vagyon forint értékének meghatározását sem
az MNV Zrt.-nél, sem pedig az NFA-nál nem kezdeményezte.
A Társaságnál a kezelésbe vett földterület és ahhoz szorosan kapcsolódó erdő
tulajdonosi joggyakorlók szerinti megbontása nem volt biztosított, annak rendezése érdekében egyeztetéseket folytattak a tulajdonosi joggyakorlókkal. Az
egyeztetések az ellenőrzés befejezéséig nem kerültek lezárásra, ezért nem állt
rendelkezésre a Társaság által kezelt valamennyi vagyonelem tekintetében a
tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. és NFA nyilvántartásával egyező, elfogadott
és visszaigazolt adat. A Társaság vagyonnyilvántartása nem támogatta teljes
körűen az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást.
A Társaság által kezelt földterület vagyon alakulása az ellenőrzött
számolóval lezárt éveiben az alábbi táblázat szerint alakult:

időszak

be-

Tulajdonosi joggyakorló
Összes terület (ha)

Időpont

MNV Zrt.•
2009. január 1.

44 111,9171

44 111,9171

2009. december 31.

44 131,7066

44 131,7066

2010. december 31.

44 039,1259

44 039,1259

2011. december 31.

44 065,7857

44 065,7857

2012. december 31.

122,9388

nincs pontos adat

nincs pontos adat

2013. december 31.

122,9388

nincs pontos adat

nincs pontos adat

*éves jelentések adata szerint
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A Társaság az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemeket
a Forrás-SQL rendszerbe tartotta nyilván. A 2010. évi tulajdonosi joggyakorlókra vonatkozó változást követően az NFA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
vagyonelemek kivezetésre kerültek a Forrás-SQL rendszerből, és a továbbiakban
az érték nélkül vagyonkezelésbe kapott földterületekről a Társaság belső nyilvántartást vezetett. A belső nyilvántartás, tekintettel a vagyonelemek nagy
számára, valamint a nyilvántartás pontatlanságára, nem biztosította a kezelt
vagyonelemek megbízhatóságát, kezelhetőségét és utólagos ellenőrzését.
A Társaság a kezelt földterületeket nyilvántartásában érték nélkül szerepeltette,
mérlegében a Számv. tv. 23. § (2) valamint 42. § (5) bekezdésében foglalt elő
írások ellenére a kezelésbe vett földterületeket eszközként a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben nem jelenítette meg, ezáltal a Társaság mérlege nem
volt megbízható és valós. A Társaság a kezelésbe vett földterületeket annak ellenére nem jelenítette meg mérlegében, hogy számlarendjében ezt a kötelezettséget rögzítette, és az éves beszámolók kiegészítő melléklete tartalmazta a kezelt vagyonra vonatkozó tájékoztatást. A Társaságnak, mint vagyonkezelőnek
a Vhr. 9. § (9) bekezdés a) 23 pontja szerint a vagyonkezelési szerződésben meghatározott értéken kell kimutatnia a mérlegében az eszközök között kezelésbe
vett, az állami vagyon részét képező eszközöket a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben. A Társaság a Számv. tv. 23. § (2) előírásaival ellentétben a kezelt vagyont mérlegtétel szerinti bontásban kiegészítő mellékletében nem mutatta be. A beszámolóban közzétett adatok helyessége, illetve egyezősége a vagyonnyilvántartással nem állapítható meg, mivel a nyilvántartás mindig egy
időpont állapotát mutatta be, a változások nyomon követhetősége nem volt
biztosított.
A Társaság a VSZ2 alapján 2012. évben értékkel megjelölt, vagyonkezelésbe
kapott épületet és kapcsolódó földterületet a kettős könyvvitel rendszerében tartotta nyilván és a főkönyvi könyveiben, valamint az éves számviteli beszámoló
részeként elkészített mérlegében forintértékben kifejezve mutatta ki.
A Társaság az MNV Zrt.-vel 2012. 09. 28-án ingatlan vagyonelemre vonatkozóan megkötött SZT-38607. számú VSZ2 alapján a Csákberény 503/4. helyrajzi
számon nyilvántartott földrészletet és a hozzá tartozó építményeket a
Vhr. 9. § (9) bekezdés a) 24 pontja és a 17. § (1) bekezdése, valamint a számlarendben foglaltaknak megfelelően a saját vagyontól elkülönítetten a tárgyi
eszköz-nyilvántartásában külön főkönyvi számlán, és a hosszú lejáratú kötelezettségek külön főkönyvi számlájával szemben szerepeltette.
A Társaság az ellenőrzött időszakban a kezelt vagyonra vonatkozó ·
Vhr. 14. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú éves adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikusan teljesítette a tulajdonosi joggyakorló, felé. Vagyonváltozás esetén külön nem került sor a nyilvántartások egyeztetésére, így nem
állapítható meg a Társaság kezelésében lévő állami vagyon nagysága, forintértéke és nem állapítható meg, hogy a Társaság átlátható, naprakész vagyonnyilvántartással rendelkezett. A kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás a va-
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gyonváltozásokat nem mutatta, annak ellenére, hogy a Vhr. 14. § (1) bekezdése előírja az állami vagyon kezelője számára, hogy nyilvántartását köteles úgy
vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhető
ségét.
Az ellenőrzött időszak minden évében a tárgyév utolsó napján fennálló állapotról a Társaság a Vhr. 14. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelő
en adatszolgáltatást teljesített az MNV Zrt. felé, azonban a Társaság nyilvántartása nem biztosította az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét.
A 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 50/A. § (2) 25 bekezdésében foglalt előírás ellenére az NFA részére adatszolgáltatás nem történt.
A Társaság a VSZ. 3.9. pontjának megfelelően 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 Társaság saját eszközeiről a Számv. tv. 159. §-bon foglaltaknak, valamint a
számviteli politikájában rögzített elveknek megfelelően vezette a nyilvántartását.
A beszámolóban és a számviteli nyilvántartásokban lévő vagyontárgyak állományát a Számv. tv. 69. § (3) szerinti előírásoknak megfelelve szabályszerűen
- a leltározási szabályzatban foglaltak alapján - elkészített leltárral alátámasztották. A Társaság az ellenőrzött időszakban leltározási szabályzattal rendelkezett. A leltározást a minden évben elkészített ütemtervek alapján folytatták le.
A leltározásról a leltározási szabályzat szerinti kiértékelő jegyzőkönyveket a
mennyiségi felvétellel történt leltározásról elkészítették. Az egyeztetéssel végrehajtott leltározásokról külön írásos leltározási dokumentum, továbbá záró
jegyzőkönyv nem készült, ezeket a leltározási szabályzat sem írta elő.

3.

A VÉRTESI ERDŐ ZRT. ÉVES TERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA,
AZ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE

3.1.

Az üzleti tervek vagyonmegőrzésre, vagyongyarapításra
vonatkozó elemei
A Társaság a saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodás során az éves tervezési feladatait az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően látta el, az ellenőrzött időszak minden évére elkészített üzleti tervei tartalmazták a vagyon
megőrzésére, gyarapítására vonatkozó elemeket.
Az éves üzleti tervek elkészítését a tulajdonosi jogok gyakorlója a
2011-2014. évek vonatkozásában tervezési paraméterek megadásával segítette.
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Az éves üzleti terveket a tulajdonosi jogok gyakorlója 1•2 minden évben Alapítói
Határozattal hagyta jóvá, azt az ellenőrzött időszakban nem módosították.
Az ellenőrzött időszakban készített éves üzleti tervek a vagyon megőrzésére,
gyarapítására vonatkozó elemeket tartalmazták. A 2010-2014. közötti időszak
ban készített éves üzleti tervek a vállalkozói tevékenységgel és a vagyonkezelt
terület működtetésével kapcsolatos előírásokat elkülönítetten tartalmazták.
Az üzleti tervek magukba foglalták az erdőműveléssel, fakitermeléssel, vadgazdálkodással, fafeldolgozással, közjóléti tevékenységgel és beruházással kapcsolatos feladatokat. A birtokpolitikai feladatok között az ingatlanrendezési feladatok meghatározásra kerültek. A tervezett beruházási tevékenységeket és
azok forrásösszetételét az éves üzleti tervekben rögzítették. A 2013-2014. évi üzleti tervekben az Nvtv. 7. § (1) bekezdésében nevesített, az állami vagyon értékének, állagának megóvásához szükséges felújítási munkákról rendelkeztek.
A 2012. szeptember 28-án vagyonkezelésbe vett ingatlan felújításához, átalakításához kapcsolódó beruházási feladatokat az üzleti tervekben meghatározták.
A 2013. június 28-tól hatályos, a Vtv. 27. § (7) bekezdésében rögzített, a vagyonkezelésbe vett ingatlanhoz kapcsolódó visszapótlási kötelezettséget a
2014. évi üzleti tervben nem rögzítették, azonban e jogszabályi kötelezettségnek a Társaság az ellenőrzött időszakban eleget tett.

3.2.

A tervekben megfogalmazott előírások érvényesülése
A Társaság az ágazati és üzleti tervekben megfogalmazott, az erdővagyon
nal való gazdálkodás érdekében kifejtett erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási tevékenységét megfelelően végezte.
A Társaság tevékenységét az ellenőrzött időszakban az Evt. 2 41. § (1), 42. § (1)(2) bekezdéseiben, 44. §-ban az Evr. 2 23. § (1) és 24. §-ban előírtak szerint az erdészeti hatóság jóváhagyásával, az erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó
tervek alapján végezte. Az „Ágazati tervekben" megfogalmazott, a vagyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat betartotta. Az „Ágazati tervek"
tartalmazták az erdőtelepítési, erdő-felújítási terveket és azok finanszírozási forrását. A bejelentett erdőművelési tevékenységek teljesítéséről szóló beszámolási
kötelezettségét az ellenőrzött években az Evr. 2 24. § (2) bekezdés által előírt tartalommal és a 24. § (1) bekezdés szerinti határidőben teljesítette. 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. Az ellenőrzött időszakban készített éves vadgazdálkodási jelentések rendelkezésre álltak, a vadelhullások részletes adatait tartalmazó bejelentéseket megtették.
Az éves gazdálkodásról az ellenőrzött években 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. Az éves üzleti jelentéseket az FB megtárgyalta, a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,.2 Alapítói Határozattal elfogadta. Az éves üzleti jelentések tartalmazták az adott év
üzleti tervében megfogalmazott feladatok teljesülésére vonatkozó fontosabb
naturális és értékadatokat, valamint az erdészeti tevékenység átfogó értékelését. A 2013. és 2014. évi üzleti tervekben megfogalmazott, a vagyonkezelésbe
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vett ingatlannal kapcsolatos tervezett beruházási tevékenységet megkezdték, a
2013. évi üzleti jelentésben az elvégzett munkák bemutatása megtörtént.
A Társaság a vagyonkezelt ingatlanhoz kapcsolódó, a Vtv. 27. § (6)-(7) 26 bekezdéseiben foglalt értékcsökkenés elszámolás és visszapótlási kötelezettségét
teljesítette.

3.3.

Az ágazati szabályok érvényesülése
A Társaság vagyongazdálkodási tevékenysége, az erdőgazdálkodásra és vadgazdálkodásra vonatkozó speciális jogszabályi előírások betartása nem valósult meg teljes mértékben, a Társaság részére erdőgazdálkodási és erdővédelmi
bírság kiszabására került sor.
A Társaság vadgazdálkodásból származó bevételeinek elszámolása az ellenőr
zött időszakban megfelelt a Számv. tv. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. A bevételek elszámolására a megfelelő számlacsoportban, szerződés,
megállapodás, valamint a hatályos vadászati és vadhús árjegyzékek alapján,
az abban rögzítetteknek megfelelően került sor.
A Társaság az Evt. 1 21. § (1) bekezdése, illetve az Evt. 2 27. § (1) bekezdése alapján az erdő rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóságtól nem kérelmezte. A Társaság az Evt. 2 41. § (1) bekezdésében foglalt, az erdő fenntartására, védelmére, valamint az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló erdő
gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségének a
2009. július 10. - 2014. június 30. közötti időszakban minden esetben, határidőben eleget tett. Az Evt. 2 42. § (1) bekezdése alapján az erdőtelepítés első kivitelének, az erdőfelújítás sikeres első erdősítésének, valamint az Evt. 2 41. § (1)
bekezdésében foglalt egyéb tevékenységek elvégzésének bejelentését az
Evr. 2 23-24. §-aiban foglalt bejelentési szabályok és határidők figyelembe vételével teljesítették. Az Evt. 2 42. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, a
bejelentések minden esetben a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével történtek. Az erdő igénybevételére irányuló kérelem benyújtására az ellenőrzött időszakban két alkalommal került sor. Az erdő igénybevétele az
Evt. 2 78. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a közérdekkel össz.
hangban, az erdészeti hatóság előzetes engedélyével történt. Az erdészeti létesítmény létesítéséhez a Társaság az Evt. 2 41. § (1) bekezdésében előírt, az erdészeti hatóság felé fennálló bejelentési és engedélykérelmi kötelezettségének az
ellenőrzött időszakban eleget, azonban az erdő igénybevételének végrehajtását
az Evt. 2 80. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére, annak megkezdésétől számított 30 napon belül nem jelentették be az erdészeti hatóságnak. Erdővédelmi járulék megfizetésére az Evt. 2 82. § (3) bekezdés b) pontja alapján nem került sor.
Az
ellenőrzött
időszakban
a
Társaság
rendelkezett
az
Evt. 1 26. § (1) bekezdésében, valamint az Evt. 2 40. § (1) bekezdésében meghatározott, 10 évre szóló erdőgazdálkodási üzemtervekkel. Az Evt. 1 35. § (1) bekezdésében, az Evt. 2 44. §, valamint 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az erdészeti hatóság által jóváhagyott, 5 évre szóló erdőtelepítési-
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kivitelezési tervek rendelkezésre álltak, azok az Evr. 2 25. §-ában rögzített tartalmi elemekkel rendelkeztek.
Az Evt. 2 107. § (1) bekezdés 1) pontja alapján erdőgazdálkodási bírságot a hatóság 19 esetben szabott ki az erdőfelújítás befejezésére megállapított határidő
túllépése miatt. Az Evt. 2 108. § (3) bekezdés a) pontja alapján erdővédelmi bírság kiszabására három alkalommal került sor vadkár miatt. A bírságösszegek
megállapítása a 143/2009. (VII. 6.) Kormányrendelet 3-4. §-aiban foglaltak
alapján történtek.
A Társaság az általa haszonbérelt vadászterületre vonatkozó, a Vadvédelmi tv. 44. § (1) bekezdésében rögzített, 10 évre szóló vadgazdálkodási üzemtervvel rendelkezett, azt a vadászati hatóság a Vadvédelmi tv. 45. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 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. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a vadgazdálkodási üzemterv elkészítéséről a körzeti vadgazdálkodási terv adott területre
vonatkozó előírásai szerint gondoskodtak. A Vadvédelmi tv. 47. § (1) bekezdésében előírt éves vadgazdálkodási tervek az ellenőrzéssel érintett években rendelkezésre álltak, azok vadászati hatósághoz történő benyújtására a Vadvédelmi tv. 47. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően sor került. 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 megfelelően jóváhagyta.

4.

A KONTROLL-ÉS MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 'ÉS MŰ
KÖDTETÉSE

4.1.

A kontrollrendszer kialakítása és

működtetése

A kontrollrendszert a Társaság az ellenőrzött
szabályszerűen alakította ki és működtette.

időszakban megfelelően

és

A Társaság rendelkezett SZMSZ-szel, számviteli politikáját, számlarendjét,
pénzkezelési szabályzatát, leltározási szabályzatát, önköltség-számítási szabályzatát aktualizálta, beszerzési szabályzatát és összeférhetetlenségi szabályzatát elkészítette. Kockázatkezelési szabályzatot nem készített, azonban erre
irányuló kötelezettséget sem jogszabály sem a tulajdonosi joggyakorló1,2 nem ·
írt elő számára.
A társaság feletti tulajdonosi joggyakorló„ 2 FB létrehozásáról rendelkezett. Az
FB az ellenőrzés időszakában az Alapító okiratban és a Gt. 33. § (1) bekezdésé-

ben előírt ellenőrzési feladatainak eleget tett. A Társaság Alapító Okirata értelmében az FB maga állapíthatta meg működésének szabályait, ügyrendjét.
Az ellenőrzött időszakban az FB éves munkatervek alapján látta el feladatait.
Az éves munkatervek tartalmazták a Társaság éves gazdálkodásáról készített
beszámolók, üzleti jelentések elfogadásának, a belső ellenőr ellenőrzési tervének, az ellenőrzésekről készített éves beszámolóinak megtárgyalását, továbbá a
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belső ellenőrzés negyedéves tevékenységéről történő beszámoltatást. Az FB a
Társaság éves beszámolóit a könyvvizsgálói jelentés ismeretében megtárgyalta,
véleményezte, azokat elfogadta, a beszámolókról a Gt. 35. § (3) 27 bekezdése, illetve az új Ptk. 3:27. §28 előírásainak megfelelően elkészítette írásbeli jelentését.
Az FB a beszámolót az alapító általi elfogadásra javasolta. Jelentéseiben nem
tett a Gt. 35. § (4) bekezdésében, illetve az új Ptk. 3:27. §-ában megfogalmazott,
olyan megállapítást, amely alapján a Társaságra bízott közvagyon védelme
érdekében a tulajdonosi joggyakorló,.2 legfőbb szervének összehívását kellett
volna kezdeményeznie. Jogsértést nem állapított meg.

A Társaság a Számv. tv. 155. § (2) bekezdésében, valamint az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az ellenőrzött időszakban könyvvizsgálati szolgáltatást vett igénybe. A könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele megbízási
szerződés alapján történt. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,. 2az Alapító Okiratban meghatározta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges
elemeinek tartalmát, betartva a Gt. 41. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat.
A Számv. tv. 156. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a könyvvizsgáló
az éves beszámolók felülvizsgálatáról írásbeli könyvvizsgálói jelentést készített.
A könyvvizsgálói jelentések rendelkeztek a Számv. tv. 156. § (5) bekezdésében
meghatározott tartalmi elemekkel. A könyvvizsgáló minden évben hitelesítő
záradékkal látta el a Társaság éves beszámolóit, az ellenőrzött időszak egyik
évében sem kifogásolta, hogy a Társaság mérlegei a vagyonkezelt eszközöket
nem tartalmazták, továbbá a kiegészítő mellékletekben - legalább mérlegtétel
szerinti megbontásban - a vagyonkezelt eszközök nem kerültek bemutatásra.
Az ellenőrzött időszakban a könyvvizsgáló nem kezdeményezte a Társaság legfőbb döntést hozó szervének összehívását. Az éves beszámoló auditálásakor figyelemfelhívó vezetői levelet nem adott ki, illetve nem tett a Társaság vagyonának várható jelentős csökkenésére vonatkozó megállapítást. A könyvvizsgáló a Társaság vagyongazdálkodását és közfeladat-ellátását érintően ellenőrzést
nem végzett.
Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Számv. tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti éves beszámolóit elkészítette, amelyeket a tulajdonosi joggyakorló,,2 a
Számv. tv. 153. § (1) bekezdésben rögzített, a letétbe helyezésre előírt határidői
re figyelemmel hagyott jóvá. Döntését az FB és a Számv. tv. 158. § (6) bekezdése
alapján a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában hozta meg. A Társaság az éves beszámolóit a Számv. tv. 154. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően,
a
könyvvizsgálói
jelentéssel
együtt,
a
Számv. tv. 154/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a kormányzati portálon29 határidőben közzétette. Ezzel a Számv. tv. 153. § (1) bekezdés szerinti letétbe helyezési kötelezettségét teljesítette.
Az ellenőrzött időszakban a belső ellenőrzési tevékenység az Alapító Okiratban
foglaltaknak megfelelően, az FB irányítása alatt, a jóváhagyott éves munkaterv alapján történt, rendszeres írásos beszámolási kötelezettség mellett. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 1,2 az ellenőrzési feladatokhoz és a kocká27 Hatályos 2014. március 14-ig
28
29
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zatkezelés rendszerének kialakításához előírásokat nem fogalmazott meg, szabályzatok elkészítését nem írta elő, azonban a Társaság Belső ellenőrzési szabályzatot készített. A belső ellenőrzés az ellenőrzött időszakban feladatait részben látta el. Az erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási feladatok ellátásával, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos ellenőrzéseket végeztek, a vagyonnyilvántartáson belül a vadvédelmi kerítések nyilvántartását ellenőrizték,
azonban az egyéb vagyonelemek nyilvántartására, és a kezelt vagyon nyilvántartására vonatkozó ellenőrzésekre nem került sor. Az ellenőrzések eredményeként a belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg a Társaság számára,
azonban intézkedési terveket nem készítettek, ilyen jellegű kötelezettséget jogszabály nem írt elő és arról belső szabályzatban sem rendelkeztek. A belső ellenőrzés megállapításaira tett intézkedésekről dokumentáltan csak 2012. évtől
rendelkeztek adatokkal, információkkal. A belső ellenőrzés által tett megállapítások, javaslatok dokumentálására és a javaslatok nyomon követésére
2012. évet követően alakítottak ki nyilvántartást30 és ezt követően figyelték az
intézkedések végrehajtását.

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
körűen.
A Társaság
a Vhr. 14. § (1) bekezdésében,
valamint az
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
2013.
ma1us
25-től
hatályos
50/A. § (1) bekezdésében foglalt, az állami vagyon hasznosítására kötött szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette teljes körű
en. 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 erdővágyonról és annak változásáról
készített külön írásbeli beszámolók nem álltak rendelkezésre. A VSZ 3.5.1.3.5.4. pontjaiban előírt, a vadászterületek kialakítása során kifejtett tevékenységéről a Társaság külön tájékoztatót nem készített a tulajdonosi joggyakorló,, 2
részére.
A VSZ 2009. július 9-én kelt módosítása értelmében a Társaságnak a vagyonkezelésében lévő ingatlanok után járó, vadászati haszonbérleti és többlethasználati díj összegét számla ellenében, a tárgyévet követő év szeptember 30-áig
meg kellett fizetnie vagyonkezelésbe adó részére, azonban kifizetések - vagyonkezelésbe adó általi számla kiállítás hiányában - az ellenőrzött időszakban
ilyen jogcímen nem történtek.
A Társaság a Vhr. 9. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt engedélykérelmi kötelezettségét teljesítette, a vagyonkezelésbe vett ingatlan felújítása kapcsán az
MNV Zrt. előzetes, írásbeli engedélyét kérte. Az MNV Zrt. a 2013. július 24-én
kelt, 447-1/2013. számú levelében a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez hozzájárult.

°Forrás: Belső ellenőrzési beszámoló 2012. év

3
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A Társaság a Társasági részesedés felett tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Zrt.
részére adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét- 2011. január l-jétől az MFB Zrt. által kiadott, ,,Agrár és erdőgazdasági társaságok kontrolling adatszolgáltatásának rendje" elnevezésű dokumentum alapján, határidőben teljesítette.
A Vhr. 9. § (4) 31 bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve
a 2010-2011. és 2012. évi rendkívüli természeti károk bekövetkezéséről az
MFB Zrt.-t értesítették, a kapott támogatási összeggel elszámoltak. A Társaság
az ellenőrzött időszakban a Számv. tv. 17. § (1) bekezdésében előírt éves beszámoló készítési kötelezettségének határidőben eleget tett. A beszámolók mellékletét képezték az „Ágazati lapok", amelyek a vagyonkezelt terület működteté
séhez és a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bevételi és kiadási, valamint
eredményességi adatokat elkülönítetten tartalmazták. Az éves beszámolókat az
ellenőrzött időszakban az MFB Zrt. Alapítói Határozattal elfogadta. Az Alapítói
Okirat 13.3. ponti) alpontjában rögzített, az Igazgatóság (2010. július 12-éig),
illetve a vezérigazgató (2010. július 13-ától) FB részére történő beszámolási kötelezettségének teljesítése az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi joggyakorló1, 2
részére készített negyedéves beszámolók FB részére történő megküldésével valósult meg.
A Társaságnál az ellenőrzéssel érintett időszakban a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala, illetve az adatok védelme biztosított volt. A Társaság rendelkezett hatályos Iratkezelési szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági
Szabályzattal. A Vtv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősült,
azonban
az
Avtv. 20. § (8) 32 bekezdésében,
valamint
az
33
Info tv. 30. § (6) bekezdésében rögzített, a közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzatkészítési kötelezettségét nem teljesítette. Az Info. tv. 32. §34 -ában foglalt, a közvélemény pontos
és gyors tájékoztatására irányuló kötelezettségének eleget tett. Az
Info. tv. 33. § (1) 35 bekezdésében foglalt elektronikus közzétételi kötelezettségét
teljesítette. A gazdálkodásához kapcsolódó közérdekű adatokat internetes honlapján, digitális formában hozzáférhetővé tette.

5.

A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓKNAK A VÉRTESI ERDŐ ZRT. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATAIRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEI, INTÉZKEDÉSEI MEGFELELŐSÉGE

A Vtv. 3. §36 alapján a Társaság erdőgazdasági társasági részesedése felett és a
kezelésében lévő állami vagyon felett a tulajdonosi jogokat a 2010. évig a Magyar Állam nevében az MNV Zrt. gyakorolta. A 2010. évtől a Társasági részesedések feletti tulajdonosi joggyakorlás elvált a vagyonkezelésben lévő vagyon-
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elemek feletti tulajdonosi joggyakorlásától. A Vtv. 3. §37 -ának módosításával
2010. június 17-től a Társasági részesedés 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 tulajdonosi joggyakorló1,2 -nél megfelelő volt, összhangban volt az
Áht.,, Áht. 2, Vtv., Nvtv., Mfbtv., Etv. vonatkozó rendelkezéseivel és a belső szabályzatokkal, valamint részletesen szabályozták a döntési jogköröket és a vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítését. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, külön vezérigazgatói utasításban szabályozta az előter
jesztések formai és tartalmi követelményeit és az iratok kezelésének eljárásrendjét. A tulajdonosi joggyakorló2 a vagyon változását eredményező döntésekkel kapcsolatos követelményeket belső szabályzatrendszerben határozta
meg. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1, 2 részéről a vagyon változását
eredményező döntések előkészítésével kapcsolatos követelmények meghatározása megfelelő volt, aktualizálásuk megtörtént. A Társaság feletti tulajdonosi
joggyakorló1 ,2 az erdőgazdálkodó 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 29,5 M Ft, továbbá a természeti károk
kezelésére és egyéb közjóléti és erdőművelési feladatokra 73,8 M Ft támogatásról hozott döntést"". A 2010. évben a Társaság a közmunka-programhoz további 16,9 M Ft támogatást kapott39 • A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2
2011-ben40 a Társaság infrastruktúra beruházásra, karbantartásra 6,0 M Ft támogatásról döntött. A 2012. évben41 5,0 M Ft tulajdonosi támogatásról döntött
az erdőterületen ·bekövetkezett károk felszámolására. A támogatásokról hozott
döntések megfeleltek az Áht. 1 109. § (9) bekezdése és a Vtv. 3. §- a vonatkozó
előírásainak.

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 1, 2 a Társaság tőkéjének emelésére, leszállítására, pótbefizetés elrendelésére, kölcsön nyújtására és osztalék kifizetésére vonatkozó döntést nem hozott. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, a
tulajdonosi jogokat gyakorló jogkörében hozott, a Társaság vagyonváltozását ·
eredményező döntéseket egyedileg nem ellenőrizte, de a vagyonváltozását
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eredményező döntések végrehajtását a beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelentések megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte. A tulajdonosi joggyakorló, számára a Vtv. 17. § (1) bekezdés d) pontja
rendszeres ellenőrzési kötelezettséget írt elő a vele szerződéses jogviszonyban levő személyek, szervezetek vagy más használók állami vagyonnal való gazdálkodása tekintetében, amelynek azonban nem tettek eleget.

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 utóellenőrzését végezte el. A stratégiai csoport a Társaságnál 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 hiányosságok megszüntetése és a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetése nem történt meg. Nem éltek a Vhr. 9. §-ban42 foglalt, a
kezelt vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogukkal, valamint nem végeztek a Vhr. 20. § (1) és (2) bekezdésben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Társaságnál.
Budapest, 2015.

Melléklet:
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Jogszabályok
Áfa tv.
Áht.,
Áht.,
Alaptörvény
ÁSZ tv.
Avtv.

Evt. 1
Evt. 2
Evr. 1
Evr.z

Gt.
lnfo. tv.

Mfbtv.
Nfatv.
Nvtv.
Ptk.
Számv. tv.
új Ptk.
Vadvédelmi tv.
Vtv.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (hatályos: 2008. január l-jétől)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(hatálytalan: 2012. január l-jétől)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (hatályos 2012. január l-jétől)
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 LIV. törvény (hatálytalan: 2009. július 10-től)
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (hatályos: 2009. július 10-től)
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet
(hatálytalan: 2009. november 21-től)
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)
·
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (hatályos: 2014. március 14-ig)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (hatályos: 2011.
január l-jétől)
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
(hatályos: 2010. szeptember l-jétől)
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (hatályos: 2011. december 31-étől)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(hatályos: 2014. március 14-ig)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
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Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 254/2007. (X.
4.) Korm. rendelet
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és
143/2009. (VII.
kiszámításának módjáról (hatályos 2009. július 10-től)
6.) Korm. rendelet
262/2010. (XI.17.) Korm. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet
rendelet

Vhr.

Egyéb rövidítések
AK érték
Alapító

Aranykorona érték
A Magyar Állam, akinek a nevében a társaság feletti tulajdoni joggyakorló jár el
A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. mindenkor hatályos AlaAlapítói Okirat
pítói Okirata
Állami Számvevőszék
ÁSZ
A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Beruházási SzaBeruházási Szabályzat
bályzata
A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Beszerzési SzabályBeszerzési Szabályzat
zata
Egységes Erdészeti Vállalatirányítási Rendszer
EEVR
Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ErdéErdészeti Hatóság
szeti Igazgatósága (2010. december 31-ig); a Pest Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (2011. január l-jétől)
a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Felügyelő Bizottsága
FB
Az MNV Zrt. által üzemeltetett vagyon-nyilvántartási inForrás-SQL rendszer
formatikai rendszer, amelynek feladata volt a vagyonkezelők számára a vagyonkátaszteri jelentés elkészítésének
és adathordozón történő továbbításának biztosítása, valamint a tulajdonosi joggyakorló vagyonkezelésében lévő
vagyonelemek elektronikus adatbázisban történő tételes
nyilvántartása
forint
Ft
hektár
ha
Informatikai Biztonsági A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Informatikai Biztonsági
Szabályzata
Szabályzat
A Vértesi Erdő Zrt. Igazgatósága (2010. július 12-ig)
Igazgatóság
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete
INTOSAI
A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Iratkezelési Szabályzata
Iratkezelési Szabályzat
nemzetközi standardok
ISSAI
jegyzett tőke
JT
Kincstári Vagyonigazgatóság
KV!
Kincstári Vagyonkatasz- A Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyon-nyilvántartási
informatikai rendszere, az állam vagyonát tartja nyilván
ter
A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Leltározási SzaLeltározási Szabályzat
bályzata
millió forint
MFt
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Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MNV Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely 2010. szeptember l-jétől a Nemzeti
Földalapba nem tartozó állami vagyon feletti tulajdonosi
joggyakorló
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
NFA
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
NVT
Összeférhetetlenségi Sza- A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Összeférhetetlenségi Szabályzata
bályzat
Önköltségszámítási Sza- A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Önköltség számítási Szabályzata
bályzat
Pénzkezelési Szabályzat A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Pénzkezelési Szabályzata
saját tőke
ST
A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Számlarendje
Számlarend
A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Számviteli PolitiSzámviteli Politika
kája
A Vértesi Erdő Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Mű
SZMSZ
ködési Szabályzata
Vértesi
Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő RészvényTársaság
társaság
Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
Társaság jogelődje
Társaság feletti tulajdo- A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. állami tulajdonú részesedése feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti
nosi joggyakorló,
Vagyonkezelő Zrt. (2009. január l-jétől 2010. június 16áig)
Társaság feletti tulajdo- A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. állami tulajdonú részesedése feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesznosi joggyakorlóz
tési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2010. június 17-étől 2014. július 15-éig)
Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági SzakigazgaVadászati hatóság
tási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága (2010. december 31-ig); a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (2011. január l-jétől)
A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója (2010.
Vezérigazgató
július 13-tól)
A
KVI-vel 1996. november l-jén kötött ideiglenes vagyonvsz
kezelési szerződés
A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-nek az NFA-val kötött
VSZ2
vagyonkezelési szerződése
MFB Zrt.
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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.
állami vagyon
Az állami vagyon használója az a természetes vagy jogi személy, 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 hasznait. (Ide nem értve a haszonélvezőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gyakorlóját.)
átlátható szervezet Átlátható szervezet a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában felsorolt, a meghatározott követelményeknek megfelelő szervezet.
fö ldbirto k-po litikai 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. § (1) 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
Kincstári Vagyoni A Vtv. 61. § (1) bekezdése értelmében a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság (a továbbiakban: KV!) 2007. december 31-ei haIgazgatóság
tállyal megszűnt, jogai és kötelezettségei ezen időponttól - a
66. § (1) bekezdésében megjelölt feladat kivételével - az MNV
Zrt.-re szálltak. A KV! 66. § (1) bekezdésben foglalt feladata a
kincstárra szállt. A jogok és kötelezettségek átszállása nem
minősült a KV! által kötött szerződések módosításának.

állami vagyon
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kockázatkezelés.

kockázatkezelési
rendszer

kontrolling

kontrollkörnyezet

kontrollrendszer

kontrolltevékenységek
közfeladat
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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 alapozza meg a belső kontroll
összes többi elemét a 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.
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.
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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 programok 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.
Nemzeti Földalap A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része, amelybe beletartoznak az állam tulajdonában és az ingatlan-nyilvántartásban levő, az Nfatv. 1. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt területek, földrészletek és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.
Az Nfatv. 15. § (1) 1, valamint 1. § (1) 2 bekezdése értelmében
nemzeti vagyon
2010. szeptember l-jétől az erdőgazdasági társaság vagyonhasználója
kezelésében 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 vagyona 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. § (1) bekezdés 11. pontja alapján).
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. 1. § (1) 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.

monitoring

1
2

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

l-jétől.
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tulajdonosi ellenőrzés

tulajdonosi joggyakorló
tulajdonosi joggyakorlás módja

vagyongazdálkodás feladata

vagyonkezelői

4

jog

Az MNV/MFB tulajdonosi joggyakorló által végzett ellenőr
zés, amelynek célja az állami vagyonnal való gazdálkodás
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
vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására jogosult.
Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogoknak (és kötelezettségeknek) az összességét az állami 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.
Az állami vagyon rendeltetésének megfelelő - az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez,
valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának
elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, önálló
ágazatként megjelenő - hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása, beleértve
a vagyoni kör változását eredm~nyező értékesítést, valamint
az állami vagyon gyarapítása is.
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 Vértesi Erdészeti Zrt. vagyonváltozásának alakulása a 2009-2013. évek közötti
időszakban - Eszközök (M ft)

3 500,0

3 000,0

2 50(),0

7 /XlO,O

1 500,0

J i-00,0

0,0

2009.12.31

2009.01.01

Immateriális javak m Tárgyi eszközök

2010.12.31

Befektetett pénzügyi eszközök

2011.12.31
t~

2013.12.31

2012.12.31

Készletek II Követelések ll Pénzeszközök

11'1

Aktív időbeli elhatárolások

A Vértesi Erdészeti Zrt. vagyonváltozásának alakulása a 2009-2013. évek közötti
időszakban- Források (M ft)

3 soo,o

3 fXlO,O

1162,5

1135,4

2009.12.31

2011.12.31

Z 500.ü

1 054,3
1 OJD,O

1 '}()íl,O

l CüO,O

50'J,O

2009.01.01

2012.12.31

2013.12.31

- 500,()

!!il

Jegyzett
Hosszű

tőke

lejáratU kötelezettségek

m Mérleg szerinti eredmény
Rövid lejáratú kötelezettségek

mTartalékok
:a Passzív időbeli elhatárolások
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Az

erdőgazdasági

társaság vagyonának alakulása 2009-2014. években
adatok ezer Ft-ban

Sorszám
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1.

1.

Eszközök -. · ,- -: . . .

2.

Befektetett eszközök összesen

3.
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-:- -_-·. :. ·: ---· - -·: -

·- ·.-- .- :._.-.

.
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'fisztclt Elnök Úr!
A V-0759-063/2015. iktatószá1nú „Az állarni tulajdonban úlló erdögazdasági
társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Vértesi ErdCszcti és
Faipari Zrt." cín1111c\ készített szán1vevőszéki jelcntéstcrvezctrc (továbbiakban:
Jelentéstervezet) az alábbi észrevételeket tesszük.

c)_,.e_>

1. 6. oldal 1. bekezdés, illetve 12. oldal 1.l. pont (A Társaság
vagyongazdálkodásn). A társaság vagyona (1nérlcgfóösszege) - 1nint az a
Jelentéstervezet J/8 tnc!léklctéből is kiolvashntó - a 2009. évi nyitó é11ékröl 2013.
decc1nbcr 31-rc valóban csökkent és bár a 2009. deccinbcr 31-i értéket az ellenőrzött
idöszakban nc1n érte el, az ne111 ,nonoton csökkent és így azt sc1n1niképpcn scn1
okozhatta „ o követeh;sekncU 2010. évben „ a Társaság szán1ára 111egha1ározá vevéivel
sze1nbe11 csiíde:zvezség 111ialf elszú111oft érlékveszlés ". A társaság vagyonának
(1nér!egföösszcg) valóban egyik ineghatározó clcn1e a követelések idöszaki zúró
é11éke, 111elynek nagyságát a Vé11csi Erdö Zrt. esetében, tevékenységének - esetenként
- jclcntös részét kitevő energetikai célú bio1nassza kcreskedclc1n volu1ncnvúltozúsa
okozta (és jelenleg is okozza).
2. 6. oldal 2~4. bekezdés, 12. oldal 1.1. pont (,,A Társa.,·ág 111érlegei 11e111 a 1-'alás
tíllapolol tiikrözték"), 18. oldal 2.2. pont {) agyo1111yih·á11tartás), 24. oldal 4./. pont
(ko11tro/lre11 dszer)
Társaságunk úgy gondolja, hogy - ainennyibcn ez szakn1ailag 1negalapozott --- az
egységes kezelés érdekében a 111indenkori tulajdonosi joggyakorló irúnyn1utatásai
alapján lenne lehetséges vagyonkezelt erdő~ és rolclterületck értéken történő
nyilvántartúsa. A társasig arra vonatkozó 111egállapítisait ~ 1ncly szerint a
vagyonkezelésében lévő földterületek a társaság könyveiben nulla étiékcn
szerepelnek, n1e11 azok éiiékéröl a 111üködése alapjául szolgáló ideiglenes
vagyonkezelési szerződés nc1n rendelkezik -- a vizsgált idöszak összes éves
beszán1olójának kiegészítő 1nclléklctébcn jelezte (Specifikus rCsz 11/All. A Társaság
111ér/cgé11ek e/en1zésc Eszközök bekezdés). Ezzel kapcsolatban n1cgjcgyczzük, hogy
n szán1vitelröl szóló 2000. évi C. tv. 16. § (5) bekezdés szerinti költség-haszon
összevetésének elvét tekintve ne1n biztos, hogy a többletinfo1111úció hasznossága
arányban áll annak 1negszcrzésérc fordított ráfordítással, figyele1nbe véve azt a tényt,
hogy a társaságunk által vagyonkczclt terület több 1nint 1300 db hclyrajzi-szú1non
helyezkedik cl, n1clyböl közel 1000 db az erdő n1üvelési ágú, a 1naga tízezres
nagyságrcn<lü crdörészletével. Az crdőgazdálkodúsnak uz egyik legnehezebb
közgazdasügi szc111pontú fchulatai közé tartozik az erdőérték-szá1nítús, 1ncly igen sok
1
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tényező együttes figycle1nbcvétc\ét igényli, ezért ekkora területen erdőrészletenként

ez egy hosszadahnas (és igen költséges) folymnat lenne.
A túrsasúg annúl a vagyonkezelésébe kerülő ingatlannúl, n1cly tekintetében
rendelkezett infonnúcióval annak 11yilvántartúsi értékéréíl, azt a száinvitcli törvény
előírásait

alka!tnazva

n1érlcgében

kiinutatta

és

kicgészitö

111clléklctébcn

(111ér!egsoronként) bcn1utatta (ezt a Jelentéstervezet is !öbbször hangsúlyozza).
Az erdő értékének tncgállatásához Cs nyilvúnlartúsúhoz végezetül hivatkoznónk, a
nc1nzcti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 10. § (1) bekezdésére, 111iszeri11t a
ne1nzcti vagyont, annak é1iékCt és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja.
Az érték nyilvúntartúsútól cl lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke
tcr111észcténél, jellegénél fogva 11en1 állapítható n1cg. A nyilvántartásnak tartalinaznia
kell a vagyon clsöd!cges rendeltetése szerinti közfeladat 1negjclölését is. A
nyilvúntartúsi adatok - n n1!nösítctt adat védelinéről szóló törvény szerinti 1ninösített
adat kivételével - nyilvánosak.

3. "6. oldalou: A liezelt 11agyon 11yilvá11tartása tekintetében a Társaság és a
tulajdouosi joggyalíor!ó 111NV Zrt. és NFA közötti egyeztetések az ellená'rzé.\·
befejezéséig 11e111 keriillek lezárásra, így a Társaság 11e111 reudelkezell a
11agyo11líezeléséheu !évi! 1•ah1111e1111yi álla,ui 11agyoura, és a1111ak nagyságára
1iouatkozá, a lulajdo11osi joggyakorló l14NV Zrt. és NP',4 11yili 1á11tartá.wíval egyez//
adattal." -- 1\ 1996. novc1nbcr l-én kötött ideiglenes vagyonkezelési szcrzödés óta
többször is változott a tu!njclonosi joggyakorló (az NFA csak 2001 óta létezik.)
'fovúbbá: "16. oldolon: 2010. é1•//J/ a /11/cy·donosi jogok gyukorlúsu az egyes i·af!.yo11i
kördk tekinletében elküliiniilt_. így a jog,'{J'akor/ás 111egos::toflú vált." illetve "/6.
oldo/011: J/ Tórsaságnok a KVl-1·cl kötött /!SZ-e 11en1 tún1ogalfa 111ep.ft.!lelr'ie11 és
szú1no11 kérhetff 1nádo11. a Vhr. 3. § (!} bekezdéséhen eláírtak 1negralás11/úsá1, az
ál/cnni vogyonnal való szohá(vszen'í gazdálkoclúst." l\1indczek u n1cgállapitások is
nlútú,nasztják, hogy a tiirsaságnak Jchctöségc scn1 volt igaz.ín a végleges
vagyonkezelői szerződés 1ncgkötésérc, hiszen kivel és nlikor- az úllanc\ó tulajdonosi
és jogszahúlyi vúlto;,;úsok 1ncllctt -·· lett volna 1nód egyeztetni az összes erclörészlct
tekintetében? A Vértesi Erdő Zrt. részéről az üzcn1tcrvc7,:ésck idején - ahogy a
jelenleg is folyó crdőtervczéskor - ez 1negvalósult/n1egvalósu\ az erdészeti hatósúg
felé. Ehböl a szc1npontból nézve tnulasztús társasílgon ncn1 kérhető szá1non.

4. A jelentéstervezet n1t'gáll.1pította, hogy a vagyonkt'zclési szc17.í)d{:st az
ellenőrzött iclőszi.lkban, a:,.az 2009. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig
ncn1 aktualiziílta a l';lrsas,íg a vagyoni kör, a tulaJdonosi jogok gyakorlús.íra
fclhatahnazott szervezetek v:íHozásai, valan1int a T~'irsasilg vagyonkezelésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések változásai ellenére. A vngyonkc.1.clési
szerz(idés fcliilvizsgúh1t.i, n1ódositása és a nH'ido.sításokkal (Örtén6 cgysé.gt's
szerkezetben foglal:lsa nc111 történt rncg, ezt scrn a Társaság, sc.•n1 a kezelt vai.,'} 01li
kiir felett tulnjdonosi jogokat gyakorlú 11c1n kczdcn1énycztc.
1

A jelentéstervezet fCntehb hivatkozott 1negá\Japítást1ival kapcsolatban tújékoztatúsul
tényként közöljük, hogy az MNV Zrt. ,,Tájékoztatás az cr<lögazdasúgi liirsnságok
végh]gcs vagyonkezelési szerződéseinek előkészítése és a vagyonkezelői díjak
száinhlzása tárgyában" 2014. április 29. napján kelt, MNV/0 l/18687/4/20 ! 4.
iktatószán1ú levele is c\istneri, hogy „Az elrnúlt években az crdögazdasági társaságok
kezelésében lévő ingntlanvagyon tulajdonosi joggyakorlásának rendezése, a végleges
vagyonkezelési szerződések, és az azok alapját képczö ingatlanlisták elökészítésc,
továbbá a fennálló kezel(íi/vagyonkezclői jogviszonnyal kapcsolatos jelentésiadatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos fclndatok elvégzése érdekében az MNV
Zrt. és Társasúgunk között több eljárási lépés is történt. Ennek sorún 1nindcn esetben
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po;,.itiv hozzú.íllúst. korrekt kapcsolattartást tapasztaltak a Türsaság részén'.íl. A
vagyonkezelési szcrzödésck clökészítésénck clsö üten1ébcn az crdögazdasági t<lrsasúg
kezelésében lévö ing11t!anvagyon tulajdonosi joggyakorlók szerinti lcvúlogatást az
MNV ZrL - a Társasüg últal rendelkezésre bocsátott - 201 !. július 31-i állapotn.1
vonutkozó - lc!t{11jclc11tésck nlapján elvégezte a Ncn1zcti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény l-3. §-ok, va!mnint a:1. Állmni vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 3. § ( 1) bekezdés a) pont figyclen1bcvétclc n1c!lctt." A hivatkozott levél utalt
arra is, hogy n t\1NV ZrL és az NFA között egyeztetés is fo!ya,natos, 1nclybcn
i-Clhasználták a Társaság által korábhan (étc!esen rendelkezésre bocsátott szakn1ai
infonnációkat. Az egyeztetésekről a Társaságunkat értesítették, Társaságunknak
véle1nényczési joga volt, az ellenőrzött idöszakot figye!en1bc véve legutóbb 2014.
úprilisában.
\!agyon kezelési szerzödésck n1cgkötésévcl kapcsolatban 20 ! 4. 1nújusúhnn történt az
NFA és a Társaság közötti újabb egyeztetés és vé!e1nénycsere, valainint az MFB és az
.iv1NV Zr!. közöt!i egyeztetés vélcinényezésc.
S. 1\ jclentésh·rvczct n1cgállapításával kapcsolatban, n1iszcrint :t N,·ntzcti
Földalapba tarto7.<Í fHldrészletck hasznosítású1111k részletes szab:ílyairúl 262/20JO.
{Xl.17.) Kor1n, rcndclcthcu foglaltakkal ellentétben
NF1\ felé adatszolgáltatás
nc111 történt. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatással érintett ügyekben 1ninden
esetben kértük az NFA hozzájárulását, 111íg u változások Földhivatali átvezetését
követöcn a határozutot a Földhivatal hivatalból az NF A részCrc is 111cgküldtc,
rr1cgküldi.

~,z

Tisztelettel:
-f/'

~\,t,'l{l-'.1
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E l NÖ K

ÁLLAMI

SZÁMVEVŐSZÉK
!ki.szám: V-0759-071/2015.

l(ocsis l\1ihály úr
vezérigazgató

Vértesi Erdészeti és Faipati Zrt.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A „Jelentésterl'ezel az álla111i tulqjdonhan álló erdifgazdasági társaságok vagyongazdcílkockísi
tevékenységének el/en(}rzése ~ Vértesi Erdészeti és F'aipari Zrt." cítn111el készített
száinvcvöszéki jclentéstervezctre tett észrevételeit köszönettel 111cgkapta1n.
Az Á!lan1i Sz{unvevöszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vczetö által
készített részletes tájékoztatást csatoltan 111cgküldön1.
Tájékoztato111

Vezérigazgató

Szán1vevőszékről szóló

urat,

hogy

szán1vevőszéki

a

jelentésben ~ az },.Hanti

2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bCkezdésc alapján - a figyele1nbc

nen1 vett észrevételeket szerepeltetjük az elutasítás indokának feltüntetésével.

Budapest, 2015.
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Melléklet
Ikt.szám: V-0759-07\/2015.

'fájékoztatás
az elfogadott és cl ncn1 fogadott

észrevételekről

A „Jelentéstervezet az álla,ni tulajdonban álló erdifgazdasági társaságok va1.:yon)Iazdálkodási
tevékenységének ellenSrzése
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt." chnü jclentéstcrvezetrc
2015. október 29-én érkezett észrevételeit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a
következő tájékoztatást adon1.

1. észrevétel - 6. oldal 1. bekezdés, illetve 12. oldal 1.l. pont (A l'ársas:íg
vagyongazdálkodása)

A doku1ncntu1nok is111étclt áttekintését követően a jelentéstervezet 6. oldal l. bekezdés
3. 111ondatát és 12. oldal 2. bekezdés 3. n1ondatát töröljük.
2. észrevétel - 6. oldal 2-4. bekezdés, 12. oldal 1.1. pont (,,A Társaság ,nérlegei 11e1n a
valás á/fapolot tükrözték"), 18. oldal 2.2. pont (vagyonnyilvántartás), 24. oldal
4.1. pont (kontrollrendszer)
A Vhr. 9. § (9) bekezdés a) pontja alapján a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett
eszközöket a Sz.:ín1v. tv. előírásai szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a
vagyonkezelési szcrzódésbcn rögzített értéken állon1ányba venni. A Számv. tv. 23. §
(2) bekezdése clöh:,ja, hogy a vagyonkezelőnél a 1nérlcgben eszközként kell kiinutatni a törvényi rendelkezés, illetve tClhataln1azás alapján - kezelésbe vett, az átlaini vagy
önkon11ányzati vagyon részét képezö eszközöket is. Ezen eszközöket a kiegészítő
1ncllékletbcn - legalább rnérlcgtételek szerinti 111egbonlásban - külön be kcl\ 1nutatni. Az
ideiglenes vagyonkezelési szerződésben a vagyonkezelésbe adott vagyon értékét nen1
rögzítették, a szerzfidés azt scn1 tartahnazta, hogy a vagyonkezelt eszközök értéke nulla,
továbbá nincs rcn<lclkezés arra sc1n a szerződésben, hogy a vagyonkezelésbe adott vagyon
értékét azé1i nen1 határozták n1eg, rnert az a vagyontárgy tcnnészcténél, jellegénél fogva
nc1n állapítható n1eg. A Társaság tnérlcgei ne1n tartaln1azták a vagyonkezclt eszközök
értékét, azonban ezt a könyvvizsgáló nem kifogásolta. A Társaság a Szá1nv. tv. és a Vhr.
előírásainak betartása céljából nein tett lépéseket annak érdekében, hogy a vagyonkezclt
eszközök értéke a vagyonkezelési szerződésben rögzítésre kerüljön.
A Vhr. 17. § (1) bekezdése szerint a saját vagyonnal rendelkező vagyonkezelő a rábízott
állmni vagyonról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, an1ely tételesen
tartahnazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az clszá1nolt terv szcrínti
és terven felüli é1tékcsökkcnés összegét és az értékben bekövetkezett egyéb változásokat.
A Vértesi Erdészeti és Fnipati Zrt. által vezetett nyilvántartás nen1 tartaln1azta a

_,_
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vagyonkezclt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, vah.unint az értékben
bekövetkezett egyéb változásokat, ezért nc1n felelt 1neg a Vhr. 17. § ( 1) bekezdésében
foglaltaknak. A fentiek alapján a jelentéstervezet 1negúllapításainak 1nódosítása ncn1
indokolt.

3. észrevétel - 6. oldal: ,,A kezelt vagyon 11yil1Yí11tartása tekintetében a Társa.Híg és a
tulajdonosi joggyakorló MNV Zl't. és NFA ki>zötti egyeztetések az ellenőrzés
beJ~iezéséig 1u!111 kerültek lezárásra, így a Társaság ne,11 rendelkezett "
,•agyoukezelésébeu lév/f valt1111e11nyi ál/a111i i'(lgyonra, és (111nak nagyságára 11011otkozó1
a tulitjdouosijoggyahorló AJ1VV Zrt. és NF,,.111yilvá11tartásth 111/ egpezö adattal."
A jelentésben elkülönülnek a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlóra, illetve a
vagyonkezelt fi:ildtcrliletek feletti tulajdonosi joggyakorlóira vonalkozó rnegállapítások. A
vagyonkezelt földterületek tekintetében a tulajdonosi joggyakorló 201 l-ig az MNV ZrL
volt, azt követően a tulajdonosi jogokat - a vagyoni körök szerint - 1ncgosztott;:in az
MNV ZrL és az NFA gyakorolta. Az ideiglenes vagyonkezelési szerződés (VSZ) 3.3.2.
pontja szerint a VSZ-t a felek a tárgyévet 111cg,elözö év nove1nber 30-ig felülvizsgálják. A
VSZ évente előírt felülvizsgálata ne111 történt 1ncg, azt az észrevétel sen1 vita~ja.
Mcgúllapításaink 1nódosítása tehát ne1n indokolt.
4. észrevétel - A jelentéstervezet megálJapította, hogy a \'agyonkczelési szerződést az
cllenürzött időszakban, azaz 2009. január J. napjától 2014. június 30. napjáig nen1
aktualizálta a Tilrsaság a vagyoni kör, a tulajdonosi jogok gyakorlására
felhatahnazott szcrve1,ctck változásai, valarnint a "fársaság vagyonkezelésére
vonatkozó jogszabályi változások ellenére. A
vagyonkezelési szerzéidés
felülvizsgálata, 1nódosítása és annak 1nódosít:ísokka~ történéí egységes szerkezetbe
foglalása ncn1 történt n1eg, ezt se1n a l'ársaság, sen1 a kezelt vagyoni kör feletti
tulajdonosi jogokat gyakorló nem kezdeményezte.

A doku111enlu1nok is111étclt áttekintését követően a jelentéstervezet 7. oldal 2. bekezdés
2.inondatát és 17. oldal 3. bekezdés 3. 111ondatát töröljük, a 7. oldal 2. bekezdés
1. mondatát és 17. oldal 3. bekezdés 2. 1nondatát az alábbiak szerint pontosítjuk:

„A V.S'Z évente /Öl'tén{(felülvizsgálata, illetve eg)lséges szerkezetbe JOglalása 11e111 történt
111eg, annak 111ódosításai csak a kezelésbe átadotl \'agyon változásait tarta/111azták, az éves
JC!lülvizsgálatot aff!lek 11e111 kezde,nényezték"
S. észrevétel - A jelentéstervezet n1egállapításával kapcsolatban, ntiszerint a Ncn1zcti
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló

262/2010. (Xl. 17.) Korm. rendeletben foglaltakkal ellentétben az NFA felé
adatszolgáltatás ncn1 történt.
A 262/2010. (Xl. 17.) Konn. rendelet 50/A. § (1) bekezdése szerint a Társaságot - a
Nen1zcti Földalap vngyon-nyilvántaitásának naprakész vezetése és az NF A beszinnolókészítési kötelezettségének 1ncga\apozottsága érdekében - a l(onn. rendelet, valmnint a
szerződés szerinli adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szerzödés tartania alatt. Az
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ideíg,lencs vagyonkezelési szerződés 3. 10. pontja szerint a Társaságnak a
vagyonkezelésbe adolt crdövagyonról és annak változ,lsairól írásban bcszá1110\ót kell
készíteni u kezelt területek feletti tulajdonosi joggyakorlónak a tárgyévet követő
tnájus 31-éig. A Társaság ncn1 készítette cl az NFA részére a 3.10. pont szerinti
beszámolókat, ezért n1cgál\apitásunk 1nódosítúsa ne1n indokolt.

Budapest, 2015.

/ti.

hó )(: nap

Makkai Mária
felügyeleti vezető
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D01nokos László

cln<Jk
1052 Budapest
Ap[iczai Cs. J. u. 10.
1kt. sz.:

MNV/01/50500/ ,J

/2015.

Hiv. sz: V-0759-065/2015.
Tisztelt Elnök Úr!

A 20!5. októhcr 14. napJan ,/Lz á!lan1i tulajdonhan álló erdőgazdasági társaságok vaiynngazdálkodási
te1·ék('11ységé11ek ellt•1u'Jr1.isc -- Vértesi Enh;szeti és Faipari Zrr." tárgyában kézhez vcll, V-0759-065/2015. ikt. sz.
Jelentés-tervezetre az alábbi észrevételeket kíváno,n tenni.

1. f cjczct / 7. old. n1ásodik hckezdé_0, _2. old. negyedik-ötödik bekezdés, ! 0. old. e!~.:.nl6sodik bckc~t!és IL2.l. feiezcL I
J_7. old. 1násodik-hnrn:iadik bekezd_ti'i,.. II.5. fejezet I 29. okl. első bekezdés és 10._old. Javnslat az MNV ?Jt.
1

vc1.érigazgntójrinak a)-c) pontok

„A vagyoni kör. a 1u{ajdo11osi jogok gyakorlására Jelhataln1azott szervezetek változúsai, valamin/ a 1círsc1.wíg
vagyonkezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések wiltozdsai ellenére a VSZ-t az ellenőrzött id6szakba11 nem
aktucllizálták. A VSZ feliilvizsgcílata, egységes szerkezetbe foglalása nem történt meg, annak módosíldsai csak a
kez.elésbe átadotr pagyon változásait turta/11wz.rák. A VSZ 111ódosítá.wí1 és a1111ak módosításokkal történő egységes
szerkeze1bc fóghihísát se111 a Társasdi, sem a kezelt vagyoni kör jélett t11lajdonosi Jogokat gyakorló MNV Zrt.,
illetve NFA 11e1n kezde111é11yezre . .. A felek nem /eUek eleget a Vhr. eliiírdsá1wk. 111er/ a Vhr. hatcilybalépést követe)
hat hónapon helíil nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó. ingatlanokra vonatkozóan a VSZ
mr}:_s;::ii11te1ésé1 és a jogszahcilyoknak ,neg.feh:lií szerződés megkötését."
,.A 1,agvonkezelésbe adotr álltimi vagyon reki11te1ében tulqjdonosi jogokat gyakorló !Y!J\l\l Zrt. és NFA tevékenysége
a:: e/le11őrzöff id()szakban nem támogat/a 1e!jes köriíe11 a .felellis vagyo,iga;::rlálkodás 11u gvalósulását, a VSZ-s<.cl
kapcsolatbcu1 feltárt hiányosságok megsziintetésére és a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetésére
vonatkozóan nem kezde111ényez1ek inlézkedéseker. Ne111 éltek a Vhr .• /Jen foglalt, a kezelt vagyon hasz,uílotdra
\'Ollalkozó ellenőrzési jogukkal, valnmint nem végeztek a Vhr.-ben foglalt, a vagyo1111yilvcíntar1ás hitelf'sséxére,
teljességére és helyességén: votu11kozó ellenőrzési a Társaságnál.
A Vértesi Erdő Zrl. a f,.,Jagyar Álla111 tulqjdonában álló erdiívagyon és egyéb miívelési áglÍ termú.föld ingatlanok
kezelését a KVI-vel 1996. 11oven1ber /·)én kötött vagyo11kezelési szerződés alapján l'égez.te. A Tá1:\·aság, mint
1'(1gyo11keze/ő t~ a KVI közöli létre)ÖII szerződéses jogviszony kereteit a VSZ);en foglalt jogok és köte/ez.euségek
töllö1ték ki. A Társaságnál a KVI·vel kiitöll VSZ-e nem 1á111oga1ta 111t'g_felclőe11 és s:-.á111011 kérhcu) módon az álla11ii
1•agyo1111al \'aló szabályszcrií gazdcílkodást. Az. el/e11örzöt1 idősz.akban a \!SZ lwtdlyon kíviil helyezelt jogszabályi
hil•atkouísokat rartalmazolf az Áht., 109/B.§, az Áht., 109/G.§ és a Vodvédelmi. IF. 98. § re111/elke,,ései
ronatkoz(isúban és nein tartalmazta a V1v., az Evt„ a Nvtv. és az l\1falv. eliJírcísaira történli hivarkozásl. A VSZ
3.2.3. pon(ia lehetőséget biz.tosíl a i'agyonkclőnek a vagyonkezellii Jog citruluízására, azonbcm a re11delke;:_és
elle11té1es az Nfátv. 19/A ..§ (4) bekeztlésébe11 foglaltakkal, melynek értelmében vagyonkezelői jog hannadik
s;:.emély11ek ne,n engedhet/) á1. A \!SZ 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a szerződést évente ne111 1-i:i'sgá!rcík fdiil.
oz.t a felek ne1n kezdeményezték. A felek nt'n1 teltek eleget a Vhr. 54. .9 (7)1 bekezdés előírásci1u1k, mert a Vhr.
hatcíl);halépésér kiJvel/J hat hónapon beliil nem kezde111é11.vez1ék a Nemzeti Földalap/Ja tarlozó ingat!wwkra
vonatkozóan a
VSZ,
megsz.iintetését és a jogszabályoknak megfelelő szerz.6dés megkötését.
1
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A vagyo11kezdéshe ado!t áf!cmzi \'agyo11 lcki11terébe11 tulajdo11osi jogokat gyakorló MNV Zrf. és P.lFA nem végezlek c1
Vhr. 20. § ( J)-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti Földalapba 1artoz6 földrészktek hasz11os(tásá11ak részletes
s::al,ályairól szóló 262/2010. (Xl. 17.) Konn. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdéseiben Joglaft, a vagyonnyilvá11tarrás
hi11•/ességére, rejessf'gére és ht>lyes.wfgére 1,01u11kozó e!le11iirzés1 a Társaságnál.

Juvas!ar az MNV Zrt. vezérigazgatójának
a) Tegyen i111ézkedéseket az erd/ígazdasági társaság közre111iíködésével a tényleges állaporot rög;ftő és a hatályos

jogsza!Hílyi elr'.íírásoknak megfi:lef(f vagyonkezelési sz<~rzlfdés megkötésére,
Tc,:yen inté::,kedéseket a 1•agyonkezelési sz,erz/idés feliilvizsgáfalának e/Jnaradásával, l'llfamint a Nemzeti
Fii/dalapba tartozó i11gatla11okra vo11c1tkozó VSZ megszJintetifsével össze.függés/Jen j"eltárl s;;,alníly1alanságok
tekinretéhen a felefiJsség tisztáz.dsa érdekében, és szükség szerin! intézkedjen a felelösség érvé11yesílésériil.

ÍJ)

cJ b1tézkel{Íl'II a Társaság vagyo1111yi!vá11tartásn hitelességének, teljességének és helyességének jogszabáfyl>an
.fo1,;lallak szerinti elleniirzésériil."
Sajnálattal állapilottuk n1eg, hogy a Jc!entés-lervczct egyáltalán nern veszi figycleinbe a vizsgált időszakban
n1egindított és több cljánísi csclekn1ényt is 1nagába foglaló intCzkcdés-sorozatunkal, 11n1e!ynek a célja a Jelentés!crvczetbcn egyébiránt joggal kifog;\so!t hiányosságok megszüntetése, az crdögazdasági társaságok mííködésének
jogszabályi n1egfcletöségénck biztosítása vall. Ezzel a Jelentés-tervezet azt sugallja, hogy a tulajúono.~i
joggyakorlók rés.zérö! egyáltalán nem volt szándék az crdögazdasági társaságok n1űködésének, illetve a
vagyonkczdés körülményeinek hatályos jogszabályok szerinti sz,1bá!yozüsára, aine!y egyébiránt ne,n felel ,ncg a
valóságnak és az adatszolgáltatásunk során sem erről tájékoztattuk Önöket
Mindarnellett elisn1erjük, hogy a prob!é1na a kezelt vagyonclcn1ek nagy szánta, ebből kifolyólag a szabályozást
igénylő körüln1ények nagy szán1a és sokrétűsége miatt nehezen átlálható, ezért kérjlik, engedjék meg, hogy a
munbljukat segítő szándékkal kor.íbbi tájékoztatásunkat isn1étclten rncgcrösítsük, azzal a kiíejczett kéréssel, hogy a
Jelentésükben az általunk vitatott 1ncgállapításl szíveskedjenek módosítani, és az MNV Z1t. által a megoldás
irányába rnegtctt intézkedéseket ícltllntetni.
Az ide-iglencs vagyonkezelési szerződéseken alapuló kezelői jogviszo'ny öjraszabályozása, az ideiglenes
vagyonkezelési szerződések megszüntetése és végleges vagyor1kezelési szerződések 111egkötése érdekében az
intézkedéseink már 2011. évben megkezdődtek, párhuza1nosan a Nemzeti Föltlalapról szóló 2010. évi LXXXVIL
tv. 34. § (3) bekezdés e) pontja szerinli feladat- illetve vagyonátadással.
Az intézkedéseink alapja a 2011. évben, MNV/01/29518/2011. szá1n alatt szakterületünk által bekért, az
erdőgazdasági társaságok 20 l 0. decc1nbcr 31-i, illetve 2011.jülius31 -i fordulónapra vonatkozó !eltárjelentésc volt,
amelyet elsődlegesen az NFA tv. szerint előírt vagyonátadás elvégzése céljából ké-Jtünk n1eg az erdőgazdasági
1ársaságok1ól. Ugyanakkor a le!t,írjclcntéshcz benyújtott földrészlet listák voltak az első olyan kin1utatások,

amdyck a kezelt vagyon ele1neit a FÖMI adatbázisán alapuló (az aktuií!is ingatlan-nyilvántartási állapotnak
megfelelően) alrl!szletes bontásban tmtalmazták.
A vizsgált időszakban 1ncgindított és lefolytatott intézkedéseink a kQyetkezök:
1. Az erdőgazdasági társaságok 1.Hlid kezelt vagyonelcn1ek tulajdonosi joggyakorlók szerinti elhatárolása, NFA
átadás előkészítése, az erdőgazdasági társaságok bevonásával. A Nemzeti Földalapba tanozó vagyonele1nek NFA
átadása 2012-2013. években 1ncgtörtént, nmjd a vísszainaradt vagyonele111ek - többségében kivett megnevezésben
nyilvántartott földrészletek - elhatárolását is elvégeztük. A feladat végrehajtása 2014. rnájus 31-ig teljesült
Az intézkedéssel az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek körét - a közös tulajdonosi
joggyakorlás alatl álló ingallanok kivételével -, azaz a végleges vagyonkezelési szerződések ingatlanlistáit
meghatároztuk.
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Meg kívánjuk jegyezni, hogy az erdögazdas.ígi társaságok a 2011. évi lcltá1jelcntéscikhcz n1inden esetben csatolt,1k
a jelentés tai1aln1ára vonatkozó teljességi nyilatkozatukat is, így azok tartaln1át mint teljes körií adatszolgáltatást
kezeltük.
A hivatkozott iratokat az eljárás sor.ín a Tisztelt Álla1ni Szá,nvevőszék rendelkezésén: bocsátol\uk.

2. Az crdögazllasági társaságok által kezelt vagyon értékelését 2014. n1ájus 31-ig elvégeztük, részben küls.ö piaci
szerep!ö :íltal tnegá!lapított vagyoné1iékelési adatok (az IFUA é11ékbecslési adatai), részben bel,~ö szakértök és a
kontrolling szakterület által az MNV Zrt hatályos értékelési szabályzata által n1cgállapítolt értékadatok figyelembe
vételével.
3. Az MNV Z1t. Igazgatósága 511/2012. (X. 08.) 10 sz., valmnint 717/2013. (JX. 23.) IG sz. határozalaibnn
Intézkedési terveket íogadott cl „a 28/2012. (IX. 24.) sz. RJGY határozatában e[6írt, va\an1int az N1NV Zit. rábíZ()ll
vagyon 2012. évi besziín1ol~ja könyvvizsgálói minősítésének 1neg\...'11tá<,rihoz szükséges és egyéb feladatokról". A7,
Intézkedési tervek n1agukban foglalták az crdögazdasúgi társaságok által kezelt vagyon analitikájtínak elö:'illításrit,
illetve az erdötársaságokkal végleges (nc,n ideiglenes) vagyonkezelöi iizcrzödésck 1negkötését. A 717/2013. (lX.
23.) IG sz. határoz.'lt 1nc\lék!ele tnrtaltnazza a feladat végrehajtása érdekében 1nár megtett intézkedéseket (pl.
„Jl.1egtöttént az erdőgazdaságok által kezelt vagyon !istáínak vagyonkezelői jelentésekkel való egyeztetése; a
vagyonkezelési s1.erzödés ta1ia!1ni kérdéseinek, az erdögazdaságok vélen1ényénck feldolgozása, MFB
l\1unkílcsoport egyezlcté.<,ek történtek stb.), valamint rögzíti a még elvégzendő feladatokat. Ennek tnegfelelően az
MNV Zrt-nél 2012-től folya1natban van az erdőgazdasági társaságok ,,agyonnnalitikájának előállítása és
vagyonkezelési szerződései tárgyú projekt.
A batltlyos jogszabályoknak 1negfelelö vagyonkezelési szerződés tervezetét a vizsgálitti időszak során az MNV Z1t
belső szakterületi egyeztetést követően előkészítettük, és a 2014. tnárcius 18-án n1cgtm101t l\1unkacsoport
értekezleten az crdögazdaság képviselőivel, továbbá a tulajdonosi joggyakorlók (NFA, illetve akkor 111ég Magyar
Fejlesztési Bank Zrt.) képviselőivel isn1crtettük annak tartahnát. A szerződés szővegtcrvezetésnek véleményezése
ekkor megkezdődött, ugyanakkor elisn1c1jük, hogy a végleges szerzödésváltozat már az Önök által vizsgált
idöszakot követően került elfogadásra. Ugyancsak a 2014. március 18-án 1negtartou Munkacsoport érteke1.lc1en
lettünk javaslatot a vagyonkezelési díj alapjának és n1értékének n1eghatároz.:'lsüra.
4. Az erdőgazdasági társaságok áltat kezelt és a saját vagyonának vngyoriclcinenkénli, valcunint a kezelt
vagyonelernck tulajdono:-.i joggyakorlók szerinti elhatárolására vonatkozó intézkedésünket a vizsgált idöszakban
előkészítettük.

Tájékoztatjuk továbbá Elnök Urat az alábbiakról:
A Nernzeti Fejlesztési Minisztériurn KGTF/377-6/2014-NFl\1, valan1int KGTF/377-7/2014. szántok alatt adott
\ltasílásokat a fenti feladatok elvégzésére. Ezekröl, illetve az utasításokra adott jelentésünkröl a korábbi
adatszolgáltatásunk kerl:tében szintén kitérti.ik.
A vagyonkezelési szerződés vizsgált idöszakot követően elfogadott tervezetének 1nellékletét képezik az MNV Ztt
azon szabályzatai is, a1nelyek a kezelt vngyon nyilv{u1tartását, a bcruhriz,ísok nyilvántartá.sáL és az azzal kapc~olatos
elszá111olásokat, illetve a tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos, a jelenlegi jogszabályi kön1yczelnek n1cgfe!elö
szabályokat tanalnmzzák:
Az álla1ni tulajdonon, egyéb vagyo11kcze.lök által vagyonkezelt eszközön incgvalósítandó beruházások,
felújítások előzetes engedélyezésének és clszán1olásának eljárásrendjéről szóló 35/2014. szán1ú vezérigazgatói
utasítás,
A Magyar Nen1zc.ti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi Ellenörzési Szabályzata - a 39/2014. számú vezérigazgatói
utasítás, továbbá
A Magyar Nernzeti Vagyonkezelő Zrl. álla1ni vagyon vagyonkezelöire, az :íllan1i vagyont használókra és a
társasági részesedések esetében az NlNV Z!1. tulajdonosi joggyakorlását ,ncgbízottként ellátókra vonatkozó
Vagyon-nyilvántartási Szabályzatáról szóló 12/2014. sz{1mú vezérigazgatói utasítás.
Fentiek 111ellctt n1cgcmlíthetö az MNV Zrt. folyan1atba épített, illetve vagyon nyilvántartás vezetést tá1nogató
ellenőrzési 1nódszertanr6l szóló 1112014. számú vezérigazgatói utasítás.
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Egyeztetéseink sonín az crdl'igazdasági tár.sasügok tájékoztatást kaptak a szabályzataink tartallnárn vonalkozó,111.
A Jelentés-tervezet 10. oldalán található, az MNV Zrt. vezérigazgatójára vonatkozó, a) pont alatti, vagyonkezelési
szerződés 1negkötésére irányuló javaslathoz kapcsolódóan felhívjuk a Tisztelt Álla1ni Szá,nvevőszék figyelmét
arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérirnn ÁVF/21310/20!5-NFM szán1ú tájékoztató levele szerint Miniszter
Úr vagyongazdálkodüsi szc,nponlhól nen1 tátnogatja az erdőgazdasági társas<lgok ideiglenes vagyonkezelési
szerződéseit kiváltó vagyonkezelési szc1-,,.ödésck n1egkötését, ideér!vc az t-.1NV Zrl. vagyonkezelési szerződésekkel
kapcsolatos jóv.íhagyó döntéseit is.
Az MNV Zrt-rc vonatkozóan hivatkozott jogszabály, a Vhr. 20. § (1)-(2) bekezdése 2014. március 14-ig - csakncn1
az ellenörzött időszak végéig - a kövelkezöképpen rendelkezett:
,.(1) Az álla111i vagyon kezc!öjét, használóját megillető jogok gyakor!.ísát, annak szabályszcriíségét,
célszerűségét a Vtv. 17. §-ának d) pontja alapján az MNV Zrt. - szükség szerint a ter!ilcti szervei útján ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyon kezelésére, hasznosítására kötött szerzödésben rögzíteni kell, hogy a
tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik.
(2) A tulajdonosi ellenörzés célja az állan1i vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a
rendeltetésellenes, jogszcríítlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértö, illetve a központi
költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot

helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének éi; helyességének biztosítása,"
A tulajdonosi ellcnörzés alatt a Területi Irodák által folytatott elle-néírzést is értette a jogszab,í!y, anüböl egyenesen
következik a szakterületi n1unkafolya1natba épített ellenőrzési kötelezettség figyelc,nbe vételének a lehetősége.

Fentiekre tekintettel ké1jiik a Jefcntés-tervezet 7., 9-10., 17., illetve 29. oldalán található azon megállapítdsok
riirfését, hogy az MN\I Zrt. 11em k('zde111é11yezl!// inlézkcdéscket, és 1ie111 végzett a Vhr. 20. § ( 1)-(2) bekezdéseiben és
a Nemzeti Földalapba tartvz.ó földn!szletek hasznosításának részletes szabályai ráf szóló 262/2010. (Xl.17.) Korm.
re,ufolet 47. § ( I )-(2) bekezdéseiben foglal!, a vagyo11nyilvá11tartrís hitelességére és te/jr.sségére vonatkozó
ellenőrzést a Tcír.1·a.wii11dl, khjiik a 111egtelf i11tézkedésekfeltiintetését, és a Jelentés-1erveze1 10. oldahí11 találha1ó,
c1z A1NV Zrt. vezérigrn.gotójdra vo11a1kozá b) pontot a megtett i11tézkedések.f()lyanu1tosságcíra tekintellel törölni, a
e) pont alatti javaslatot sz.övegszenlen ekként módosítani:
Ja1•0.1·la1 az ltJ/\1V z,·t. vezériga;.gatójának
e) Az MN\I Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá ta11ozó (az Erd6gazdasági Társaságok dltal az 1WNV Zrt. részére
jc{e11tell) vagyonele111ek leki11tetébe11 intézkedjen a Társaság vagyo1111yifvánrc1rtása hitelességének, teljességének és
helyességének jogszabályban foglaltak szerinti elle11őrzéseinek eriísíréséről.
Kére,n Elnök Urat, hogy a Jelentés véglegesítése során jelen észrevételeinket szíveskedjenek figyelembe venni.

Budapest, 2015. október) '.;J
Üdvözlctte.l:

MNV J

MMiYA!I.NfM~.Hl

~4;'~:;;:tcö
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Szivck Norbert
vezérigazgató
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E LN ÖK

ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK
lkt.szóm: V-0759-073/2015.

I)r. Szivck Norbert úr
vezérigazgató

Magyar Ncn1zcti \lagyonkczclő Zrt.

Budapest

'l'isztcll Vezérigazgató Úr!

A „Je/entéste1Teze/ az álla1ni tu/cu·donban álló erdéígazdasági társaságok vag-;,·ongccdálkoclási
tevékenységének e/lenrJrzése
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrí." cín11ncl készített
sz{unvcvőszéki je!cntéstcrvezctrc tett észrevételeit köszőnettcl 1negkapta111.
1\z 1\l!an1i Szún1vcvöszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vczctö úllal

készített részletes táj~koztatúst csatoltan 1ncgküldön1.
'f{~jékoztaton1 \lczérigazgató urat, hogy a szún1vcvőszéki jelentésben ~ az Á!Jmni
Szú1nvevöszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bCkczdésc alaJ~ján - a figyeleinbc
nc1n vett észrevételeket szerepeltetjük az elutasítús indokúnak fc!ttlntctésévcl.
Budapest, 2015.

hó

nap

Tisztelettel:

DÓ111okos László

1052 BUD/1PEST.APACZA! CSERE JÁNOS UTCA 10. !364 Budapest 4. Pf. 54 te!elon, <IS4 9101 fax: 48'19201
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l'v1cllék!el
lkt.sz.lm: V-0759-073/2015.

HZ

T,ljékoztat:ís
clfog;u.lott és az cl ncn1 fogadott

észrevételekről

i\ ,.Je/entésterl'ezet az á/fcnní tulajdonban álló erchJgazda.wígi társaságok vab,ryongazdá/kodási
tevékenységének e!len/irzése -- Vértesi Erdészeti és F'aipari Zrt." cín1ü je\entéstervczetre 2015.

október 29-én érkczcll észrevételeit úttekinteltük, azok kezelésével kapcsolatban a
tújékoztatúst ado111.

1.

következő

A y;igyonkczclési szcrzödéshcz kapcsolódó 1ucgíillapítúsokrn tett észrevétel (1. fejezet /
7. oldal 2. bekezdés, 9. oldal 4-5. bekezdés, 10. oldal l. bekezdés, !f. 2. l. fejezet/ 17. oldal 2-3.
bekezdés, II. 5. J'ejczcl / 29. oldal 1. bekezdés, 10. oldal javaslat az tvlNV Zrt.
vezérigazgatójának a)-b) pontok)
A jelentéstervezet vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó n1cgóllapítúsai helytállóak. Az
társasúg 1nüködése jogszabályi 111cgfclelőségc biztosításának érdekében tett
kczden1ényczésekről adott tájékoztatásukat köszönettel vettük, azonbun azok ncn1
crcdtnCnyczték az ideiglenes vugyonkczclési szerződés olyan tnódosítását, vagy olyan új
vagyonkezelési szerzödés 111cgkötését, aincly biztosította volna a VSZ hiányossi.Ígainak
n1cgszüntetését, illetve a hatályos jogszabályoknak való 1ncgfetclöségét. Ezért az tvlNV Zrl.
vezérigazgatójúnuk és az NF 1\ elnökének n1egfogaln1azott intézkedést igénylő 1negúllapítús,
valaniint az rvtNV Zrt. vezérigazgatójának 111cgfogaltnazolt javaslat a) és b) pontjúnak
111óc\osítúsa nen1 indokolt. 1\z cgyértchnüség érdekében a 9. oldal 4. bekezdését és a 29. oldal
l. bekezdését riz alóbbínk szerint pontosítjuk:

erdőgazdasági

... a VSZ-sze/ kapcso/atbu11fellárt hiányosságok 111egszünlelése és a hatályos jogszabályoknak
való 111eg/i:!lellelése 11e111 történt n1eg."
2.

Az lVlNV Zrt. ellenőrzési J.:.ötclczcttségénck clntulasztúsára vonatkozú 1ncgúllapítúsokra
telt észrc,,étcl (9. oldal 4. bekezdés, 10. oldal 2. bekezdés, JL 5. fejezet/ 29. oldal 1. bekezdés,
10. o!daljavas!at az ?v1N\1 Zrt. vezérigazgatójának e) pont)
1\z rvlNV Zrl. ncn1 bocsátott az 1-\sz ellenőrzés rendelkezésére az J'vtNV Zrt., vagy Területi
Irodái által a Vhr. 20. § (1)-(2) bekezdései szerint végzett cllenűrzésckről doku1ncntu1nokaL A
jelcnléstervczct rncgállapításai és a javaslat helytú!lóak, n1ódosításuk ncn1 indokolt.

Budapest, 2015. 4,1- hó j'(;_nap
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. 2.

2

9. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0759-075/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

MFB

.,,MFl3

II IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII II III
M5580S0
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~1 ...::..Sj~,7._, 1,1

elnHk részért'

;!-&/

9-..-<J/5

rí_}Y-)

Álla1ni Szán1vcvéisz{,.k

Budapest

'f'iszlcll F.lnfik Úr!

20 ! 5. október 7-Cn kl'1sziincttcl kézhez vettük az Állaini Szú1nvc,,ös:,,.ék .. Az úllanli
1ulajd(111ban
é\!{1
crdöga1.clasúgi
társaságok
vagyongazdúlkodúsi
tt:vékcnysCgC-nck
cllcnörzésér(íl"' szóh) jdcntéstcrvczctckct az alábbi cégekre:
e

DALERf) f)élalf<ildi F.rdész1;:ti Zrt.

(Jk1.szi1111: V-0761-151Jl2015.I

ot

Nyírcrdö Nyirs0gi Erdészeti Z11.

( lkl.szú1n: \'-0763-059/20 t 5.)

e

Vértesi ErdCszcti és Faipari Zrt.

(lk1.szárn: \1-0759-06"/2015.)

Az !\·1Fl3 Zrt. a jclcntéstcrvczctckkcl kapcsolatosan LJ(;le
tenni:

kívún észrevételt

S'/.l'lllf)O!ltbál

1.

A jelentésekben n1cgJ'ogaln1azott központi pn:blCn1a

'.2.

Egyl:di esetek

1. ,t\ jclcnlCsckhl'l1 n1cgfoge1lnn11,ott kfiz.ponti prohlí'n1a
Az ÁSZ az egyedi jelentéseiben uz crdögazdasági társasúgokat. vala1nint a vagyonkezelésbe

adott

ú\Jnn1i

vagyon

tekintetében

tulajdonosi

jnggyukorló

!\1NV

ZrL

és

Ncn1zcti

Földalapkezeiö (toviihhi,1kbnn: NFA) tcvékcnyégét n1arasztalta cl.
/\lapvdii problén1aként jelenik incg,, hogy az crdök últal kezell cszkör,iik

a1. NFA~va!, a

Kincstúri \Tagyon lgazgatúsúggal, és az !Vl.NV Zrt-vcl kötött vagyonkezelési n1cgá\lapodásban
rögzített~ értéken ncn1 szerepelnek a Túrsaságok könyveiben,
Az l\1FB Zrt. tudatúhan volt a prnblén1ílnak (az1 az ÁSZ jelcnt(:sben is cn11ite!I, 2010. évben

végzett útvilúgítási jelentés is tutuln1azta, n1c\ynck 11yo1nnn követése, bcszú1noltatúsa
111cgtiirtént) és folymnatosan cgyc1.!ctctt az l\1NV Zr!-\'L'.l (:s az NF/\-val a rendezés ügyCbcn,
Az ideiglenes vagynnkczcll~si szerzödés n1t'1clositúsún1, véglcgesí!ésérc a vagyonkc1.elé:--bt:
adónak (_i'v1NV, NFA) van lchctóségc, a T:'1rsasúgok szer1.ödö par(ncrh:C.111 észrevételeket,

r
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javaslatokat tehetnek. J\ szcrzödés véglegesítése érdekében a Társas6gok és az MFB Zrl.
képvisclöi 1ni11dcn olyan egyeztetésen (pl.: az rv!NV Zrt. által lélrchozotl bizottság) részt
vettek, ainclyrc 111cghívúst kaptak, illetve azokon érdcn1i javaslatokat tettek.
Ahogy a jelentés is 1ncgjcgyzi, az egyeztetések az cllc11örzés hcfCjczésig ncn1 kerültek
lezárásra, így a Társasúgoknál ncn1 {il! rendelkezésre a vagyonkczclCshcn lévö ál!an1i
vagyonra és annak nagys{1g<íra vonatkozó, az i'v'INV Zrt. ós a;, NFJ\ nyilvúntartúsúval cgyczö
adat.
1\z ÁSZ 2013. évi „A z ú/la111i 1•agyo11 .f'eletti koutro/1 - Az á/h1111i l'agyon .fldetli tulajdonosi
jogf.:.J'akor/ással kapcso/ato,,· te1 1éke11ységek ellenó'rzéséró'/" szóló jcl{·ntí'.St' :1JapJ,lu a
Ncn1zcti Fejlesztési 1\.1inisztériun1 - az ÁSZ-szal {'gycztctctt - ahlbhi fiihh pontokat
tartahn;1zó intézkedési tervet (l. sz. 111cllék\ct) ;íllílott iisSZl', 1nclyct :1 2014. április 25-én
kell levelében ktild(itt n1cg az l\1FB Zrt. részére:

a Túrsasúgok últa! kezelt ú1lan1i ingatlanok és egyéb vagyonclc111ck értéken történő
nyilvúnlartása,
a vugyonkczclési díjak cgyl~rtclinü és tuh\idonosi joggyakorló szervezetenkénti
n1cghatúrozúsa.

az új vagyonkezelési Si',crzödés n1cgkötésc,
a Túrsasúgok kezelt és sajút vagyon.inak vugyonclt:1nenkénti, valanlint a kezelt
vagyonclen1ck tulajdonosi joggyakorló szerinti clhat,írolúsa.

Az iv!FB törvény 1nódosítúsának 2014. július 16-i hatúlybu lépésével az MFB Z1i. illlmni
f'c!etti tulajdonosi joggyakorlása n1egsziín1, az a Föld1níívclésügyi
l\~inisztériu1nhoz került út, igy az intézkedési tervben való közn.:n1í.íköclésrc, illetve a
végreh:ijüis nyon1on kövclésérc az MFB Zrt~nck ncn1 volt lehetősége.

erJügazdasúgok

A jelentések az l\~NV Zrt. vezérigazgatójának, az NfA clnökén~k és az erdés;.;.eti túrsasúgok
vezérigazgatóinak fr1g,1ln1<1i'.lak 111cg intézkedési javaslatokat.

2. Egvcdi cselek:

D1-\LERD J)í'.lalföhli P:rdészcti Zrt.
1\ jelentéstervezet hibúsan hivatkozik nz MFB Zrt.-re, nlikor a \ttv.17§ ( 1) bekezdés d) pontja

szerinti rendszeres cl\cnörzés chnaradására tnutat ní. A Vtv. hivatkozol! bekezdése alapján az
ellcn6rzés az MNV Zrt. l'cla<lata. Kéiji.ik a tórsasúg feletti tulajdonosi joggyakorló2 hivatkozás
törlését. (29. oldat 4-5. bekezdés; 9. oldal 4. bekezdés)

2

2
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NYÍl{EH,')é) Nyírségi Erdészeti Zrl.

A jclc11téstervczet hibúsan hivatkozik az rv'IFB Zrt.-rc. ainikor a vagyonkezelési díj évenkénti
f'clülvi1,sgúlatüról ír, ugyanis a vagyonkczelöi díj 111<:g!rntfirozúsa az t\1NV Zrl. és <1z NFA
ha!úskörc. {17. oldul 2. bekezdés) Kérjük a túrsaság feletti tulajdonosi joggyakorló?
hivatkozás törlését.

A jelcntéstcrvczct hibásan hivatkozik az l\1FB Zrt.-n\ n1ikor a \ft\'. 17* (1) bekezdés cl) pontja
szerinti rendszeres c!lc11ör1.ési c!inaradására n1utat rú. A \'tv. hivatkozott bekezdése alapjún
az cllcnörzés az t\-1NV Zrt. feladata. J(é1~jük a !Llrsasúg feletti tulajdonosi joggyakorló?
hivatkozás törlését. (28. old.11 2-3. bekezdés)
''érf<.'Si Erdészeti és Faipari Zrt.

Az ellcnórzési anyagban több helyen keveredik a társasági

részesedés feletti és n

vagyonkc:r.clésbc adott úlla111i vagyon IC]cHi tulajdonosi joggyakorlón.1 történö hivatkozás, így
u 9. oldal 3. bekezdés 4. sorának a tulajdonosi joggyakorló 2 hivatkozással tö1iénö
kiegészítésével, vnla111int a1. utolsó 1nond:it törlésével hcl)1álló a bekezdés. Ugyancsak kCrjük
a 28. oldal 2. bekezdés 3. sor:inak a tulajdonosi joggyakorló 2 hivatkozással történö
kiegészítését.

A jelcnléstcrvczct hibúsan hivatkozik az MFB Zrt.·-re, 1nikor a Vtv.! 7§ (!) bekezdés d) pontja
szerinti rendszeres cllcntin'.ési clinaradásúra 1nutat rá. J\ \!tv. hivatko;,:ott bekezdése alapjún
az c\lcnéírzés az l'vll\1\' Z1i. feladata. Kérjük a társaság felcHi tulajdonosi joggyakor!ó 2
hivatko;,.ás törlését (28. oldal 2-3. bekezdés).

Budapest, 2015. október 27.

/

Tisztelettel:

/

/ i / ..
tl[,;)/
/

Na,Csaba
vezérigazgató

K.ovúcs Zsolt
vezérigazgató-be] yct tcs

rvtclh'.·ldclck:
1.

s;,.ún1ll 111clléklct: NF~1J levél (lkt.szún1: KGTF/177-7/2014-NFl\1)

)
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NIMLITI Fl'JLESZT(SI
MINISZTÉIUUM
Nt.l'v1Lll l LAS/LONF
111i11i~lter

lktatószán1: KGTF/ ;'.'i ·.r

/2014-NFM

Ügyin1Czö: Jr. K,1sz;ís tvlónika
Telefonszám: 795-19!7
e- 1nail:mo11ika.k.iszas(i:ljnfm.gov.hu

]\/agy C'sabt1 úr részére
11ezéri1:az1:ató
1lfagyar Fejlesztési Bank Zrl.

Budilll\:"..fil
Tár&')': ,, Az ó/lanli vagyon .fe!etfi kontroll~ Az állatni vat,1yu11 .felclli tulqjdonosi joggyakorlással
kapcsulatos tevl;kenységek cllen()rzésériJI" szóló 13193 sz. ÁSZ jelentés <1lapján ö:-;szeállílotl
NFi\1 intézkedési terv 111ódo.sítása, az ahban foglalt feladatok végrchajtúsa

Tisztelt Vezérigazgató Lir!

Az Állan1i Szá1nvcvőszék (a továbbiakban: ÁSZ) túrgyban 1ncgjelölt jelentésével
összefiiggésben 2014. január 27-én intézkedési tervet hagytan1 jóvá, an1clyben fOglalt feladatok
végrehajtása érdekében 2014. január 30-i kclter,ésü levélben forclultan1 c')nhöz C-s a i\1agyar
Nen1zcti Vagyonkezelő Zrt. vc:r.érigazgatójához, l\1úrton Péter úrhoz.
Az ÁSZ az intézkedési tervvel kapcsolatban küldöf!, 201-1. 1núrcius 25-i keltű levelében az
intézkedési terv kiegés?.itését, 1nódosílí.lsút kérte. /\ n1ódosított intézkedési tervet jóváhag)1a111.

A n1ódosíto!l intézkedési terv alapj1.ll1 a követkczö feladatok végrehajtása szükséges uz alábbiak
szerint
1./ a társaságok tlltal kez1.·lt állanli ingatlanok és cgy(•h va1,,')'únelc1nck l'rtékcn lörténö
nyilváutartásl1:

Felel/is: MNV Zrt.,
1-Iatúrídö:
"
e

földterületek esetében legkésőbb 2014. 1nájus 31-ig
felépítn1ényck esetében 2014. decen1ber 31. (A fe!épít,nényck csclében az !\1N\/ Z1t a
vagyonkezelési szerződés 111egkötését az év 111;:isodik felére tervezi_ látja
n1cgval ósí thatónak.)
1

2./ a vagyonkcz1..lé.si tlíjak cgyértclmií és tula,idonosi jogf.,'}'Hkorló szervezetenkénti
n1eghatá1·ozása:

4
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Fclelös: J'vfl\JV ZrL,
l latáridő: 2014. rriiljus 31-ét követöen foly.:iniato.san (2014. decen1ber 31-ig)
E pontban foglalt feladattal kapcsolatosan az ÁS7, részére az alábbi tájékoz1auíst adlain:

„Az 1\Sz által 1ncghatározott feladatok végrehajtására irányuló n1unka/()Jyainat sonín a
végrehajtásban érintett szervezetek, társaságok között kialakult a7, az .:\.Há::;pont. hogy n1ivel az
erdőgazdasági

társaságok alapfeladatként közfeladat ellátúst is végeznek, az1 a vagyonker.elési
díj rnértékénck n1cghatározásakor az !\1NV Zrt. figyelen1be veszi, valan1in1 n1egállapitúsra kcrli!t
az az elv is, hogy a vagyonkezelési díj irányadó n1értékc <12 ndott erdőgazdasági titrsaság últa!

kezelt ingatlanvagyon bruttó nyilvánta11ási értékének 2°/o-a.
A vagyonkezelési díj alapja a kezelt vagyon bruttó nyilvántartási értéke, ezért annak
n1eghatározásóra erdőgazdaság társaságonként kerül sor a 4J pontban 111eghatározoH ún.
,.végleges ingatlanlista" alapján. /\ végleges ingatlanlista kizárólag vagyon.kezelésbe adott
ingatlan vagyonele1net tartaln1a7., az erdőgazdasági társasúg sajút vagyonában nyilvántartott
\'agyonelcinet ncn1, ezért az JvJNV Zrt.-nek és az erdögazdasági társasitgoknak a szerződés
n1egkötését n1egelözöen el kell határolnia egy1nástól a saját vagyonba és a kezelt vagyonba
tartozó ingatlan vagyonc\c1nckct (4.b./ pontban foglalt feladat).
/\ feleknek a vagyonkezelési díj rnértékében a vsgyonkczelési szerződés 1negkötésé.t
1ncgelözöen kell n1cgállapoclniuk az irúnyadó vagyonkezelési díj n1értékct alapul véve."

3./ az llj vag1 onkezelési
1

szerződések

n1cgkötésc:

/\ vagyonkezelési szerzödés tervezet az MNV Zrt. érint~tl szakterületei álláspontjának
figyclc1nbe vételével elkészült, az MNV Zrt. és a rvlFB Zrt. ülta! létrehozott Munkacsoport
(tagjai: tv1FB Zrt.. :v1.N\l Zrt., 1'1FA és egyes crdögazdasúgi tárSasúgok) vélen1énye alapján
átdolgozásra került. A szerződés tervezetnek az erdőgazdasági társaságok részére történö
inegküldése 2014. úprilis 15. napjával 1negtörtént.
Felelős:

l\1NV Zrt., az f\1FB Zrt. kö?.scn1üködésével
Hutúridö:
földterületek esetében: 2014. n1ájus 31 ·ét követöen fo!ya1nntosan (2014. dcce1nbcr 31-ig)
• felépítmények esetében 2014. IL félév folya1nán

4./ a t~írsaságok kezelt és saját vag) 0n1inak vagyonelcn1cnkénti, valarnint a kezelt
vagyonclcn1ek tulajdonosi joggyakorld szerinti elhatárohlsa:
1

1\z crdőgazdusági társaságok által az MN\1 Zn. rendelkezésére bocsátott !eltárjelcntésck a!apjún

o
•

a jogszabályi rendelkezések szerint az Nf,A tulajdonosi joggyakorlása a!á tartozó
ingatlan vagyonclc111ek nagyobb része rnár 1ltadúsra került uz NPA részére,
a kisebb részt képczö vagyonclctnek tckinte1ében pedig fo\yan1atban van az átadás az
~1l\1V Zrt. és nz Nf A között

l'o~taZ"im: 1 1·\0 B11d;11w~t. !'f.1 ·1 i:kfo11: (06 1) 79)

()6(18

!.-"-maii. mini~,t~r(iúnfm.go\ .hu
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_(111 .• ,vé_gJ~~lL.i!Jg{ill.ilDÜ!)J.~f·- (az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása abtt lévő, 1naradó
vagyonclcn1 J istája) MNV Zrt. és az NF J\ közötti lccgyeztelése, kü?ös állckintésc

a./ /\z

Fclclös: MNV Zrt.
J,Jatáridő: a lista :rvfNV Zrt. és NFA közötti Jccgycz1ctésc, közös áttekintése

Ü)lya1nathan van,

lezárása legkésöbb 2014. n1áj us J 1-ig 1negtörténik
b./ 1\z a,/ pontban foglaltak szerint leegyeztetett ún. ,.véglc~_LD.gatlan!ista" l\1NV Zrt. és az
egyes cnlögazdasúgi társaságok illtali áltekintésc a7.zal a céllal, hogy a vagyonkezelésben lévő
vagyoni clr1ncket tnrtalrnazó ún. ,,végleges ingn1\anlista" ne tartalinazzon r1z erdögazda.sági
társaság saj6t vagyonilban nyilvántartott vagyoni ele111et (saját vagyon - vagyonkezc!t vagyon

elhatárolása).

F\,Jelös: lvf:'!V Zrt., az !'víFn Zrt.
2014. ,nújus 31-ig

közrcn1űködésével

J-latáridő:

E pontban foglalt fchtdatokkal kapcsolatosan az ÁSZ részére az alábbi t~jékoztatásl adlarn:
„Szükséges n,egjcgyczní, hogy ingatlanlista, 111int állandó „végleges ingatlan!ista'' ilyen
fonnában nc111 létezik, n1crt 111indkél tulajdonosi joggyakorló tekintelCbcn az úllan1i
vagyonelcrnck halinaza n1ind tncnnyiségben, tnind pedig összetételben l'olyan1atosa11 változik,
/\z crdögazdasúgi társas:\gok által kezelt ingatlanvagyon adatai

-

rnindkét tulajdonosi

joggyakorló tekintetében - az övközi változások (111cgo.sztások, tcri.iletvát1ozások, 111üvclési ág

változások, stb.) rníatt tülyainatosan változnak. ezért az adattartahnában ,,végleges iugatlanlista"
rnindig egy adott konkrét idöpont vonatkozúsóban adható 1neg.
Jelen intézkedési tervben az ún ... v~glegcs ingatlanlista" 1ncghatórozás alalt az erdőgazdasági
társaságok vagyonkezelésében lévő ingallanvagyon MNV Zrt tulajdonosi joggyakorlása alatt
úlló részét kell tekinteni. E „végleges ingatlanlista" kialakítására az erdőgazdasági társaságok
által az i\1NV Zrl. részére átadott Jeltárjclcntések alapján került sor úgy, hogy az l'\1NV Zrt. a
Nc1nzctí Földalapba tartozó vagyonclcn1cket kiválogntta, s azokat a Ncn1zeti Fö!dalapkezelö
Szervezet részére - i'itadás-átvétc!i jegyzökönyv alapján·-· átadta.

Lényeges körühnény, hogy a vagyonkezc!öknek - jelen esetben az erdőgazdasági tilrsasúgoknak
n1inde11 év 1náju.s 11. napjúig vagyonkezelői jelentést kel! benyújtaniuk a tulajdonosi
joggyakorlók, így az tv!NV Z11. részére is. /\z aktuúlis vagyon.kezelői jelentésekcl -" n1clynck
része a lcltárjclcntés is - a 2013. deceinbcr 31-i állapotnak tnegfelelően kell összeúllitani, ebből
kövctkcz.öen a fent etnlítctt ún. ,.végleges ingatlanlista" is a 2013. dccc1nbcr 31-i állapotot
tükrözi.

Ugyanakkor -~ fökénl a kivett incgnevczésbcn nyilvúntartott fötdterü!ctck esetéhen - a 1nég út
nen1 adott Nc1nzeti Földalapba tartozó vagyonclcn1ek egyeztetése a két tulajdonosi joggyakorló
között jelenleg is folyan1atban Víln.
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/\z egyes crdőgazdasógi társaságok vagyonkezelésében Jévö \'Ogyonclcinck az adott túrsas:iggal
n1t:gkötendö - a _iclC'nlcgi ideiglenes vagyonkezelési szerződés helyébe lép6 ~ vagyonkc2elésí
szerzödés 111elléklelél i'ogjúk képc7.ni. Az MNV Zrt. szándékai szerint az egyes erdőgazdasági
társaságokkal azonnal 1nt'gkötik a vagyonkezelési szerzödéseket, ílhogyan a 1negkütés fc\té.tclci
bekövetkeznek (pl. n1egállapodnak a vagyonkezelési díjban, véglegesítik a vagyonk<.'.zclési
szerződés tartahnát), azok 11 v11gyonelc1nck, ainelyeket e pont a./ és b./ pontjában foglaltak
szerint tnár átvizsgáltak, a vagyonkezelési szerződés 1ncgkötésévc.l cgyidcjiilcg a szerződés
111ellékletébe kerülnek, arnely n1clléklct folyainatosun bövitésrc kerül újabb, e pont ü..l és bj

pontjában foglaltak szerint átvizsgált, tisztázott vagyonelc111ekkel. ,,
Tájékoztato111, hogy az NFJ\ fclelti tulajdonosi jogok gyakorlója, l)r. 1:azekas Sándor 1ninisztcr
úr idököi'_ben 111,h jóváhagyta azt az intézkedési tervet, nmcly az ·N r: A részére n1eghatározott
rcladatokat és azok vt?grehajtási hatfiridejét tart..ihnazza,
Az lvTFB Zii. közrc111üködCse az 1.! és 2./ pontban n1cghatározott relada1ok végrchajtúsban is
szükséges lehet, ez.ért kércn1 ::i ICnt 111eghatározot1 fe!ada1ok határidőben történő végrehajtása
érdekében az lvlFB Zrt. változatlan cgyüttrnüküdését az érintett a szervezetekkel és an1ennyibcn
szükséges, úgy az erdögazdasúgi társaságok bevonása iránt is intézkedni szíveskedjen.

Budapest, 2014. ,,

~'..;111·.1_·

,) .J

Üdl'özlettel:

r\,~_C> \
(émeth Lászlóné
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E l NÖ K

ÁLLAM!

SZÁMVEVŐSZÉK
lkt.sz,im: V-076 !-162/20 ! 5,

Nagy C.'saha úr
vczCrigazg,1tó
t'dagyar Fcjlcsztési !Jank Zrt.

·risztclt Vl'zérigazgató Úr!

1-\z „A.= úl!c1111i tulqjdonhun áll() erdifgazdasági társaságok vagyongazddlkodási tevékenységének
el!en/írzése ·· chni'..'1 cltcnőrzés tekintetében a DALERD l)é/a(/öldi Erdészeti Zrí., a /llYÍRFRJ)()
J\~vírségi Erdészeti Zrt., illetve a Vértesi Erdészeli és Faipari Zrt. túrsasiigok jclentéstcrvczctérc tett
észrevételüket köszönettel n1cgknptan1.
Az 1\llaini Szún1vcvőszé.k észrevételekre vonatkozó úllúspontjúról a felügyeleti vezető által k0szítctl
részletes tújékoztatást csatoltan n1egküldö111.
T~jékozt.:1to1n \!czérigazgató urat, hogy a szán1vcvőszéki jelentésben - az Álhnni Szún1vcvőszékröl
szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - a ligyclc111bc nen1 vett észrcvélclckct
szcrepcltetjiik az elutasítás indokának feltüntetésével.
lludapcsl, 2015.

hó ,:/,·,.J, nap

ivklléldct: T.íjékozlm,is az észrevételek

kezeléséről

!052 BUDAPEST. APÁCZAI CSrnE JANOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pl. 54 telefon. 4B4 910! la~: 481 9201
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1\1clll'kkt

!ki.szám: V-0761-162/2015.

'fájékoztat.ís
az észrcvélclck kczcléséríH

„ Az álla1ni 111/qjdonban úlló erd/igazdasági társaságok 1'ar:yongrr::dcí!koclási le\!éke11ységének
cl!en!frzésc" cí1nű elk:nörzés lckintctébcn a DALERD Déla((öldi .f:rdésze!i Zrr., a 1\IYÍHERDc]
1\lyírségi Erdészeti Zrt„ ilh:tvc a Vértesi E'rdészeti és Faipari Zrt. társaságok jclcntéstcrvczctérc

1015. október 30-án érkezett észrevételeket áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a
következő tájékoztatúst adoin.

1. A jelentésekben 1ncgfogahnazolt központi problé,nú,·al kapcsolatban tett észrevételek
1\ jelentésekben n1cgfogal111azott központi problén1ával kapcsolatban adott tájékoztatúsukat

köszönettel vettük, azonban azok a[apjún a jelentéstervezet 1nódosítása ne1n inc\okott.

2. Egyedi esetekkel l<npcsolatban tett észrevételek
A l)ALEllD Délalfiihli Erdészeti Zrt. jclcntéstcrvczetének 9. oldnl 4. bekezdésére,
Yalan1int 29. oldal 4-5. bekczdfsére tett észrevétel

A rendelkezésre úllú dokun1cntu1nok is111étclt áttekintését kövctöen töröljük a jelentéstervezet
9. oldal 4. bekezdés 2. n1ondatút és 29. oldal 5. bekezdését, valan1int 29. oldal 4. bckezdéséb-:n a
tulajdonosí joggyakorló 2 szúinú a!sóindexszcl jelölt hivatkoz,ísút.
1\ NYÍllEllI>Ö Nyírségi Erdészeti Zrt. jclentéstervczcténck 17. old,11 2. hckl·zdésérc,
v:ila1nint 28. oldal 2-3. bekezdésére tett észrevétel

A rendelkezésre álló doku1nentu1nok is1nétclt áttekintését kövctöcn töröljük a jelentéstervezet
17. oldal 2. bekezdésében és a 28. oldal 2. bekezdésében a tulajdonosi joggyakorló 2 szúinú
alsó indexszel jelölt hivatkozásút, valan1int a 28. oldal 3. bekezdés 1. n1ondatát.

A. Vértesi Erdészeti és Faip:1ri Zrt. jclcntéstcrvczcténl'k 9. oldal 3. hckczdésl·rc, valan1inr
28. oldal 2-3. bckezdésl·n.· tett észrevétel
A társasúgi részesedés feletti, illetve a vagyonkezelésbe adott állaini vagyon !Clclti tulajdonosi
joggyakorlóra történö bivatkozúsokra tett észrevételekre vonatkozóan a rcnclc!kczésrc úl!ó
dokun1cntun1ok isn1étclt áttekintését követően

-2-
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•

a 9. oldal 3. bekezdés negyedik sorúban, vulmnint a 28. oldal 2. bekezdés 3. sorában az
alsó index tnódosítósa ncn1 indokolt, tekintettel arra, hogy az l\1FB Zrt. végzett a Társasúgnúl
egyedi cltcnőrzést. f\ 9. oldal J. bekezdés 3. inondatát az alábbiak szerint pontosítjuk:

,,A társaság j'elelti tulcr/donosi joggyakorló1 a Társusúgnál a 2010. évben kiil.1·/i
szakérféfve! útvilágítást végeztelefl, jogi, gazdasági, il?(or111atikai területen."
•

a 28. oldal 2. bekezdés 3. 111ondatúból a tulajdonosi joggyakorló 2 száinú alsóindcxszcl jelölt
hivatkozást, valan1int a 28. oldal 3. bekezdés 1. n1ondatút töröljük.

Budapest, 2015. év

/1

hó ,?,:,.nap

r-.1akkni Tvfúria
felügyeleti vezető

-J -
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Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet
Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Törzskönyvi azonosltósz,~m: 775706

Iktatószám: NFA-002589/023/2015
Hiv. szám: ÁSZ-V-0599/2014-2015
Érintett ÁSZ iktatószámok: V -0756-092/2015, V-0759-066/2015, V -0761-152/2015,
V-0762-073/2015, V -0763-061/2015,

l}o111okos László

Elnök
Állan1i Szún1vcvőszék

1052 Budapest
Apáczai Csere János utca 10

'fárgv: Észrevétel 1ncgki.ildésc „Az állatni tulajdonban álló erdögazdasági társaságok
vagyongazdálkodási tcvékcnységéne-k ellenőrzéséről" készített jelentés tcrvczctt:ire.

Tisztelt Elnök Úr.'

Az Állan1i Szá1nvcvöszék 2014 nove1nbcrében 1ncgkczdtc ,,Az álla1ni tulajdonban álló
erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzését" an1clyről
2015 októberétől érintettség okán az NF A részére az elkészített 1nunkaanyag tervezeteit
vizsgált erdögazdaságonként, 1ncgki.ildte Szervezetünk részére vélen1ényezésrc.
A 1nunkaanyag valan1cnnyi tervezte egységesen, az NF A Elnöke részére feladatszabás!
tartahnaz, 1nclyhez az alábbi észrevételeket tesszük:
A jclcntéstervczctckbcn tett 1ncgiillapítások hclytiillóságút nctn vitatjuk,
szükségesnek látjuk az NFA elnökének tett javaslatokkal a), b) és e) kapcsolatban a
tájékoztatást 1negadni.

azonban
következő

a) ., Tegyen intézkedéseket az ertlffgazda.rági társaságok közrenu1kiidésél'el a tényleges
állapotot rögzflő és a hat<Í(11os jogszuhályi előírásoknak 111egfelelő 11(lgyonkeze/ési
szerződés rnegkbtésére."

1
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Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályi c\őírúsoknak 1ncgfclclő vagyonkezelési
szerződések 1negkötésc érdekében több intézkedés történt, jelenleg is folyainatban van a
szerződések elökészítésc és a vagyonkezelésben 1naradó, illetve kikeriilö fdldrészlctck
adatainak egyeztetése.

Elözn1ényként l'ontos kic1nclni, hogy a Ncn1zcti Földalapkczc!ö Szervezet 2010.
szcptc1nbcr L napjával történt létrehozását követően (2012. évben) került sor a
vagyonkezelésben lévő földrészletek MNV Zrt. részéröl történő átadás::lra. Az átadási
doku1nentu111ok alapján Szervezetünk gondoskodott a közhiteles nyilvántartásokban a
1ncgváltozott tulajdonosi joggyakorlás feltüntetésérö!. Az erdőgazdaságok esetében ez
2012. év végéig, illetve 2013. év elején 1negtö1iént ennek az ingatlan-nyilvóntartásban
történő átvezetése is.
Megjegyezzük, hogy az J'v!N\1 Zrt. részéről történö átadás kizár{lliill a - több évtizede
kötötti és azóta többször 111ódosított - vagyonkezelési szerződések és a Cöldrész!ctek Excel
!áblázatban történő át_1:1dúsát jelentette, tehát ne111 egy naprakész vagyonnyilvántartást
tarta!inazott. Ennek következtében szükségszerűvé vált a Ncn1zeti Földa!apkezelö
Szervezetnek egy saját nyilvántartás felépítése, illetve a szerződések tartaln1ának
feldolgozása.
1\ sz{unvevőszéki c!len6rzésse1 érintett idöszakban, illetve 1nég jclenkg is lezúratlan az

ivlNV Zrt. és NFA közötti átadás~átvételi tblya1nat. Az i\1NV Zrl. további földrészletek
átadúsát készíti elő, ugyanis az MNV Zrt. vagyoni körébe tartozó fölclrészlctekre szintén
tervezi a vagyonkczelöi szerzödés n1cgkötését, és ennek a fo!yan1atnak a részeként a 111ég
át nen1 adott földrészletek átadása is 1nost történik. Tcnnészctescn az NF A is fo!yan1atosan
biztosítja a különbözö hasznosítási, illetve hatósági eljárások során az erdőgazdaságok
vagyonkezelésében lévö földrészletek tulajdonosi joggyakorlójának rendezését az MN\1
Zrt 1ncgkercsésével, közös 1ninösítésí eljárás lefolytatásával. A Nc1nzeti Földalapkezelö
Szervezet által 1ncgbízott ügyvédi iroda, jelentést készített a szerzödés és a tárgyát képe7.Ö
föl<lrészletck jogi helyzetének tisztúzására.
Időközben az erdőgazdaságok, 1nint társaságok
feletti tulajdonosi joggyakorló
személyében is változás történt. Így új alapokon indulhatott n1cg a vagyonkezclöi
szerződés clökészítésc. Ennek a f(1lymnalnak részeként, az NFA 1ncgbízott egy Ügyvédi
Konzoreiu1not, továbbá Szervezetünknél külön Erdészeti 1nunkacsoport alakult 2015
1nájusában és azt követően a következő intézkedések történtek:

Az En.lögazdaságok részére vagyonkezelésbe adásra tervezett ingatlanok fc!ülvizsgá!ata
rolyainatban van az Ügyvédi Konzorciun1 által. A felülvizsgálat túrgyát képczö ingatlanok
köre háro1n
•

az

részből tevődik

össze:

erdőgazdaságok

ideiglenes vagyonkezelési

szerződésének

túrgyát képez()

ingatlanok,
o

azon ingatlanok, arnclycket az crdögazdaságok az ideiglenes vagyonkezelési
szerződésükben szereplő

ingatlanokon felül kértek vagyonkezelésbe,

2
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valanlint azok az ingatlanok, an1clycket az NFA kívún az erdőgazdaságok

e

vagyonkezelésébe adni.
A rendelkezésre álló dokun1cntu1nokban szereplő ingatlanokból erdőgazdasúgonként egy

egységes, az összes vagyonkezelésbe adandó ingatlant tartaln1azó táblázat készült, a1ncly
tartaln1azza az ingatlanok vagyonkezelésbe adás szen1pon\jáhól releváns adatait, bejegyzett
jogokat, feljegyzett tényeket. A tábl{izat adatai összevetésre kerültek a közhiteles ingatlannyilvántartúsban szcrcplö adatokkal, feltárva eziiltal, hogy n1cly ingatlanok adhatóak
vagyonkezelésbe és tnelyck azok, an1elyeknél valanlilycn elözctcs intézkedés 1negtétcle

szükséges.
Az Nfatv. 8. §-a alapján a Birtol;:politikai 'l'anács diint crdügazdaságonként az
crd6gazdas:ígok vagyonkezelési szcrzíidésének 1negkötéséről.
Zárójelben jegyezzük n1cg, hogy például a TAEG Zrt. esetében elkészült a fentebb
részletezett túblázat, éHnely alapján összeállításra került azon ingatlanok listája, mnelyrc
clinditható a vagyonkezelésbe adási eljárás. Jvtegközelítőleg 18 OOO ha nagyságú területnek

TAEO Zrt. részére történö vagyonkezelésbe adását, ebböl
15.308,3880 ha terület az, an1elyre elindította a vagyonkezelésbe adást. Az alábbi

tervezi

Szervezetünk

a

jogszabályhelyek alapján Szervezetünk 111egkerestc az Földtnűvelésügyi i1inisztériu1not az

egyetértő nyilatkozatok, valanlint az alapító határozat kiadása érdekében, vala1nint a NÉBillet, n1int erdészeti hatóságot a vagyonkezelő erdőgazdálkodói alkahnasságát 1negállapító
jóváhagyásának n1cgkérésc végett.
Az Nfatv. 20. § (7) bekezdése alapján „Az állan1 JOOo/o-os tulajdonában álló erdő és
erdögazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földtcrUletet érintö vagyonkezelési
szerződés

létrejöttéhez

az

erdészeti

hatóságnak

-

a vagyonkezelő

erdög_azdálkodói

alkaltnasságát 111cgállapító - jóvclhagyása szükséges".

Az Nfi1tv. 23. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Földalapba tartozó védett tcnnészcti
területek és a Natura 2000 területek vagyonkezelésbe adásár:1, tulajdonjogának búnncly

jogc-Ílnen

történő átruházására csak

kerülhet sor.
tevékenységet

Az

úllan1

a tern1észetvéde!en1ért
1oocYo-os tulajdonában álló

közvetlenül

crdőgazdálkodúsért

szolgáló

fól<lterület

felelős nliniszter
erdő,

egyetértése esetén

tovúbbá erdőgazdálkodási

vagyonkeze16sbe

adásához

az

tCJclös n1iniszter egyetértése szükséges.

Magyar Állain tulajdonában álló ingatlanokat érintő jogügyletckkcl kapeso!atos előzetes
n1iniszteri nyilatkozatok és a 1niniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági
társasúgok ingatlanügyletcivcl kapcsolatos nliniszteri nyilatkozatok, alapítói határozatok
kiadásának rendjéről szóló 8/2014. (XL 28.) FM utasítás J. ~ (4) bcke7..Jése értcln1ében a
miniszter tulajdono:-.i joggyakorlása alá tartozó úllaini tulajdonú gazdasági túrsaságoknak az
NF A-val történő vagyonkezelési szcrzödés kötéséhez elengedhetetlen a jogszabály vagy

3
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Társasági alapszabály vagy alapító okirat alapján a Társaság tulajdonosi jogail gyakorló
,ninisztcr alapítói határozatúnak kiadása.

Az Erdészeti Munkacsoport __ n__ kialakított szcn1pontok alapján tartja a kapcsolatot a
Konzorciu1n1nal a szcrzödés tfilgyát ké~ő fóldrészletck jogi, nyilvántartási. h~szfnL
térképi ellenőrzés Jillgy_ában annak érdekében, hogy naprakész adatok ah1pján törté1ús;n a
szerződéskötés.

b) ,,Intézkedjen

a

vagyonkezelési szerz{idések Jelülvizsgállltának

eh11aradtí.wíval

összefüggésbe11 feltárt szabálytalanságok tekintetében ,, 1111111kajogi Jelel(f.vség
tisztázásáru irányulá eljárá,,· 111egi11ditásáról, és ennek ered111énye isu1eretébe11 tegye
111eg a szüksége:,· ir,tézkedéseket.

A fent leírt IOlymnat idöbeli áttekintése és a vagyonkezelési szcrzödés előkészítésének
jelenlegi helyzetét tekintve a Ncinzeli Földalapkezelő Szervezet egységei, n1unkalársai a
rendelkezésükre álló eszközök alapján 1ncgtctték a szükséges intézkedéseket az
erdögazdaságok vagyonkczc!öi szerződésének n1egkötése érdekében.

e) Az Nf~4. elnökej'elé tett javaslattal kapc.\·olathau, 1ni:,;zerint i11tézke1/je11 a Társaságok
i•agyo11-11yilvá11turüísa hitelességének, teljességének és lle(}1ességének jo~szabá(l,b,u1
J'oglaltak szerinti elleulfrzésérlfl.

1\z NFJ\ 2015. év 1nárciusában megkezdte az Er<lészc~li Z1i.~ték dokun1cntális cllcnörzését.
a1nely ellenőrzés keretén bcHU bckérésre került a 'l'ársuságok használatában álló

vagyoncle,nekröl és az crdövagyon állon1ányról vezetett (nyi1v{1ntartások) aktualizált
nyilvántartás is.

Budapest, 2015.októbcr 27.
Tisztelettel:
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ÁLLAMI

•

EL H Ö K

SZÁMVEVŐSZÉK
lkt.szúm: V-0756-098/2015.

Nagy ,János úr
~lnök
Nc1nzcti

Földalapkezelő

Szervezet

13udapcst

'l'isztclt E:lnök Úr!

Az „Az ál!a111i tulajdonban álló erd6gazdasági társa.rágok vagyongazdálkodá.\) tevékenysép,ének
el/enc'frzése" cíinü, ellenőrzés tekintetében öl társaság jclcntéstcrvczctérc tett észrevételüket
köszönettel n1cgkapta1n.

1\z Állruni Szún1vcvőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által készített
részletes tájékoztatúst csatoltan n1cgküldö111.
Tújékoztato1n Elnök urat, hogy a sziunvevőszéki jelentésben - az 1\J1an1i Szá1nvcvöszékröl szóló
2011. évi LXVL törvény 29. § (3) bekezdése alapjún - a figyele1nbe nc1n vett észrevételeket
szerepeltetjük az elutasítús in<lokúnak feltüntetésével.

Budapest, 2015.
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0759-075/2015. SZÁMÚ fELENTÉSHEZ

!Vlcl!éldct
lkt.szám: V-0756-098/2015.

l'iljékoztatús
az észrevételek kezeléséről

erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevéke11ységi111ek
l.:ÍlnÜ ellenőrzés tekintetében a Bakonyerdt'i Erdészeti és F'aipari Zrt., a Vértesi
Erdészeti é.r F'rtipari Zrt., a f)All.~RD l)éla!JO!di Erclészeíi Zrt., a 1\!EF.ACJ 1\Tagykunsági Erdészeti és
f<'aipari Zrl., illetve a 1VYÍRERIJC) 1\0,írségi Erdészeti Zrt. társasúgok jclcntéstcrvczctérc 2015.

„Az álhm1i tulqjdonban álló
ellenőrzése"

noveinbcr 2-án érkezett észrevételeket áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a kövctkc;,,ö

tújékoztatúst ado1n.
észrevétel szcrinl a jc!cntéstcrvczctbcn lett 1ncgállapítúsok helytállóak, azokat ncn1 vitatják. Az
NF/\ elnökének tett javaslatokhoz kapcsolódó tájékoztatást köszönjük. l\1indezck 1niatt, valan1int
arra lckintcttei, hogy ncin jött létre olyan vagyonkezelési szcrzödés, rnncly biztosítja az ideiglenes
vagyonkezelési szerzödés hiúnyosságainak a 1negszüntctését, illetve a hatúlyos jogszabúlyoknak
vnló 1ncgfclcltctést, a 1negállapítások és a javaslatok n1óclosítása nc1n indokolt.
J\z

Budapest, 20 l 5. év

hó ).', nap

!Vlílkkai JVtária
fc\Ugyclcti vezető
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