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,,Az allami tulajdonban all6 erdogazdasagi tarsasagok vagyongazdalkodasi tevekenysegenek 
ellenorzese ESZAKERD6 Erdogazdasagi Zrt. 2015." cimu, az Allami Szamvevoszek a!tal 
keszitettjelentestervezethez az Asz tv. 29.§ (2) bekezdese alapjan a tOrvenyes hataridon beliil 
az alabbi eszreveteleket tesszilk. 
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Az AlaptOrveny 38. cikk ( l) Az allam es a helyi onkormanyzatok tulajdona nemzeti 
vagyon. A nemzeti vagyon kezelesenek es vedelmenek celja a kozerdek szolgalata, a 
kozos szi.ikseglet kielegftese es a termeszeti eroforrasok meg6vasa .... " 

Az Nvtv. 4. § (2) Nemzetgazdasagi szempontb61 kiemelt jelentosegu nemzeti 
vagyonnak minosi.il az ESZAKERDO Zrt., mint tarsasag, valamint a 100%-ban az 
allam tulajdonaban all6 vedelmi es kozj6leti elsodleges rendeltetesu erdo, es a 
gazdasagi elsodleges rendeltetesu termeszetes erdo, termeszetszeru erdo es 
szarmazekerdo termeszetessegi allapotu 5 hektarnal nagyobb, termeszetben 
osszefliggo erdo. 
Helytelen a bevezetesben szereplo azon levezetes a fentiek ertelmeben, hogy ,,Az Nvtv 
az erdoket az allami tulajdon korebe sorolja .... "(a magantulajdonban levo erdokre ez 
nem vonatkozhat) \ 
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I. Osszegzo megallapitasok, kovetkeztetesek, javaslatok: 

A fejezet nem tiikrozi vissza megfeleloen a jelentes tartalmat. 
A II. reszben foglaltak szerint az ESZAKERDO Zrt. betartotta a hatalyos tOrvenyeket, 
meg akkor is, ha a Vagyonkezelesi Szerz6desben nem voltak, nincsenek atvezetve a 
tOrvenyi valtozasok. (Jelentestervezet 1.2. pont 14. oldal)) Velemenyi.ink szerint 
amennyiben tOrvenyi valtozas van, az feli.ilirja barmilyen szerz6desben rogzitett, mar 
elavult tOrvenypontokat akkor is, ha a szerzodesben nem keri.ilnek atvezetesre a 
valtozasok. 
Az osszegzes harom elmarasztalo elemet domborit ki (tObbszor egymast kovetoen 
ugyanazokat), ami utan a megfelelo gazdalkodas, vagyonkezeles megallapitasai mar 
el is sikkadnak: 

I. Sommasan megallapitja, mindjart az elso bekezdesben vastagon szedve, hogy az 
ESZAKERDO Zrt. merlegei nem a valos allapotot tiikroztek, mert nem 
szerepeltette a kezelt vagyon erteket, valamint nem mutatta be a Kiegeszit6 
mellekleteiben merleg soronkenti bontasban a kezelt vagyont. Ebb61 kovetkezoen a 
kezelt vagyonra vonatkoz6 nyilvantartasa sem felel meg Vhr. eloirasainak, mivel azok 
sem tartalmaznak erteket. 
Az ESZAKERDO Zrt. a vagyonkezelesi szerzodesben rogzitettek szerint mutatta ki a 
kezelt vagyont a merlegeiben, naturaliakban a 'O' szamlaoszta lyban. 
A vizsgalt idoszak Kiegeszito mellekleteiben az alabbiak szerint mutatta be a kezelt 
vagyont: 

KIEG ESZiT6 MELLE KL ET 2009. (Miskolc, 2010. 03.16.) 20. oldal: 
,,A Tarsasag, mint vagyonkezelo, a vagyonkezetesi szerzodesben meghatarozofl 
erteken mulatja ki merlegeben az eszkozok kozotl a - !Orvenyi rendelkezes, illetve 
felhatalmazas alapjan - kezelesbe vett, az allami vagy az onkormanyzati vagyon 
reszet kepezo eszkozoket is. Ezen eszkozoket a kiegeszito mellekletben - legalabb 
merlegletelek szerinti megbontasban - kiilon be kell mutatni. 
A kezelt erdoteriilel a vagyonkezelesi szerzodesben naturaliakban (leruleti adatok) 
szerepel, igy ugyancsak ezen mennyisegi adatok alapjan keriil kimutalasra a nullas 
szamlaosztalyban. " 

KIEGESZiT6 MELLEKLET 2010. (Miskolc, 2011.03.16.) 19. oldal: 
,,A Tarsasag, mini vagyonkezelo, a vagyonkezelesi szerzodesben meghalarozoll 
erteken mutatja ki merlegeben az eszkOzok kOzott a - tOrvenyi rendelkezes, illetve 
felhalalmazas alapjan - kezetesbe veil, az allami vagy az onkormanyzati vagyon 
reszet kepezo eszkozoket is. A kezell erdoterulet a vagyonkeze/esi szerzodesben 
naturaliakban (teriileti adatok) szerepel, igy ugyancsak ezen mennyisegi adatok 
alapjan keriil kimutatasra a nu/las szamlaosztalyban. " 

KlEGESZiT6 MELLEKLET 2011. (Miskolc, 2012.03.19.) 19. oldal: 
.. A Tarsasag, mini vagyonkezelo, a vagyonkezelesi szerzodesben megha1arozot1 erteken 
mutatja ki merlegeben az eszkozok kozott a - tOrvenyi rendelkezes, illetve 
felhatalmazas alapjan - kezetesbe veil, az allami vagy az onkormanyzati vagyon reszet 
kepezo eszkozokel is. A kezelt erdoteriilel a vagyonkeze/esi szerzodesben naluraliakban 
(leriileti adatok) szerepel, igy ugyancsak ezen mennyisegi adatok alapjan keriil 
kimutalasra a nu/las szamlaoszlalyban. " 
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KIEGESZiT6 MELLEKLET 2012. (Miskolc, 2013.03.18.) 16. oldal 
,,A Tarsasag, mint vagyonkezelo, a vagyonkeze/esi szerzodesben meghatarozott 
erteken mutatja ki merlegeben az eszkozok kozott a - torvenyi rendelkezes, illetve 
felhatalmazas alapjan - keze/esbe vett, az allami vagy az onkormanyzati vagyon 
reszet kepezo eszkozoket is. A kezelt erdoterulet a vagyonkeze/esi szerzodesben 
naturaliakban (teruleti adatok) szerepel 2012. evben, igy ugyancsak ezen mennyisegi 
adatok alapjan keriil kimutatasra a nu/las szamlaosztalyban. " 

KIEG ESZiT6 MELLEKLET 2013. (Miskolc, 2014. 03.18.) 16. oldal 
,,A Tarsasag, mint vagyonkeze/O, a vagyonkeze/esi szerzodesben meghatarozott 
erteken mutatja ki merlegeben az eszkozok kozott a - torvenyi rendelkezes, illetve 
felhatalmazas alapjan - kezelesbe vett, az allami vagy az onkormanyzati vagyon 
reszet kepezo eszkozoket is. A kezelt erdoteriilet a vagyonkezelesi szerzodesben 
naturaliakban (teriileti adatok) szerepel 2013. evben, fgy ugyancsak ezen mennyisegi 
adatok alapjan keriil kimutatasra a nullas szamlaosztalyban. " 

KlEGESZiT6 MELLEKLET 2014. (Miskolc, 2015.03.16.) 16. oldal 
,,A Tarsasag, mint vagyonkeze/O, a vagyonkezelesi szerzodesben meghatarozott 
erteken mutatja ki merlegeben az eszkozok kOzott a - torvenyi rendelkezes, illetve 
felhatalmazas alapjan - keze/esbe vett, az allami vagy az onkormanyzati vagyon 
reszet kepezo eszkozoket is. A kezelt erdoteriilet a vagyonkezelesi szerzodesben 
naturaliakban (teriileti adatok) szerepel 2014. evben, fgy ugyancsak ezen mennyisegi 
adatok alapjan kerul kimutatasra a nullas szamlaosztalyban. " 

Az erdok ertekmeghatarozasanak hianya mar fennall az 1996. evi Sztv hatalybalepese 
6ta. A tarsasag akkori tulajdonosi joggyakorl6ja (APV Rt.) a 
Penzugyminiszteriumhoz fordult a kerdes tisztazasa erdekeben. A PM 9806/ 1997. 
Ggyszamu valaszaban rogzlti: A szamviteli tOrvenyben ,,megfogalmazott eloiras 
feltetelezi, hogy a kezelt kincstari vagyon megfelel6 m6don, dokumentaltan 
ertekelesre kerul, hiszen csak ez esetben lehet azt az eszkozok es kotelezettsegek 
kozott ertekkel kimutatni. Ebb61 - termeszetesen - az is kovetkezik, amlg megfelel6 
ertekeles nem all rendelkezesre, vagy az adott kincstari vagyont nem lehet -
termeszetenel fogva - ertekelni, addig/ es akkor nem lehet I nem tudjuk alkalmazni a 
tOrveny hivatkozott ..... rendelkezeset sem." 

Nines tudomasa a tarsasagnak arr61, hogy az allami tulajdonu erd6k ertekelese 
megtortent volna, lgy a tarsasag nem tudja alkalmazni az erteken torten6 
szerepeltetest. 

A tarsasag megtette azt, ami hataskorebe tartozik, a kezelt vagyont szerepeltette 
a kimutatasaiban naturaliakban es azt bemutatta a kiegeszito mellekleteiben. 

A jelenlegi ellentmondasos helyzet feloldasa erdekeben celszeru lenne 
megvizsgalni a Szamviteli torveny, illetve a Vhr modositasat az erdok 
vagyonkezelese tekinteteben az alabbiak miatt: 

Az allam tulajdonaban lev6 erd6k nem forgalomkepesek a tOrvenyi rendelkezesek 
ertelmeben, ez is nehezlti az ertekmeghatarozast. 
A 19 erdeszeti tarsasag vagyonkezeleseben lev6 kozel 880 ezer hektar erdoteriilet 
ertekelesenek es az ertekvaltozas kovetesenek modszere kidolgozatlan, teljesen 
bizonytalan, es rendkiviil kOltsegigenyes, ami ellentmond a legalapvetobb 
szamviteli alapelvnek: ,,A beszamoloban (a merlegben, az eredmeny-kimutatasban, 
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a kiegeszito mellek letben) nyilvanossagra hozott informaciok hasznosithatosaga 
(hasznossaga) alljon a ranyban az informaciok eloallitasanak koltsegeivel (a 
koltseg-haszon osszevetesenek elve)." (Szamv. tv 16.§(5)). 

Az erdeszeti tarsasagok vagyonkezeleseben levo ingatlan allomany tObb ezer 
helyrajzi szambol a ll. A vizsgalt idoszakban bekovetkezett valtozasok miatt 
esetenkent az egyseges szerkezetbe fogla las indokoltsaga megkerdojelezheto 
(Egyebkent a Vhr. 8.§. (2) bekezdeset 2015. 09. 09. napjaval hatalyon kivUI is 
helyeztek.) Egyebekben a valtozasokr61 az ESZAKERDO Zrt minden evben megtette 
a jelenteset a YSZ eloirasa szerint. 

2. Az 1996.-ban kotOtt vagyonkezelesi szerzodes modositasanak es 
feliilv izsgalatanak hianya. 

A tarsasag hibajakent r6ja fel a jelentestervezet, hogy nem tett inditvany( oka)t a 
vagyonkezelesi szerzodes m6dositasara, illetve a szerzodesben rogzitett (a 
vagyonkezeloi dijra vonatkoz6) eves felU lvizsgalatokra. 
A vagyonkezelesi szerzodes m6dositasanak inditvanyozasa velemenyUnk szerint a 
kezelesbe ad6 jogkore, ami az alabbiak szerint tOrtent: 

Vagyonkezelesi szerzodestervezetek tartalmanak felii lvizsgalata a tarsasag 
reszerol: 

Megkereso szerv Megkereses Hatarido ESZAKERD 
ideje 6 Zrt. 

teljesites 
ideie 

I. APV Rt. 2000.07.03 2000.07.05 2000.07.05 

2. KVI 2001.06.21 postafordultaval 2001.07.18 
3. APV - KV! 2002.05.28 2002.05.29 
4. APV Rt. 2004.06.10 2004.06.16 2004.06.29 
5. APV Zrt. 2006. 10.12 2006.10.20 2006.10.19 
6. MNV Zrt. 2008.12.01 2008.12.12 
7. MNV Zrt. 20 12.08.29 2012.09. 10 2012.09.03 

(szerz6desm6dositasok 
bekerese) 

8. MFB 2014.04.16 2014.05.09 2014.05.08 
9. FM 2014.10.07 2014. 10.08 2014.10.09 

A vagyonkezelesi szerzodes m6dositasa, az elozoekben hivatkozottak el lenere nem 
kerUlt veglegesitesre, amiben talan kozrejatszott az, hogy az allami fdldterUletek 
tulajdonosi joggyakorl6 szervezeteiben tObbszor tortent valtozas. Mire a 
szerz6desm6dositas letrejohetett volna, mar (1j szervezet volt, igy mindig, minden 
kezdodott elOlrol. Erre nem ter ki a jelentestervezet. 

Az, hogy nem valtozott a vagyonkezeloi dij a szerzodeskotes 6ta, meg nem jelenti azt, 
hogy nem tOrtentek ezzel kapcsolatban targya lasok. Tobb izben tOrtent targya las a 
vagyonkezeloi dij mertekerol is, a felek a targyalasok eredmenyekent va ltozasban 
nem egyeztek meg, igy maradt az eredeti vagyonkezelesi dij . Peldaul a 2004. evi 
vagyonkezelesi szerz6desm6dositas tervezet tartalmazott vagyonkezeloi dijra 
vonatkoz6 reszeket is. 
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Az eszrevetel elejen mar utaltunk arra, hogy ugyan nincsenek atvezetve a 
tOrvenyvaltozasok a vagyonkezelesi szerzodesen, de az ESZAKERDO Zrt. betartotta 
a mindenkor hatalyos tOrvenyeket, am it a jelentestervezet rogzit is. 

3. A kozzeteteli kotelezettsegek, illetve a kozerdekii adatok megismeresenek 
rendjere vonatkozo nem szabalyozottsag. 

Az ESZAKERDO Zrt. eleget tett es tesz a 2009. evi CXXll. tv. szerinti kozzeteteli 
k6telezettsegenek, mint ahogy azt a jelentestervezet is megallapitja. A torveny 
vegrehajtasanak m6dja szabalyozva is van vezerigazgat6i utasitas formajaban. 

A jelentestervezet az A vtv, illetve az lnfotv szerinti szabalyzatot hianyolja. 
A hivatkozott torvenyek azt mondjak ki , hogy ,,A kozfeladatot ellat6 szervnek a 
kozerdeku adatok megismeresere iranyul6 igenyek teljesitesenek rendjet rogzit6 
szabalyzatot kell kesziteni." (lnfotv 30. § (6)). Az ESZAKERDO Zrt. nem kezel 
kozerdeku adatokat (nem lat el kozfeladatot), igy velemenytink szerint ilyen 
szabalyzatnak nines indoltsaga. 

II. Reszletes megallapitasok: 

1.1. A vagyonertek megorzese, gyarapitas: 
Az elso bekezdes megallapitasaval, mely szerint a Tarsasag merlegei nem a val6s 
allapotot tUkroztek, nem ertUnk egyet az elozoekben reszletezettek ertelmeben. 
A 2009-2013. evekben a Tarsasag sajat toke novekedesi mutat6janak alakulasa 
tablazatban a ,,Sajat toke novekedesi mutat6" szamok helyesen: 
2009. nyit6: viszonyitasi alap 
2009. ev: 7,2 
20 I 0. ev: 3,0 
20 I I. ev: 4,3 
2012. ev: 5,9 
2013. ev: 4,8 
Az utols6 bekezdesben szereplo, a kezelt erdok tekinteteben az erd6k 
fenntartasara, gyarapitasara es vedelmere elszamolt koltseg 2009-2013. evekben 
osszesen 15536 MFt. (A tervezetben nagysagrendi elteres van: 1553,6 MFt) 

2.1. A vagyonkezelesi szerzodes megfelelosegevel kapcsolatos velemenylinket az 
,,Osszegzesnel" kifejtettUk. 

2.2. A vagyonnyilvantartassal kapcsolatosan meg kell jegyeznlink, hogy a VSZ 
mellekletet kepezo (ugyan nem hiteles, de ilyen ismereteink szerint nem is volt) 
ingatlan listaval rendelkezik a tarsasag, azonban a leghitelesebb nyilvantartas a 
fdldhivatali nyilvantartas, mivel mar a YSZ megkotese elott is kezel6kent a 
tarsasag jogelodje be volt jegyezve az ingatlan-nyilvantartasban. Azzal 
kapcsolatban, hogy a tulajdonosi joggyakorl6knak milyen kimutatasuk volt, nem 
rendelkezlink informaci6val, viszont a tarsasag minden evben eleget tett a 
valtozas-jelentesi kotelezettsegenek. 

3.3 Az agazati szabalyok ervenyeslilesenel megallapftja a jelentestervezet, hogy a 
tarsasag nem teljes koruen tartotta be a szakmai jogszabalyi normakat, mert 
harom alkalommal engedely nelklili fakitermeles miatt ,,erdogazdalkodasi 
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bfrsag" megfizetesere koteleztek 6,5 MFt ertekben. Val6ban ennyi volt a bfrsag, 
de az aranyok mutatjak meg ennek nagysagat. A vizsgalt idoszak nett6 
fakitermelese osszesen 1.254 ezer m3 volt, a birsag alapja 326 m3, ami 0,026 %. 
Velemenyilnk szerint hibahataron belilli a birsagalap, am1 emberi 
figyelmetlensegbol kovetkezett be. 
Az otodik bekezdes elso mondata tartalmilag az elozo, erdotelepitesrol sz616 
bekezdeshez tartozik. 
A jelentestervezet 18. oldal 6. bekezdeseben emlitett erdoterv-m6dositasok az 
Evt. 113 .§. (15) bekezdese alapjan tortentek, nem a hivatkozott Evt. 41. § (5) 
bekezdese alapjan. 

4.2. Az informacioaramlasi es monitoring rendszerkialakitasa 
Utols6 ket bekezdesnel leirt megallapitasra mar az osszefoglal6nal reagaltunk. 
Az Nvtv 7.§ (I) bekezdesre hivatkozik a tervezet mar a bevezetonel is es 
visszafele altalanosit abb61, hogy a nemzeti vagyon alapveto rendeltetese a 
kozfeladatok ellatasanak biztositasa. Ez igaz, azonban a kozfeladatok ki.ilon 
Wrvenyekben kerillnek meghatarozasra: pl az onkormanyzati Wrveny eloirja, 
hogy az onkormanyzatnak milyen kozfeladatot kell ellatni, egeszsegilgyi ellatas, 
az oktatas stb, de az onkormanyzati vagyon sem kizar6lag kozfeladat ellatasat 
szolgalja. Az allami tulajdonu erdok, a nemzeti vagyon reszet kepezik. Az 
alaptOrveny (38. cikk (I)) szerint a kezelesenek es vedelmenek celja a kozerdek 
szolgalata, a kozos szilkseglet kielegitese. Ennek eleget is tesz a tarsasag a 
kozj61eti feladatainak elvegzesen keresztill. Ezek azonban nem ,,kozfeladatok", 
hanem kozerdeku, kozcelu, kozj61eti faladatok. 

5. A tulajdonosi joggyakorl6nak az ESZAKERDO Zrt. vagyongazdalkodasi 
feladataira vonatkoz6 dontesei, intezkedesei megfelelosege 
A negyedik bekezdesben szereplo adatok helyesen: 
A Tarsasag feletti tulajdonos i joggyakorl61 az allami vagyon allaganak 
meg6vasa, megorzese, gyarapitasa es a kozj6leti tevekenyseg tamogatasa 
celjab61 a kozmunkaprogramokhoz I 04,6 M Ft, a kozj6leti tevekenyseghez 59,5 
M Ft, az erdotelepitesi feladatokhoz 41 ,4 M Ft tamogatasban reszesitette a 
Tarsasagot. 

Kerji.ik eszreveteleink figyelembevetelet a vegleges jelentes kialakitasanal. 

Miskolc, 2015. 10. 09. 

Odvozlettel: 

Zay~jlin Veze~i~~~gat6 
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Hazánk területének több mint 20%-át erdő borítja. Az erdők fenntartása és vé
delme az egész társadalom érdeke, ezért az erdőkkel csak a közérdekkel össz
hangban lehet gazdálkodni. 

Az Alaptörvény 38. cikke és az Nvtv. alapján az állam tulajdona a nemzeti va
gyon részét képezi. Az Nvtv. alapján nemzetgazdasági szempontból kiemeit je
lentőségű 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 
származék erdő természetességi állapotú öt hektárnál nagyobb, természetben 
összefüggő erdő. Az erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodása szempont
jából a Vtv., illetve az Nvtv. és az Nfatv., valamint a kapcsolódó kormány- és 
miniszteri rendeletek mellett kiemelkedő szerepe van a különböző ágazati jog
szabályoknak. A vagyonkezelési tevékenység végrehajtása során figyelemmel 
kell lenni az Evt.-ben foglaltakra, mely alapján a nemzeti vagyonról szóló tör
vényben nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű nemzeti vagyon
ként meghatározott védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű, az állam tulaj
donában álló erdő a kincstári vagyon részét képezi. Az erdőgazdasági társasá
goknak az általuk kezelt vagyonelemek sajátosságára tekintettel kell a va
gyongazdálkodási tevékenységüket kialakítaniuk, gondoskodniuk kell a közér
dek 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 vagyonkeze
lés formájában lehet hasznosításra átengedni, és az állam tulajdonában álló 
erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület va
gyonkezelését csak költségvetési szerv vagy kizárólagos állami tulajdonú gaz
dálkodó szervezet végezheti. 

A Vtv. szerint az erdőgazdasági társaságok és a társaságok kezelésében lévő ál
lami 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 az erdőgazdasági 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 
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vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az NFA, míg egyéb ingatlanok és va
gyonelemek tekintetében a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. 2014. 
július 16-tól az erdőgazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogokat az erdő
gazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. 

A Nemzeti Földalapba tartozó l 772 980,17 ha földterületből a 2012. év végén 
a 100%-os állami tulajdonú 19 erdőgazdasági társaság kezelésében összesen 
913 664,3681 ha földterület volt, ebből 879 254,1595 ha erdő, a többi egyéb 
művelési ágba tartozik. A kezelt földterületek erdőgazdasági társaságonkénti 
megoszlása eltérő. 

Az erdőgazdasági társaságok az Alaptörvény és az Nvtv. előírása szerint önál
lóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményes
ség követelményei szerint. Az állami vagyonnal való gazdálkodás alapvető fel
adata a vagyon rendeltetésszerű, hatékony és felelős felhasználásának biztosí
tása az állami vagyon értékének megőrzése, gyarapítása érdekében. Az erdő
gazdasági társaságok jelen ellenőrzése az állami vagyonnal gazdálkodás során 
a törvényesség betartására irányult. 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. az ország északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében az Északi Középhegység keleti felén gazdálkodik, a központja Miskolc. 
A Társaság 2013. évi éves beszámolója szerint 3948,0 M Ft nettó árbevétel mel
lett 228,8 M Ft mérleg szerinti eredményt ért el, a mérlegfőösszeg 6416 M Ft 
volt. Az erdőgazdasági társaság 103 ezer ha erdőterületen és 4 ezer ha egyéb 
művelési ágú földterületen gazdálkodott, az éves átlaglétszám 738 fő volt. 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az ÉSZAKERDŐ Zrt. vagyongaz
dálkodása, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenysége, valamint 
ennek szervezeti keretei megfeleltek-e a jogszabályok és belső szabályzatok elő
írásainak, valamint a kezelt vagyonelemek sajátosságaiból adódó követelmé
nyeknek. 

Ennek keretében ellenőriztük és értékel tük, hogy: 

• a vagyongazdálkodás során betartották-e az Nvtv. 7. §-ában megállapított 
vagyongazdálkodási alapelveket, valamint az ágazati jogszabályok va
gyongazdálkodáshoz kapcsolódó előírásai t; 

• a Társaság a saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó éves 
tervezési feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta-e el, a T ár
saság üzleti tervei a kezelésbe vett vagyonra vonatkozó, a Vtv. 2. § (l) és a 
27. § (7) bekezdésében előírt vagyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó 
elemeket tartalmazták-e és azokat a vagyongazdálkodás során érvényesítet
ték-e; 

• a vagyonkezelési szerződések és a vagyon-nyilvántartás megfeleltek-e a sza
bályszerűségi követelményeknek, elősegítették-e az állami vagyonnal való 
szabályszerű gazdálkodást; 

• a Társaság kialakította és működtette-e a szabályszerű feladatellátást támo
gató kontrollrendszert. Ezen belül elkészítették és aktualizálták-e a társaság 
feladatellátási-folyamatainak szabályzatait, az információs és a kontrolling-
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monitoring rendszert, a kockázatok kezelésének rendszerét, valamint a va
gyongazdálkodás területén azokat az eljárásokat, amelyek elősegítik a szer
vezeti célok végrehajtását; 

• a tulajdonosi joggyakorJóknak az ÉSZAKERDŐ Zrt. vagyongazdálkodási fel
adataira vonatkozó döntései, intézkedései előkészítése és megalapozottsága 
a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak megfelelt-e, a tulajdonosi jog
gyakorJók e minőségben végzett tevékenysége támogatta-e a felelős vagyon
gazdálkodás megvalósulását. 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Az ellenőrzött időszak: 2009. január l. napjától 2014. június 30. napjáig, 
kitekintéssel a helyszíni ellenőrzés végéig tartó releváns folyamatokra, intézke
désekre. 

Az ellenőrzés várható hasznosulása: A Társaság és a tulajdonosi joggya
korJók fenti szempontú ellenőrzése az állami tulajdonban álló vagyon kezelésé
re, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó, kötelezően végrehajtandó éves 
ÁSZ ellenőrzést szélesebb körűvé teszi. 

Az ellenőrzés várható hasznosulásaként biztosíthatja a társadalom részéről ki
emelt érdeklődésseJ kísért téma objektív bemutatását. Az ÁSZ jelentéséből a 
média és az állampolgárok átfogó képet kaphatnak a Magyarország állami tu
lajdonban lévő erdőivel való gazdálkodásról, a gazdálkodást, vagyonkezelést 
végző szervezeti rendszerről, az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társasá
gok feladatellátásához kapcsolódóan feltárt problémákról. 

Az ellenőrzés jól hasznosítható - többek közt - az állami vagyonnal kapcsola
tos országgyűlési törvényhozói munkában is, továbbá hozzájárulhat a tulajdo
nosi joggyakorlás javításával a "jó kormányzás" gyakorlatának erősítéséhez. 

Az ellenőrzéssei érintett szervezetek: Az ÉSZAKERDŐ Zrt., a Társaság ke
zelésében lévő állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek, 
valamint a Társaság állami tulajdonú részesedése feletti tulajdonosi joggyakor
Jók (MFB Zrt., MNV Zrt., NFA). 

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 Nem
zetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figye
Jembevételével készült. 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. az ellenőrzés lefolytatásóhoz tanúsítványok kitöltésével, 
valamint dokumentumok elektronikus megküldésével szolgáltatott adatokat. 
Az így rendelkezésre bocsátott adatok és információk kontrollja a helyszíni el
lenőrzés keretében történt. A vagyonváltozást eredményező döntések megala
pozottságát, továbbá a vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenység 
szabályszerűségét a számviteli nyilvántartásokból, valamint kockázat alapú és 
véletlenszerű mintavétellel kiválasztott tételek ellenőrzésével értékeltük. A ke-
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zeit vagyont érintően a beruházások, felújítások pénzforgalmi kiadási területet 
arányos rétegzéssei összesen 30 elemű véletlen minta ellenőrzésével minősítet
tük. A sokaságból tételes ellenőrzésre kiemeltük évente a 2009-2013.évek 3-3 
legnagyobb összegű tételét, 2014. első félévében a kettő legnagyobb összegű té
telt. A kivett minta alapján végeztük a kezelt vagyonon megvalósított beruhá
zások, felújítások szabályszerűségének (üzembe helyezés, nyilvántartás, érték
csökkenés elszámolása) ellenőrzését. A vagyonhasznosítási bevételeken belül az 
immateriális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tételek képezték az alapsokaságot, 
melyet ellenőriztünk. 

Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-aszerint a jelentéstervezetet megküldte 
az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt., a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatójának, valamint a Nemzeti Föld
alapkezelő Szervezet elnökének egyeztetésre. Az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 
vezérigazgatójának észrevételét és az arra adott választ a 8-9. számú melléklet, 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az arra 
adott válaszunkat a 10-11. számú melléklet, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ve
zérigazgatójának észrevételét és az arra adott válaszunkat a 12-13. számú mel
léklet tartalmazza. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének észrevételét 
és az arra adott választ a 14-15. szám ú melléklet tartalmazza. 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. vagyongazdálkodása az ellenőrzött években a saját va
gyonára és a vagyonkezelésében lévő állami vagyonra terjedt ki. A Társaság 
mérleg szerinti vagyona a saját vagyonából állt, amely a 2009. évi 4859,5 M Ft 
nyitó állományról 2013. év végére 6416,1 M Ft-ra (32%-kal), a saját tőke össze
ge 3935,5 M Ft-ról 5027,8 M Ft-ra (27,8 %) növekedett. A Társaság mérleg sze
rinti eredménye a 2009-2013. években pozitív, összesen 1001,7 M Ft volt. 

A Társaság a vagyonkezelt vagyonelemekre vonatkozóan nem tett eleget a 
Számv. tv.-ben foglaltaknak, mivel a Társaság mérleg szerinti vagyono nem 
tartalmazta a vagyonkezelésében lévő állami erdők és azzal szerves egységet 
képező egyéb földterületek, valamint az egyéb kezelt vagyon értékét, ezáltal a 
mérleg nem a valós állapotot tükrözte. A Számv. tv.-ben foglaltak ellené
re a vagyonkezelésbe vett eszközöket mérlegtétel szerinti megbontásban nem 
mutatták be a kiegészítő mellékletben. 

A Társaság által kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás nem felelt meg a 
Vhr.-ben foglaltaknak, mert tételesen nem tartalmazta a vagyonkezelt eszkö
zök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett 
egyéb változásokat. Ezért a vezetett nyilvántartás nem biztosította az átlátható
ságat és az elszámoltathatóságot. A kezelt ingatlanokról tételes mennyiségi 
kimutatást vezettek, a forint érték feltüntetése nélkül, ami megfelelt a VSZ 2.4. 
pontja szerinti naturáliákban történő nyilvántartás vezetési előírásnak, azon
ban nem felelt meg Számv.tv.-ben a kezelt vagyon nyilvántartására vonatkozó 
szabálynak. A vagyonkezelt eszközök forint értékének meghatározását a Társa
ság sem az MNV Zrt-nél, sem pedig az NFA-nál nem kezdeményezte annak ér
dekében, hogy eleget tegyen a Számv. tv. előírásainak. 

A Társaság nem rendelkezett a VSZ eredeti, hiteles, a vagyonkezelt eszközök fel
sorolását tartalmazó 1-4. mellékleteivel. A Társaság nem teljes körűen rendel
kezett a kezelt vagyon tekintetében pontos és naprakész információval a tulaj
donosi jogokat gyakorlóról, így a Társaság által vezetett nyilvántartás nem biz
tosította a Vhr.-ben foglalt, az adatszolgáltatás pontosságára vonatkozó köve
telményt. 

A tulajdonosi joggyakorJók tisztázásával és a kezelt vagyonelemek nyilvántar
tása egyezőségének biztosításával kapcsolatos adategyezetés az ellenőrzés befe
jezéséig nem került lezárásra, így nem állt rendelkezésre a Társaság által kezelt 
vagyonra és annak nagyságára vonatkozó, a Társaság, az MNV Zrt. és az NFA 
nyilvántartásában szereplő, egyező adat. 

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb művelési 
ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVI-vel 1996. október 16-án kötött va
gyonkezelési szerződés alapján végezte. A Társaság mint vagyonkezelő és a 
KVI között létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kö
telezettségek töltötték ki. A VSZ nem támogatta a Vhr.-ben előírt, a vagyongaz-
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dálkodási feladatok átlátható módon történő végrehajtását, valamint nem tá
mogatta a szabályszerű vagyongazdálkodást 

A VSZ 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a VSZ-t a felek évente nem vizsgálták 
felül. A felek nem tettek eleget a Vhr.-ben foglalt rendelkezésnek és a Vhr. ha
tálybalépését követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Föld
alapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszüntetését és a Vtv., illet
ve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkötését. 

A Társaság által kezelt vagyonelemek többszöri változása ellenére a felek nem 
tartották be a Vhr.-ben előírt, a VSZ 60 napon belüli egységes szerkezetbe fogla
lására vonatkozó rendelkezést. A VSZ módosításokkal történő egységes szerke
zetbe foglalását sem a Társaság, sem a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt, 
illetve NFA nem kezdeményezte. 

A VSZ vagyonkezelői jog átengedésére vonatkozó 3.2.3. pontja 2012-től nem fe
lelt meg az Nvtv.-ben foglaltaknak, amely szerint a vagyonkezelői jog harma
dik személynek nem engedhető át. 

A VSZ-ben a felek nem rögzítették a Vhr.-ben 2011. január l-jétől előírt, az 
érintett vagyonelem esetleges védettségét, illetve Natura 2000 területnek minő
sítését, és a Vhr.-ben foglalt elismerő nyilatkozatot az MNV Zrt. vagyon
nyilvántartási szabályzatának megismerésére és kötelező elismerésére vonatko
zóan. 

A felek a VSZ-ben nem rögzítették egyértelműen, hogy a vagyonkezelési díjat 
nettó vagy bruttó értékben határozták-e meg. A VSZ 3.3.2. pontjában foglaltak 
ellenére a díjat a felek évente nem vizsgálták felül, erről történő megállapodás
ra megkötésére nem került sor. 

Az NFA- az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján - a 2009-2013. évekre 
vonatkozó vagyonkezelési díjakat leszámlázta, azonban a számlázás a VSZ 
3.3.3. pontjában foglalt határidőtől eltérő időben történt. Az NFA a számlákan 
a vagyonkezelési díjat egy összegben szerepeltette, azokon nem tüntette fel a 
számlázás alapját képező földterület nagyságát, így nem volt megállapítható a 
számlák tartalmi megfelelősége. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban a vagyongazdálkodás során a kezelt 
vagyonelemek, valamint a saját eszközeinek karbantartási, állagmegóvási fel
adatait a Vtv., a Vhr. és az Nfatv. előírásai alapján ellátta. 

A 2009-2013. években a Társaság beruházásokra és felújításokra összesen 
1320,3 M Ft-ot fordított. A beruházások, felújítások és a karbantartások költsé
geit az üzleti tervek tartalmazták. Az éves tervezési feladatokat az előírásoknak 
megfelelően végezték, az üzleti tervek tartalmaztak a vagyongazdálkodásra, a 
vagyon megőrzésére vonatkozó elemeket. A Társaság az állami vagyonnal való 
gazdálkodás során érvényesítette a tervekben megfogalmazott előírásokat. 

A Társaság a feladatellátása során az Evt. 1,2 szerinti bejelentési, engedélyezteté
si kötelezettségeknek eleget tett, valamint betartotta a vagyongazdálkodási 
alapelveket. A Társaság által kezelt vagyon elidegenítésére, megterhelésére az 
ellenőrzött időszakban nem került sor, erdő használa tát, hasznosítását, illetve a 
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vagyonkezelői jogot harmadik személynek nem engedték át. A Társaság az Er
dészeti hatóság által jóváhagyott erdőgazdálkodási és Vadászati hatóság által 
jóváhagyott vadgazdálkodási tervekkel rendelkezett. A Társaság az ellenőrzött 
időszakban az ágazati szabályokat nem teljes körűen tartotta be, a 2009-2013. 
években az Evt.2 szabályok megsértése, jogosulatlan fakitermelés miatt került 
sor bírság kiszabására. 

A Társaság kialakította és működtette a feladatellátást támogató kontroll
rendszert. A Társaság az éves beszámolóit elkészítette, azokat az FB és a 
könyvvizsgáló jelentésének figyelembe vételével a Társaság feletti tulajdonosi 
joggyakorló1,2 határozattal jóváhagyta. A Társaságnál működő FB az ellenőr
zött időszakban eleget tett az Alapító okiratban előírt ellenőrzési feladatainak. 

A Társaság minden évben a Számv. tv. és az Alapító Okirat szerint, a tulajdo
nosi joggyakorló1,2 által kijelölt könyvvizsgáJát alkalmazott. A könyvvizsgáló 
minden ellenőrzött évben hitelesítő záradékkal látta el az éves számviteli be
számolót, figyelemfelhívó levelet nem adott ki. A könyvvizsgáló az ellenőrzött 
időszakban nem kifogásolta a beszámolóval kapcsolatosan az ÁSZ által feltárt 
hiányosságokat. 

A Társaság kialakította és folyamatosan működtette a belső ellenőrzést. A belső 
ellenőr az FB által jóváhagyott éves munkaterv alapján látta el feladatát. A 
belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési terveket készítettek, az abban 
megfogalmazottak teljesítetését nyomon követték. 

A Társaságnál kialakították az információáramlási és monitoring rend
szert, biztosították annak szabályzatok szerinti működését. Az ellenőrzött 
években teljesítették a Vhr.-ben és a VSZ-ben előírt, a vagyonkezelésében lévő 
állami vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget. Az ágazati la
pok szerinti, a vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos bevételekről és költ
ségekről a beszámolókat elkészítették és az éves beszámolókkal együtt a társa
ság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2-nak megküldték. Az erdőgazdálkodási ter
vek, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységek és az éves vadgazdálkodási tervek 
teljesítéséről az éves üzleti jelentésekben és a kontrolling adatszolgáltatás kere
tein belül számoltak be. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság az Avtv., illetve az Infotv. szerinti, a köz
érdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 
szabályzattal nem rendelkezett, a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó 
szabályozásnak egy vezérigazgatói utasítás kiadásával tettek eleget. A Társaság 
a saját honlapján a közérdekű adatokat közzé tette, azonban nem került közzé
tételre a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények intézésének rend
je. 

A társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 a Társaság vagyongazdálko
dási feladataira vonatkozó döntései, intézkedéseinek előkészítése összhangban 
volt a belső szabályzatokkal, a vagyonváltozást eredményező döntések végre
hajtását a beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelen
tések megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizték. A társaság feletti tulaj
donosi joggyakorló2 a Társaságnál a 2010. évben külső szakértővel átvilágítást 
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végeztetett, a megtett intézkedések megvalósulását nyomon követték és az 
eredményekről az érintetteket beszámoltatták. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogo
kat 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 jogszabá
lyoknak való megfeleltetése nem történt meg. A vagyonkezelésbe adott állami 
vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA nem végez
tek a Vhr.-ben és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának 
részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglalt, a va
gyonnyilvántartás hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőr
zést a T ársaságnál. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (l) bekezdésé
ben 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) bekez
désében foglaltakat érvényesítheti. 

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai: 

MNV Zrt. vezérigazgatójának, az NFA elnökének 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. a KVI-vel 1996. október 16-án kötött vagyonkezelési szerződés 
alapján végezte a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb művelési 
ágú termőföld ingatlanok kezelését. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között 
létrejött szerződéses jogviszony kereteit az VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek 
töltötték ki. A VSZ nem támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdésében foglalt, a vagyon
gazdálkodási feladatok átlátható módon történő végrehajtását, valamint nem támo
gatta a szabályszerű vagyongazdálkodást. Az ellenőrzött időszakban a VSZ nem fe
lelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivat
kozásokat tartalmazott az Áhtl l 09/B. §, l 09/G. §, a Vadvédelmi tv. 98. § rendelke
zései vonatkozásában. A VSZ 3.2.3. pontja megengedte a vagyonkezelői jog átruhá
zását, azonban a rendelkezés 2012. január l-től nem felelt meg az 
Nvtv. ll.§ (8) bekezdésében foglaltaknak, amely tiltja a vagyonkezelői jog harma
dik személyre történő átruházást. A VSZ 3.3.2. pontjában foglaltakellenére a VSZ-t a 
felek évente nem vizsgálták felül. A felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7) l bekez
désében foglalt rendelkezésnek és a Vhr. hatálybalépését követő hat hónapon belül 
nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a 
VSZ megszüntetését és a Vtv., illetve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkö
tését. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló 
MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr. 20. § (l )-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti 

1 Vhr. 54.§ (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig) 
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Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 
262/201 O. (XI. 17.) Korm. rendelet 47. § (l )-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyon
nyilvántartás hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Tár
saságnáL 

javaslat: 

az MNV Zrt. vezérigazgatójának 

a) Tegyen intézkedéseket az erdőgazdasági társaság közreműködésével a tényleges 
állapotot rögzítő és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési 
szerződés megkötésére. 

b) Tegyen intézkedéseket a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradá
sával, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó VSZ meg
szüntetésével összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség 
tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről. 

c) Intézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és he
lyességének 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 össze
függésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázá
sára irányuló eljárás megindításáról, és ennek eredménye ismeretében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket 

c) Intézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és he
lyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzésérőL 

az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. vezérigazgatójának: 

1. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. és a KVI között 1996. október 16-án kötött vagyonkezelési szer
ződés nem támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdésében foglalt, a vagyongazdálkodási 
feladatok átlátható módon történő végrehajtását, valamint nem támogatta a sza
bályszerű vagyongazdálkodást. Az ellenőrzött időszakban a VSZ nem felelt meg a 
jogszabályi rendelkezéseknek, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat 
tartalmazott az Áhtl l 09/B. §, l 09/G. §, a Vadvédelmi tv. 98. § rendelkezései vo
natkozásában. A VSZ 3.2.3. pontja megengedte a vagyonkezelői jog átruházását, 
azonban a rendelkezés 2012. január l-től nem felelt meg az 
Nvtv. ll.§ (8) bekezdésében foglaltaknak, amely tiltja a vagyonkezelői jog harma
dik személyre történő átruházást. A VSZ 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a VSZ-t a 
felek évente nem vizsgálták felül. 
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javaslat: 

a) Tegyen intézkedéseket a tulajdonosi joggyakorlókkal közreműködve a tényleges 
állapotnak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szer
ződés megkötése érdekében. 

b) Intézkedjen a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradásával feltárt 
szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szükség sze
rint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről. 

2. A Társaság a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésben foglaltak ellenére a kezelt vagyont a 
mérlegben nem mutatta ki, továbbá ezen eszközöket- legalább mérlegtétel szerinti 
megbontásban -a kiegészítő mellékletében nem mutatta be. 

javaslat: 

a) Intézkedjen a kezelt vagyon mérlegben eszközként való kimutatásáról, továbbá 
ezen eszközöknek a kiegészítő mellékletben - legalább mérlegtételek szerinti 
megbontásban - külön történő bemutatásáról. 

b) Intézkedjen a kezelt vagyon mérlegben eszközként történő kimutatásának elma
radásával kapcsolatban feltárt szabálytalanság tekintetében a felelősség tisztázása 
érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről. 

3. A Társaság az Avtv. 20.§ (8) bekezdésében, illetve az Info tv. 30. §(6) bekezdésé
ben rögzített, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjét nem szabályozta. 

javaslat: 

Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismeré
sére irányuló igények teljesítése rendjének szabályozásáróL 



l. 

1.1. 

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

~ , , , 
ll. RESZLETES MEGALLAPIT ASOK 

, ,, ; 

Az ESZAKERDO ZRT. VAGYONGAZDALKODÁSA 

A vagyon értékének megőrzése, gyarapítása 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. vagyongazdálkodása a saját vagyonára és a vagyonkeze
lésében lévő vagyonra terjedt ki. A Társaság mérleg szerinti vagyana a saját 
vagyonból állt, azonban a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésben foglaltak ellenére a 
kezelt vagyont a mérlegben nem mutatták ki, azok mérlegtétel szerinti meg
bontásban nem kerültek bemutatásra a kiegészítő mellékletben, ezáltal a Tár
saság mérlege nem a valós állapotot tükrözte. 

A Társaság mérleg szerinti vagyona a 2009. január l-jei 4859,5 M Ft-ról 
2013. december 31-re 6416,1 M Ft-ra (32,0%) emelkedett. A vagyon növekedése 
évente átlagosan 311,3 M Ft (6,4%) volt. A mérleg szerinti eredménye a 2009-
2013. években pozitív, összesen 1001,7 M Ft volt. A Társaság mérleg szerinti 
eredményét befolyásoló összes bevétel 18,5%-kal emelkedett összességében a 
2009. évről a 2013. évre. A változásokat jellemzően az egyéb bevételek és a 
pénzügyi műveletek bevételeinek változásai eredményezték. 

A Társaság a 2009-2013. években a kezelt vagyon hasznosításából 
18 212,9 M Ft bevételt realizált és 16 336,2 M Ft költséget számolt el. A kezelt 
vagyonból származó bevételeket és költségeket a VSZ 3.2.2. pontja szerint a fő
könyvi könyvelésben a vállalkozási bevételektől és költségektől elkülönítve mu
tatták ki. 

Társaság befektetett eszközeinek értéke - a 2010. év kivételével - folyamatosan 
növekedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés mértéke 2013. december 
31-én a 2009. január l-jei 2052,9 M Ft-hoz viszonyítva 36,1%-os volt. A befek
tetett eszközök mérleg szerinti értékének változását a terv szerinti értékcsökke
nési leírás elszámolásán kívül az immateriális javak esetében használhatat
lannak minősített vagyoni értékű jogok és szoftverek selejtezése, új szoftverek 
beszerzése, valamint a megvalósított informatikai fejlesztés értékének növeke
dése befolyásolta. 

A tárgyi eszközök nettó értéke 2013. december 31-re 5,3%-kal (104,1 M Ft), a 
forgóeszközök mérleg szerinti értéke 27,1%-kal (752,3 M Ft) növekedett a 2009. 
január l-jei nettó értékéhez viszonyítva. A forgóeszközökön belül a készletek ér
tékének alakulását befolyásolta a nehezen értékesíthető késztermékek után el
számolt értékvesztés összege, a termelő tevékenység során létrehozott befejezet
len és félkész termékek, valamint a késztermékek állományának változásai. 

Az ellenőrzött időszak alatt a befektetett pénzügyi eszközök mérleg szerinti ér
téke nőtt, amit elsősorban a tartós hitelviszonyt megtestesítő éven túli értékpa
pírok 2013. évi 626,5 M Ft értékű beszerzése eredményezett. A befektetett pénz
ügyi eszközök között került kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és 
lakáskorszerűsítési kölcsön, valamint az egyéb tartós részesedések. 
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A Társaságnak a 2009. év végén öt gazdasági társaságban összesen 22,5 M Ft 
könyv szerinti értéken, a 2013. év végén pedig négy gazdasági társaságban ösz
szesen 31,5 M Ft könyv szerinti értéken volt egyéb tartós részesedése. A részese
dések könyv szerinti értékének változását egy gazdasági társaság megszűnése, 
illetve részesedések vásárlása okozta. Az ellenőrzött időszakban a Társaság az 
Erdészeti Üdülő Közös Vállalatban lévő részesedését növelte az Alapító okirat
ban rögzített felhatalmazás alapján. A vásárolt részesedés könyv szerinti értéke 
összesen 10,0 M Ft volt. 

A Társaság a Számv. tv. 41. § (l) bekezdésében és a Számviteli politika2,3 10. 
pontjában foglaltaknak megfelelően garanciális és egyéb kötelezettségeire, va
lamint a jövőbeni költségekre céltartalékot képzett. A vevőkkel szemben fennál
ló követelésekről a lejárat szerint kimutatást készítettek, a Számv. tv. 55. § (l) 
bekezdés szerint az elvégzett minősítés alapján értékvesztést számoltak el. A 
céltartalék felhasználását, valamint az értékvesztés alakulását az éves beszá
molók kiegészítő mellékleteiben bemutatták. 

A VSZ hatálya alá tartozó eszközöket a Társaság a Számv. tv. 46§ (3) bekez
désben foglaltak ellenére nem értékelte, mivel a vagyonkezelésbe vett eszközö
ket nem szerepeltette a könyveiben és a mérlegeiben. A saját vagyonként nyil
vántartott eszközök és források értékelését a Számv. tv. 46 § (3) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően évente elvégezte, amelynek során a Számv. tv. 46§ 
(4) bekezdés, valamint a számviteli politikában foglalt előírások szerint járt el. 

A Társaság vagyonának alakulását a 2009-2013. években a következő táblázat 
tartalmazza. 

V ltozos 
Sor-

Megnevezés 
2009.01.01 2013.12.31 2013.12.31/ ..... 2009.01.01. 

'Érték M Ft-ban % Érték M Ft-ban % (%l 
l. Befektetett eszközök összesen 2 052,9 42,2 2 795,0 43,6 136,1 
2. Ebből: Immateriális javak 55,1 2,7 50,6 1,8 91,8 
3. Tárgyi eszközök l 971,2 96,0 2075,3 74,3 105,3 
4. Befektetett pénzügyi eszközök 26,6 1,3 669,1 23,9 2 515,4 
5. Forgóeszközök 2 775,4 57,2 3 527,7 55,0 127,1 
6. Aktív időbeli elbatárolósok 31,2 0,6 93,4 14 299,4 
7. Eszközök összesen 48595 100,0 64161 1000 132,0 

8. Sajáttőke 3 935,5 81,0 5 027,8 78,4 127,8 
9. Ebből: Jegyzett tőke l 188,1 38,5 l 278,7 25,4 107,6 

10. Tőketartalék l 529,3 38,9 1 529,2 30,4 100,0 
ll. Eredménytartalék l 045,6 26,6 1 991,1 39,6 190,4 
12. lekötött tartalék 16,4 0,4 
13. Mérleg szerinti eredmény 156,1 4,0 228,8 4,6 146,6 
14. Céltartalék ok 4,5 0,1 260,7 4,0 5 793,3 
15. Kötelezettségek 558,2 16,7 569,7 8,9 102,1 
16. Passzív időbeli elhatárolások 361,3 7,4 557!9 8,7 154,4 

17. források összesen 48595 100,0 64161 1000 132,0 

A Társaság saját tőkéje a 2009-2013. években a mérlegfőösszeg 78,4-81,1%-a 
között mozgott. A saját tőke összege a 2009. január l-jei 3935,5 M Ft-ról 2013. 
december 31-ére 5027,8 M Ft-ra (27,8%) növekedett. A saját tőke emelkedését 
az egyes években elért mérleg szerinti eredménynek az eredménytartalékba va
ló helyezése, valamint a 2009. évi 90,6 M Ft-os tulajdonosi tőkeemelés eredmé
nyezte. 
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A 2009-2013. években a Társaság saját tőke növekedési mutatójának alakulása 

Megnevezés 2009.nyi 2009.év 2010.év 201l.év 2012.év 2013.év 
tó 

Saját tőke (M Ft) 3935,5 4219,0 4343,8 4530,3 4799,0 5027,8 

jegyzett tőke (M 
Ft) 1188,1 1278,7 1278,4 1278,4 1278,4 1278,7 
Saját tőke-

7,2 3,0 4,3 5,9 4,8 növekedési mu-
tató o/o 

A Társaság az ellenőrzött években a beszámolóban és a számviteli nyilvántar
tásokban lévő vagyontárgyak állományát leltárral alátámasztotta. A leltározás 
elvégzését követően megtörténtek a leltárkiértékelések, a fellelt többletekről, il
letve a hiányzó eszközökről elkészítették a jegyzőkönyveket. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban a vagyongazdálkodás során a kezelt 
vagyonelemek, valamint a saját eszközeinek karbantartási, állagmegóvási fel
adatait a Vtv.2

, a Vhr.' és az Nfatv.4 előírásai alapján ellátta. 

A 2009-2013. években a Társaság beruházásokra és felújításokra összesen 
1320,3 M Ft-ot fordított, a kezelt erdők tekintetében az erdők fenntartására, 
gyarapítására és védelmére összesen 13 529,1 M Ft-ot számoltak el költségként 
a Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően. A vagyoni eszközök vonat
kozásában rendszeres időközönként állapotfelmérést végeztek, az üzleti terv ké
szítése során tervezték meg a tárgyi eszközök karbantartására, állagmegóvásá
ra és az erdők gondozására, védelmére fordítandó kiadásokat. A felújítások és a 
karbantartások megvalósulásáról minden ellenőrzött évben az üzleti jelenté
sekben beszámoltak. A beruházások elvégzése előtt megkérték a Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorló1,2 engedélyét. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a 
Számv. tv. 52.§ (l) bekezdés előírásának megfeleltek. A Társaságnál kezelésben 
lévő földterületek és az aktivált erdőtelepítések után értékcsökkenés elszámolá
sára a Számv. tv. 52. § (5) bekezdésben foglaltak szerint nem került sor. 

1.2. A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése 

A Társaság a 2012. január l-től hatályos az Nvtv. 7. §-ban foglalt vagyongaz
dálkodási alapelveket betartotta. A Vtv.5

, az Nvtv.6 és a VSZ előírásait betartva, 
kezelt vagyont és az állam kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyont 
nem idegenítettek el, nem terheltek meg, biztosítékul nem adták, illetve azokon 

2 V tv. 23. § (2) bekezdése és 27. § (2) bekezdése 
3 Vhr. 10. §(l) bekezdés (hatályos: 2010. december 31-éig) a Vhr. 9.§ (6) bekezdése (ha
tályos: 2011. január l-jétől) 
4 Nfatv. 20.§ (l) bekezdés (hatályos 2011. július 31-ig), Nfatv. 20.§ (4) bekezdés (hatá
lyos 2011. augusztus l-től 2012. december 31-ig), Nfatv. 19/A (3) bekezdés (hatályos 
2013. január l-től) 
5 Vtv. 33.§ (l) bekezdés 
6 Nvtv. 6.§ (l) bekezdése (hatályos: 2012. január l-től) 
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osztott tulajdont nem létesítettek. A Társaság az Nfatv.7-ben foglaltakat betart
va a vagyonkezelői jogát nem adta tovább és nem terhelte meg, valamint az 
Evt.2 9. § (3)8 bekezdés előírását betartva erdő használatát, hasznosítását har
madik személynek nem engedte át. 

A Társaság az Nfatv.9 vonatkozó részének 2011. augusztus l-jei hatályba lépé
sét követően a Magyar Állam tulajdonába tartozó erdő vagy erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelésbe vételére vonat
kozó szerződést nem kötött, így ehhez kapcsolódóan azt nem kellett az Erdészeti 
Hatósághoz jóváhagyásra benyújtania. 

, -2. Az ESZAKERDO ZRT. VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÍSE ÍS A VA-

GYONNYILV ÁNTART ÁSA 

2.1. A vagyonkezelési szerződés megfelelősége 

16 

A Társaság a KVI-vel 1996. október 16-án kötött vagyonkezelési szerződést 
alapján végezte a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb mű
velési ágú termőföld ingatlanok kezelését. A Társaság, mint vagyonkezelő és a 
KVI között létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kö
telezettségek töltötték ki. A VSZ nem támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdésében 
foglalt, a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon történő végrehajtá
sát, valamint nem támogatta a szabályszerű vagyongazdálkodást 

Az ellenőrzött időszakban a VSZ nem felelt meg a jogszabályi rendelkezések
nek, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht, 
109/B. §10

, 109/G. §11
, a Vadvédelmi tv. 98. §12 rendelkezései vonatkozásában. A 

VSZ 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a VSZ-t a felek évente nem vizsgálták 
felül. 

A felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7) 13 bekezdésében foglalt rendelkezésnek 
és a Vhr. hatálybalépését követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a 
Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszüntetését 
és a Vtv., illetve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkötését, így a VSZ 
nem tartalmazta a 200 7 -ben hatályba lépett V tv. és Vhr. előírásait. 

Az évente történő felülvizsgálat elmaradása miatt a szerződés nem a 2009-ben 
hatályba lépett Evt.2 és a 2012-től alkalmazandó Nvtv. megfelelő előírásaira 

7 Nfatv. 20§ (3) bekezdése (hatályos: 2011. július 31-éig), Nfatv. 20§ (8) bekezdése (ha
tályos: 2011. augusztus 1-jétől2012. december 31-éig), Nfatv. 19/A. §(4) bekezdése (ha
tályos: 2013. január l-jétől) 
8 Evt.2 9.§ (3) bekezdés (hatályos: 2009. július 10-től) 
9 Nfatv. 20.§ (7) bekezdés (hatályos: 2011. augusztus l-től) 
10 Áht.1• 109/B §(hatálytalan 2012. január l-től) 
11 Áht. 1• 109/G §(hatálytalan 2007. szeptember 25-től) 
12 Vadvédelmi tv. 98.§ (hatálytalan 2007. április 14-től) 
13 Vhr. 54.§ (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig) 
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való hivatkozásokat tartalmazott, nem tartalmazta a Vhr. 9. § (8) bekezdésé
ben 2011. január l-jétől előírt, az érintett vagyonelem esetleges védettségét, il
letve Natura 2000 területnek minősítését, valamint nem tartalmazta a Vhr. 14. 
§ (3) bekezdésben foglalt elismerő nyilatkozatot az MNV Zrt. vagyon
nyilvántartási szabályzatának megismerésére és kötelező elismerésére vonatko
zóan. 

A Társaság által kezelt vagyonelemek többszöri változása ellenére a felek nem 
kezdeményezték a Vhr. 8. § (2) bekezdésében előírt 60 napon belüli egységes 
szerkezetbe foglalást. A VSZ módosításokkal történő egységes szerkezetbe fogla
lását sem a Társaság, sem a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt, illetve NFA 
nem kezdeményezte. 

A VSZ 3.2.3. pontja megengedte a vagyonkezelői jog átruházását, azonban 
ezen rendelkezés 2012. január l-től nem felelt meg az 
Nvtv. ll. § (8) bekezdésében foglaltaknak, amely tiltja a vagyonkezelői jog 
harmadik személyre történő átruházást. 

A felek a VSZ 3.3.1. pontjában a vagyonkezelési díjat70Ft/ha összegben ál
lapították meg, azonban a felek nem rögzítették egyértelműen, hogy a va
gyonkezelési díjat nettó vagy bruttó értékben határozták-e meg. A VSZ 3.3.2. 
pontja előírta a vagyonkezelési díj - külön megállapodás keretében a tárgyévet 
megelőző év november 30-ig történő - felülvizsgálatát, azonban a díjat a felek 
évente nem vizsgálták felül, erről történő megállapodásra megkötésére nem ke
rült sor. 

Az NFA- az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján- a 2009-2013. évekre 
vonatkozó vagyonkezelési díjakat leszámlázta, azonban a számlázás a VSZ 
3.3.3. pontjában foglalt határidőtől eltérő időben történt. Az NFA a számlákan 
a vagyonkezelési díjat egy összegben szerepeltette, azokon nem ilintette fel a 
számlázás alapját képező földterület nagyságát, így nem volt megállapítható a 
számlák tartalmi megfelelősége. 

2.2. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. vagyonnyilvántartása 

A Társaság által kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás, nem felelt meg a Vhr. 
17. §(l) bekezdésében foglalt azon rendelkezésnek, amely szerint a nyilvántar
tásnak tételesen tartalmaznia kell a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti brut
tó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett egyéb változásokat. 
Ezért a vezetett nyilvántartás nem biztosította az átláthatóságat és az elszámol
tathatóságat 

A Társaság a kezelt ingatlanokról tételes analitikus nyilvántartás vezetett, a fo
rint érték feltüntetése nélkül, amely megfelelt a VSZ 2.4. pontja szerinti 
naturáliákban történő nyilvántartás vezetési előírásnak, azonban nem felelt 
meg Számv.tv. 23. §(2) bekezdés szerinti, a kezelt vagyon nyilvántartására vo
natkozó előírásnak. A vagyonkezelt eszközök forint érték meghatározását a 
Társaság sem az MNV Zrt.-nél sem az NFA-nál nem kezdeményezte. 

A Társaság által vezetett nyilvántartás helyrajzi számonként és a területmérték 
feltüntetésével tartalmazta a kincstári vagyoni körbe tartozó földterületek felso-
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rolását és azok jellemzőit, azonban a Társaság nem rendelkezett a VSZ hiteles 
mellékleteivel, amelyek a kezelésbe vett vagyonelemek, így a kezelt vagyonról 
vezetett nyilvántartás kiinduló adatait tartalmazták. A Társaság nem teljes kö
rű en rendelkezett a kezelt vagyon tekintetében pontos és naprakész informáci
óval a tulajdonosi jogokat gyakorlóról, így a Társaság által vezetett nyilvántar
tás nem biztosította a Vhr. 14. § (l) bekezdésben foglalt, az adatszolgáltatás 
pontosságára vonatkozó követelményt. 

Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi joggyakorló tisztázásával és a kezelt 
vagyonelemekről vezetett nyilvántartások egyezőségének biztosításával kapcso
latos adategyezetés az ellenőrzés befejezéséig nem került lezárásra, így nem állt 
rendelkezésre a Társaság által kezelt vagyonra és annak nagyságára vonatko
zó, a Társaság, az MNV Zrt. és az NFA nyilvántartásában szereplő, egyező 
adat. 

A Társaság vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének jogi 
rendezetlensége kedvezőtlenül hatott a Társaság által vagyonkezelt állami va
gyonhoz kapcsolódó átláthatóságra. 

, ,, , .. .. "' 
Az E.SZAKERDO ZRT. EVES TERVEZESI FELADATAINAK ELLATA-

SA, AZ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 

3.1. Az üzleti tervek vagyonmegőrzésre, vagyongyarapításra 
vonatkozó elemei 
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A Társaság a saját és kezelt vagyonnal való gazdálkodás során az éves tervezé
si feladatait ellátta, az üzleti tervei tartalmazták a vagyon megőrzésére, gyara
pítására vonatkozó elemeket. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 az éves üzleti tervek készítéséhez 
minden évben előzetesen megküldte a Társaság számára a tervezési irányelve
ket. Az irányelvek tartalmazták többek között a minimális tőkehatékonysági 
elvárásokat, a keresetszabályozás kereteit és a működésre vonatkozó egyéb 
szempontokat, valamint előírták a tervkészítés tartalmi és formai követelmé
nyeit. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a tervezési irányelvekben elő
írta, hogy a számszaki részt negyedéves bontásban kell elkészíteni, ami alapul 
szolgált a negyedéves üzleti jelentések készítésének is. 

Az üzleti tervekben egységes keretbe foglalva, komplex módon bemutatásra ke
rült a Társaság tevékenysége, a küldetése, a tervezés főbb szempontjai, az össze
foglaló elemzések, az ágazati tervek, valamint a beruházási és üzletpolitikai 
stratégia. Az üzleti tervek minden ellenőrzött évben tartalmazták a saját va
gyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó elemeket, a beruházási tervet, a 
felújítások és karbantartások költségeit. Az üzleti tervben szerepeitek az ágazati 
tervek és ágazatra nem osztható tervek, valamint az EU-s támogatások fel
használása. Az ágazati tervekben ágazatonkénti bontásban mutatták be a ke
zelésben lévő területekkel való gazdálkodást. 
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A Társaság az elkészített éves üzleti terveket az FB véleményével és határozatá
val kiegészítve terjesztette a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 elé elfo
gadásra. 

3.2. A tervekben megfogalmazott előírások érvényesülése 

A Társaság a kezelésbe vett vagyonnal való gazdálkodás során érvényesítette a 
tervekben megfogalmazott előírásokat. 

A Társaság az erdőgazdálkodási tervek, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységek 
és az éves vadgazdálkodási tervek teljesítéséről a Társaság feletti tulajdonosi 
joggyakorló1,,-nak az éves üzleti jelentésben számolt be, amik az erdő- és vad
gazdálkodási tevékenység mennyiségi, illetve az egyes ágazatok gazdasági 
pénzügyi mutatóinak teljesítési adatait is tartalmazták. A Társaság az MNV 
Zrt., illetve az NFA részére is megküldte a vagyonkezelési tevékenységről szóló 
éves jelentéseket, és ágazati lapokat. Az ágazati lapok tartalmazták a vagyon
kezelt terület működtetésére vonatkozó, az ágazati tervek terv és tény adatai
nak teljesülését. 

3.3. Az ágazati szabályok érvényesülése 

A Társaság a vagyongazdálkodási tevékenysége során az erdőgazdálkodásra 
vonatkozó speciális szakmai jogszabályi normákat nem teljes körűen tartotta 
be. 

A Társaság eleget tett az Evt.2 41.§ (l) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettsé
gének és a tervezett erdészeti tevékenységek megkezdése előtt 30 nappal meg
tette a bejelentést. A 30 nap elteltét követően - amennyiben nem érkezett az 
Erdészeti hatóságtól korlátozást, tiltást tartalmazó határozat - megkezdték, il
letve elvégezték a bejelentésnek megfelelő erdészeti tevékenységet. Az erdészeti 
létesítmények bővítéséhez, felújításához, használatbavételéhez, illetve a rendel
tetésének megváltoztatásához az Erdészeti hatóságtól engedélyt kértek. A beje
lentéseket az Evt.2 42. § (2) bekezdésben foglaltak szerint az erdészeti szaksze
mélyzet ellen jegyezte. 

Az erdő igénybevételével járó tevékenységek esetében az erdő igénybevételére 
vonatkozó Evt.2 78. § (2) bekezdésben előírt előírásokat betartották. A Társaság 
nem fizetett az erdő igénybevétele esetén erdővédelmi járulékot, mert az erdő 
igénybevétele az Evt.2 82. § (3) bekezdésben foglalt járulékfizetés mentes feltéte
lek szerint történt. 

A 2009. évben az "Erdőtelepítési közmunkaprogram előkészítésének támogatása" 
erdőtelepítési programba 411ha-nem a Társaság kezelésében lévő- haszno
sítatlan állami terület, valamint 38 ha a Társaság kezelésében lévő szántó és 
legelő került bevonásra. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1 17,5 M Ft 
támogatásban részesítette a T ársaságot a termőhely-feltárás, kiviteli tervek ké
szítése és engedélyezése, valamint a geodéziai munkák, a terület- és terepren
dezéssei kapcsolatos munkák elvégzése érdekében. Az erdőtelepítésre alkal
masnak talált 449 ha hasznosítatlan földterületből 336 hektárra vonatkozóan 
voltak elkészíthetők az erdőtelepítési kiviteli tervek, amelyeket az Erdészeti ha-
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tóság jóváhagyott. Az erdőtelepítéshez a Társaság feletti tulajdonosi joggyakor
ló1 hozzájárulását megkérték. 

A jóváhagyott erdőtelepítési kiviteli tervekből - pénzügyi források hiányában -
csak három kiviteli terv megvalósítására került sor. Az Erdészeti hatóság a 
meghozott határozataiban az Evt.2 41.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a terve
zett tevékenységet egyes erdőrészletek esetében részben feltételhez kötötte, kor
látozta, egyes esetekben megtiltotta, mivel az erdőgazdálkodási tevékenység 
tervezése eltért az adott erdőrészletre vonatkozó erdőterv előírásaitóL 

Az Erdészeti hatóság a Társaság erdőtervének módosítását 23 alkalommal ren
delte el az ellenőrzött években, az erdő állapotában korábban előre nem Játha
tó esemény, illetve a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását 
eredményező, illetve azokat veszélyeztető, korábban nem Játható esemény be
következése, valamint több erdőrészlet vonatkozásában a fokozottan védett 
madár fészkelése miatt. 

Az Erdészeti hatóság az Evt.2 113. § (15) bekezdés alapján a 2010. évben öt, a 
2011. évben 14, Natura 2000 területen lévő erdőrészlet erdőtervének módosítá
sára hozott határozatot. A 2010. évi határozatokat a Társaság minden esetben 
megfellebbezte, amire tekintettel az Erdészeti hatóság az eljárásokat megszün
tette. A 2011. évi határozatok esetében a Társaság 12 határozat ellen nyújtott 
be fellebbezést, amelyből 10 határozat a hatóság részéről módosításra került, 
két esetben az eredeti határozatot helyben hagyták. 

Az Erdészeti hatóság az ellenőrzött időszakban három alkalommal kötelezte a 
T ársaságot jogosulatlan fakitermelés miatt erdőgazdálkodási bírság megfizeté
sére. A kirótt és megfizetett erdőgazdasági bírság összesen 6,5 M Ft volt. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban két vadásztársasággal kötött haszonbérle
ti szerződést két vadászterületéhez kapcsolódó vadászati jog haszonbérbe adá
sáról, a Vadvédelmi tv. 17. § (3) bekezdésben előírt, a vadgazdálkodási üzem
terv időtartamára. A vadászati jog haszonbérbe adása jogcímen a Társaság a 
2009-2013. években összesen bruttó 55,3 M Ft összeget számlázott ki a vadász
társaságok részére, a haszonbérleti szerződésekben foglaltaknak megfelelően. 

A Társaság kezelésében az ellenőrzött időszakban nyolc vadászterület volt. Va
lamennyi vadászterület esetében 10 évre szóló vadgazdálkodási üzemtervet ké
szítettek. A vadgazdálkodási üzemterveket a Vadvédelmi tv. 45.§ (2) bekezdés
ben foglaltaknak megfelelően a Vadászati hatóság jóváhagyta. A Társaság hét 
vadászterület esetében 2017. február 28-ig, míg egy vadászterület esetében 
2020. február 28-ig rendelkezett hatályos vadgazdálkodási üzemtervveL 

A Társaság az ellenőrzött időszak minden évében a vadgazdálkodási üzemterv 
alapján a Vadvédelmi tv.47. § (l) bekezdésnek megfelelően, valamennyi vadá
szati területére elkészítette az éves vadgazdálkodási tervét. 
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4. A KONTROLL- ÉS A MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰ

KÖDTf.TÉSf. 

4.1. A kontrollrendszer kialakítása és működtetése 

A Társaság a szabályszerű feladatellátását támogató kontrollrendszert kialakí
totta és működtette. 

A Társaságnál az ellenőrzött években az SZMSZ14, az Ügyrend, valamint a Bel
ső Ellenőrzési Szabályzat írta elő a beszámoltatási, ellenőrzési feladatokat. A 
Társaság a kockázatok kezelésének rendszerét a 2012. évtől kezdődően kialakí
totta. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 az Alapító okiratban rendelkezett a 
Társaság működésének alapvető szabályairól, az FB és a könyvvizsgáló felada
tairól, jogairól és kötelességeiről. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaságnál az FB a vagyongazdálkodás ellenőr
zésével kapcsolatos, az éves munkatervben meghatározott feladatait ellátta a 
Gt.14-ben, az Alapító okiratban, az SZMSZ1.4-ben és az Ügyrend1.3-ben foglal
taknak megfelelően. Ülésein minden évben megtárgyalta az elkészített üzleti 
terveket, az üzleti jelentéseket és minden olyan előterjesztést, amely a Társaság 
feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 számára készült. Az SZMSZ1.4-ben rögzített fel
hatalmazás alapján az FB elfogadta a Társaság éves belső ellenőrzési terveit, 
megtárgyalta a belső ellenőr jelentéseit, értékelte azok hasznosutásót és a belső 
ellenőri tervek teljesülését. Az FB évenként ellenőrizte, illetve a belső ellenőrrel 
ellenőriztette a Társaság leltározási tevékenységét, az éves pénzügyi beszámoló 
megalapozottságát, valamint a Társaság Evt.2-ben meghatározott feladatai el
látásának szabályszerűségét. 

A Társaság az éves beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést min
den évben elkészítette. Az éves beszámolókat a Társaság feletti tulajdonosi jog
gyakorló1,2 határozattal elfogadta. 

Az ellenőrzött időszakban a Számv. tv. 155. § (2) bekezdés előírása alapján a 
Társaság könyvvizsgálatra volt kötelezve. Az Ügyvezetés az Alapító okiratban 
foglaltakkal összhangban, a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgá
ló személyére az FB egyetértésével tett javaslatot a Társaság feletti tulajdonosi 
joggyakorló1,2 felé. A könyvvizsgálattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek az 
Alapító okiratban rögzítésre kerültek, a megbízási szerződések az elvégzendő 
feladatokat pontosan meghatározták. 

A könyvvizsgáló az éves beszámoló valódiságának és szabályszerűségének fe
lülvizsgálatát elvégezte, ennek megfelelően elkészítette a Számv. tv. 156. § (4) 
bekezdésében előírt, könyvvizsgálói záradékot tartalmazó jelentést. Az ellenőr
zött időszakban a könyvvizsgáló a beszámolókat hitelesítő záradékkallátta el, 
figyelemfelhívó levelet nem adott ki. A könyvvizsgáló az ellenőrzött időszakban 

14 Gt 35.§ (3) bekezdés (hatálytalan 2014. március 15-től) 

21 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

nem kifogásolta a beszámolóval kapcsolatosan az ÁSZ által feltárt hiányossá
gokat. 

A könyvvizsgálói jelentések rendelkeztek a Számv. tv. 156. §(5) bekezdésében 
meghatározott tartalmi elemekkeL A könyvvizsgáló a Társaságra bízott közva
gyon védelme érdekében a tulajdonosi joggyakorló1.z legfőbb döntést hozó szer
vének összehívását nem kezdeményezte. Az éves beszámoló auditálásakor 
olyan megállapítást nem tett, miszerint a vagyon jelentős csökkenése lenne 
várható. 

Az ellenőrzött időszakban egy esetben, 2010-ben adtak külön megbízást 
könnyvizsgálónak pályázati forrás segítségével megvalósuló projekt, a "Lillafii
redi Aliami Erdei Vasutak ökoturisztikai fejlesztése" megnevezésű program auditá
lására. A könyvvizsgáló a megbízási szerződésekben foglaltakat végrehajtotta, 
jelentéseit a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlónak átadta, valamint az 
FB-nek, illetve az Ügyvezetésnek is a rendelkezésére bocsátotta. 

A Társaság az SZMSZz_4 szabályozásának megfelelően a 2010. évben kialakítot
ta és folyamatosan működtette a belső ellenőrzést. A belső ellenőr a Vezér
igazgató közvetlen hivatali szervezetén belül, de az FB szakmai irányítása alatt, 
önállóan végezte a belső ellenőri feladatokat az FB által jóváhagyott éves 
munkatervek alapján. A munkatervek minden évben tartalmazták az éves be
számolót alátámasztó tételek ellenőrzését, valamint az intézkedést igénylő ja
vaslattal lezárult ellenőrzések utáellenőrzését A belső ellenőr munkatervben 
előírt feladata volt az éves leltár végzésének koordinálása és felügyelete. 

A 2012. évtől kezdődően a belső ellenőrzési tervek a Társaság feletti tulajdonosi 
joggyakorláz által - a belső ellenőrzési tervek összeállítása vonatkozó - a Társa
ság működési kockázatainak kezelése érdekében kiadott körlevél előírásai és a 
Kockázat felmérési módszertan alapján készültek. A Társaság feletti tulajdonosi 
joggyakorláz elvárása szerint a kockázatelemzés alapján olyan ellenőrzési fel
adatok meghatározására került sor, amelyek végrehajtásával a Társaság mű
ködési kockázatúnak minimalizálása volt valószínűsíthető. A munkaterveket a 
Társaság feletti tulajdonosi joggyakorláz felülvizsgálta. A kockázatelemzésen 
alapuló ellenőrzéseket végrehajtották. A belső ellenőrzés jelentős, illetve lénye
ges hibát nem tárt fel, a hiányosságak megszüntetésére tett intézkedéseket utó
ellenőrzések keretében kisérték figyelemmel. 

4.2. Az információáramlási és a monitoring rendszer kialakí
tása és működtetése 
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A Társaságnál kialakították az információáramlási és monitoring rend
szert, biztosították annak szabályzatok szerinti működését. 

A Társaság a vagyonkezelést érintő kapcsolattartás és adatszolgáltatás során a 
Vhr." előírásait betartotta, az adatszolgáltatási kötelezettséget a VSZ-ben meg
határozott formában teljesítette, a kontrolling adatszolgáltatásokat, valamint 

15 Vhr. 9.§. (4) bekezdése (hatályos: 2010. december 31-ig), Vhr. 9. § (3) bekezdés (hatá
lyos: 2011. január l-jétől) 
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az éves beszámolókat az időszaki és éves üzleti jelentéseket az FB írásos véle
ményével együtt a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 felé megkü}dte. A 
Társaság a VSZ 3.9. pontjának megfelelően minden év május 31-éig az Agazati 
lapok beküldésével tájékoztatta az MNV Zrt.-t, illetve az NFA-t az erdővagyon
nal való gazdálkodásról. Az erdőgazdálkodási tervek, egyéb erdőgazdálkodási 
tevékenységek és az éves vadgazdálkodási tervek teljesítéséről az éves üzleti je
lentésekben és a kontrolling adatszolgáltatás keretein belül számoltak be. 

A vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról a Társaság a 
Vhr. 16-ben foglalt előírásoknak megfelelően haladéktalanul, írásban értesítette 
a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2-t. A bekövetkezett károka t, a kárfel
számolás tervezett idejét a negyedéves és éves üzleti jelentések mellékletei tar
talmazták. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban az adatok védelme biztosított volt. Ren
delkeztek Iratkezelési Szabályzattal, Adatvédelmi Szabályzattal és Informatikai 
Biztonsági Szabályzattal. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban az Avtv. 20.§ (8) bekezdése, illetve az 
Infotv. 30. § (6) bekezdése szerinti, a közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal nem rendelkezett, a közér
dekű adatok közzétételére vonatkozó szabályozásnak egy vezérigazgatói utasí
tás kiadásával tettek eleget. 

A Társaság a saját honlapján közzé tette az éves beszámolókat, a közbeszerzé
sek, a pályázati forrás segítségével megvalósuló projekteket és egyéb közjóléti 
hírek, azonban a közzététel nem felelt meg teljes körűen Avtv., illetve az 
Infotv. l. sz. mellékletében, az általános közzétételi listában meghatározottak
nak, mert nem került közzétételre a közérdekű adatok megismerésére vonatko
zó igények intézésének rendje. 

, , ,, 
A TULAJDONOSI JOGGYAKORLOKNAK AZ 'ESZAKERDO ZRT. VA-

GYONGAZDÁLKODÁSI FELADATAIRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEI, IN

TÉZKEDÉSEI MEGFELELŐSÉGE 

Az ellenőrzött időszakban V tv. 3. § szerint a Társaság társasági részesedése felett 
és a kezelésében lévő vagyon feletti 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 vagyonelemek 
feletti tulajdonosi joggyakorlástóL A Vtv. módosításával 2010. június 17-től a 
Társaság részesedése feletti tulajdonosi joggyakorló az MFB Zrt. lett, a kezelésé
ben lévő vagyon felett a tulajdonosi jogokat továbbra is az MNV Zrt. gyakorol
ta. 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. gya
korolta. 

16 Vhr. 9.§ (4) bekezdése (hatályos 2011. január l-től) 
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A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedések 
előkészítése a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlój,z-nál megfelelő volt, 
összhangban volt a belső szabályzatokkal, a vagyongazdálkodással kapcsola
tos döntések előkészítését és a döntési jogköröket részletesen szabályozták. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlój az állami vagyon állagának meg
óvása, megőrzése, gyarapítása és a közjóléti tevékenység támogatása céljából a 
közmunka-programhoz 104,6 M Ft, a közjóléti tevékenységhez 59,5 M Ft és az 
erdőtelepítési feladatokhoz 41,4 M Ft támogatásban részesítette a Társaságot. A 
Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlój a 2009. évben a vagyonkezelési tervek 
teljesítése alapján 62,0 M Ft osztalék kifizetését engedélyezte. A Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorláz a 2013. évben jóváhagyta az Erdészeti Üdülő Közös 
Vállalatban a Társaság részesedésének változását, amely során 1,0 M Ft kiegé
szítő pénzbeli hozzájárulást fizettek meg. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlój,z a Társaság vagyonváltozását 
eredményező döntések végrehajtását, és a vagyonnal való gazdálkodást a be
számolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelentések megtár
gyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorláz a Társaságnál a 2010. évben külső 
szakértővel átvilágítást végeztetett, jogi, gazdasági, informatikai területen. Az 
átvilágítás alapján tett javaslatok megvalósulását nyomon követték, és a meg
tett intézkedésekről, illetve az elért eredményekről az érintetteket beszámoltat
ták. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gya
korló MNV Zrt. és NFA tevékenysége az ellenőrzött időszakban nem támogatta 
teljes körűen a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását, a VSZ-szel kapcso
latban feltárt hiányosságok megszüntetése és a hatályos jogszabályoknak való 
megfeleltetése nem történt meg. A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekin
tetében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr. 20. 
§ (1)-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosí
tásának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17 .) Korm. rendelet 47. § (1)
(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére, teljességére és 
helyességére vonatkozó ellenőrzést a T ársaságnál. 

Budapest, 2015. hónap .11 nap 

Melléklet: 15 db 
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szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 
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Szabályzat 
Iratkezelési Szabályzat 

KVI 
Leltározási Szabályzat 

MFB Zrt. 
MNV Zrt. 
NFA 
Ügyvezetés 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá
szatról szóló 1996. évi LV. törvény 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet 

Az Északerdő Zrt. adatvédelmi szabályzata (Az Igazgatóság 
a 127/2003. sz. határozatával elfogadva, hatályos 2003. 
szeptember 25-től) 
Az Északerdő Zrt. alapító okirata 
Állami Számvevőszék 
Az Északerdő Zrt. belső ellenőrzési szabályzata (Hatályos 
2006. 09. 15-től, kiadásra került a 14-13/2006. számú Ve
zérigazgatói utasítással) 
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 
Az Északerdő Zrt. Felügyelő bizottsága 
Az Északerdő Zrt. Felügyelő bizottságának ügyrendje (A 
34/2005. (III. 10.) sz. Alapítói határozat melléklete, hatá
lyos 2005. III. 10-től2010. V. 19-ig) 
Az Északerdő Zrt. Felügyelő bizottságának ügyrendje (A 
255/2010. (V. 19.) sz. Alapítói határozat melléklete, hatá
lyos 2010. V. 19-től) 
Az Északerdő Zrt. Felügyelő bizottságának ügyrendje (a 
11/2011. (IX. 21.) sz. Alapítói határozat melléklete, hatá
lyos 2011. IX. 21-től) 
Az Északerdő Zrt. Igazgatósága 
Az Északerdő Zrt. Igazgatóságának ügyrendje (Az Igazga
tóság 106/2002. sz. határozatával elfogadva, hatályos 
2002. XI. 29-től 2010. VII. 12-ig) 
Az Északerdő Zrt. informatikai biztonsági szabályzata (Ha
tályos 2004. május l-jétől, Vezérigazgatói jóváhagyással) 
Az Északerdő Zrt. iratkezelési szabályzata (A Főn: 10-
94/1999. sz. vezérigazgatói utasítással kiadott módosítás
sal hatályos 2000. január l-től) 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
Az Északerdő Zrt. leltározási szabályzata (A Főn: 14-
8/2006. sz. vezérig. utasítással kiadva, hatályos 2006. 07. 
24-től, módosítva a Főn: 14-15/2011. sz. vezérig. utasítás
sal, hatályos 2011. 07. Ol-től) 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
Az Északerdő Zrt. ügyvezetése, feladatát 2010. 07. 12-ig az 
Igazgatóság, 2010. 07.13-tól az önálló cégjegyzésre jogo
sult Vezérigazgató látta el 



saját vagyona 
Számviteli politika, 

Számviteli politika2 

Számviteli politika, 

Számlaren d, 

Számlarend 2 

SZMSZ 
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nosi joggyakorló1 

Társaság feletti tulajdo
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Az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő állami vagyon 
Az Északerdő Zrt. számviteli politikája (hatályos 2001. Ol. 
Ol-től) 

Az Északerdő Zrt. számviteli politikája (a Főn: 14-10/2009. 
sz. vezérigazgatói utasítással jóváhagyva, hatályos 2010. 
Ol. Ol-től) 
Az Északerdő Zrt. számviteli politikája (a Főn: 14-14/2011. 
sz. vezérigazgatói utasítással jóváhagyva, hatályos 2011. 
Ol. Ol-től) 
Az Északerdő Zrt. számlarendje, a Számviteli politika, mel
léklete 
Az Északerdő Zrt. számlarendje, a Számviteli politika2,3 

melléklete 
Az Északerdő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (Az 
Igazgatóság 18/1994. (1994. 06. 13.) sz. és az FB 
3/1994. (1994. 07. 28.) sz. határozatával jóváhagyva, ha
tályos 1994. 08. 15-től, kiadva a mindenkori módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt szöveggel) 
a társaságok állami tulajdonú részesedése feletti tulajdo
nosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(2010. június 16-áig) 
a társaságok állami tulajdonú részesedése feletti tulajdo
nosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (2010. 
június 17-étől2014. július 15-éig) 
Az Északerdő Zrt. vezérigazgatója 
01840-96-02062 szám ú ideiglenes vagyonkezelői szerződés 
(hatályos 1996. október 16-tól) 

3 
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Állami vagyon: 
a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint dolog mód
jára 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 megteste
sítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb társasági 
részesedés; 
d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel 
rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű 
jogként nevesít; 
e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök. 
Az állami vagyon használója az a természetes vagy jogi sze
mély, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy 
amely törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcímen 
(bérlet, haszonbérlet, használat stb.) állami vagyont birtokol, 
használ, szedi annak hasznait. (Ide nem értve a haszonélve
zőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gyakorlój át.) 
Átlátható szervezet a Nvtv. 3. §(l) bekezdés l. pontjában fel
sorolt, a meghatározott követelményeknek megfelelő szerve
zet. 
Az Nfatv. 15. § (3) bekezdés a)-s) pontjaiban meghatározott, 
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítására 
vonatkozó irányelvek. 
Hasznosítás a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti va
gyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, hasz
nálatának, hasznok szedése jogának bármely- a tulajdonjog 
átruházását nem eredményező - jogcímen történő átenge
dése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a ha
szonélvezeti jog alapítását. 
Immateriális szolgáltatásból származó bevételek azok a nem 
anyagjellegű szolgáltatásokból származó állami bevételek, 
amelyeket az Evt.2 3. § (l) bekezdése szerint, a külön jogsza
bályban meghatározott részletes feltételek szerint, az erdők 
fenntartására, gyarapítására és védelmére kell fordítani. 
Az információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy 
az információk eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti 
egységhez, illetve személyhez. 
A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos 
kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a meg
felelő válaszok meghatározásának folyamata. 
A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni 
és meg kell állapítani a szervezet tevékenységében, gazdálko
dásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az 
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, 

l 
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kontrolling 

kontrollkörnyezet 

kontrollrendszer 

kontrolltevékeny
ségek 

közfeladat 

manitoring 

valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésé
nek módját. 

A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és 
módszerek összessége, amelynek elemei a szervezeti célok el
érését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elem
zése, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati 
kitettség mérséklése. 
Az a vezetéstámogató rendszer, amely a vezetői tervezést, el
lenőrzést, valamint információ-ellátást koordinálja célorien
táltan a környezeti változásokhoz igazodva. 
A kontroll környezet elemei: a szervezeti struktúra, a felelős
ségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden 
szintjén meghatározott etikai elvárások, a humánerőforrás
kezelés. A kontrollkörnyezet alapazza meg a belső kontroll 
összes többieleméta fegyelem és a struktúra biztosítása által. 
A kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizo
nyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, 
amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő 
célok: 
a) a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket sza
bályszerűen, 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 eljárá
sok, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet 
céljainak elérése érdekében alakítanak ki. 
A közfeladat jogszabályban meghatározott állami vagy ön
kormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, 
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltéte
leknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatá
sokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződé
sekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladato
kat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruk
túra biztosítását is. 

Az Etv. 2. § (2) bekezdése szerint a fenntartható erdőgazdál
kodás során a legfontosabb közérdekű feladat az erdők vál
tozatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és 
a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása, me
lyek elvégzését az állam megfelelő eszközökkel biztosítja. 
A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyo
mon követését biztosító rendszer, amely az operatív tevé
kenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyo
mon követésből, valamint az operatív tevékenységektől füg
getlenül működő belső ellenőrzésből áll. 
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A monitoring a projektek és programok végrehajtásának 
nyomon követése, mely a támogató és a kedvezményezett 
közti megállapodásban foglalt eljárások követését, az előre
haladás ellenőrzését és a lehetséges problémák időben tör
ténő azonosítását szolgálja. 
A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része, amelybe bele
tartoznak az állam tulajdonában és az ingatlan-nyilvántar
tásban levő, az Nfatv. l. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt te
rületek, földrészletek és az azokhoz kapcsolódó vagyoni ér
tékű jogok. 
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 tekinteté
ben törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés 
alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, hasz
nál, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló 
(az Nvtv. 3. § (l) bekezdés ll. pontja alapján). 
Rábízott állami vagyon az a Vtv. alkalmazásában állami va
gyonnak minősülő vagyon, amit az MNV- a saját vagyoná
tól elkülönítetten- kezel és nyilvántart. 

Az Mfbtv. 3.§ (9) bekezdéseszerint rábízott állami vagyon az 
a vagyon, amely felett az Mfbtv. erejénél fogva a Magyar Ál
lam nevében az MFB gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 

Az Nfatv. l.§ (l) bekezdésében foglaltak alapján az NFA-hoz 
tartozó rábízott vagyon a törvényben meghatározott, a Nem
zeti Földalapba tartozó vagyon. 
Társasági portfólió az MNV, illetve az MFB rábízott vagyo
nába tartozó állami tulajdon ú társasági részesedések. 
A tulajdonosi joggyakorló által végzett ellenőrzés, amelynek 
célja az állami vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, en
nek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésel
lenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve a központi költ
ségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedé
sek feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a 
vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyes
ségének biztosítása. 
Tulajdonosi joggyakorló az, aki az állami, illetve a nemzeti 
vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és köte
lezettségek gyakorlására jogosult. 
Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdo
nosi jogoknak (és kötelezettségeknek) az összességét az ál
lami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e 
feladatát az MNV, az MFB, illetve egyéb tulajdonosi joggya
korló szervezet (pl. központi költségvetési szervek, l 00%-ban 
állami tulajdonban álló gazdasági társaságok) útján látja el. 
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vagyongazdálko
dás feladata 

vagyonkezelői jog 

Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy 
része a Nemzeti Földalapba tartozik, a tulajdonosi jogokat a 
miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen gya
korolja. 

A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulaj
donosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős 
miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gyako
rolja. 
Az állami vagyon rendeltetésének megfelelő - az állami fel
adatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez, 
valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának 
elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, önálló 
ágazatként megjelenő - hatékony, költségtakarékos, érték
megőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása, beleértve 
a vagyoni kör változását eredményező értékesítést, valamint 
az állami vagyon gyarapítása is. 
Vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult 
meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog birtoklá
sára, használatára és hasznai szedésére. 

A Vtv. alapján a vagyonkezelői jog az állami vagyon hasz
nosítására az MNV-vel kötött vagyonkezelési szerződéssel jön 
létre. A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jo
gosult meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog bir
toklására, 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 vagyonke
zelő köteles a földrészlet értékét megőrizni, állagának meg
óvásáról, jó karban tartásáról gondoskodni, továbbá - az 
Nfatv.-ben meghatározott esetek kivételével díjat - fizetni 
vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni. 
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az b:tu:nateriális javak és tárgyi eszközök ó.llonuinyának :megoszlása a 2013. évre vonatkozóan 
adatok ezer Ft-ban 

Beruházás a 
Tárgyi 

Immateriális Műszaki Egyéb beruházásra 
Megnevezés 

javak 
Ingatlanok 

berendezések berendezések adott előleggel 
eszközök 
összesen 

együtt 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Bruttó érték január l-jén 124407,0 2 734 881,0 1145 421,0 519 787,0 58062,0 4 458 151,( 

-ebből: állami vagyon o, c 
-ebből: saját vagyon 124 407,0 2 734 881,0 1145 421,0 519 787,0 58 062,0 4 458 151,( 

Növekedés(+) 55 167,0 168884,0 111348,0 103 888,0 301131,0 685 251,( 

-ebből: állami vagyon O, C 

-ebből: saját vagyon 55 167,0 168 884,0 lll 348,0 103 888,0 301131,0 685 251,( 

Csökkenés(-) -12 363,0 -96020,0 -74 339,0 -68 663,0 -233 856,0 -472 878,( 

-ebből: állami vagyon 0,( 

-ebből: sajót vagyon -12 363,0 -96 020,0 -74 339,0 -68 663,0 -233 856,0 -472 878,( 

Bruttó érték decentber 31-én 167 211,0 2 807 745,0 1182430,0 555 012,0 125 337,0 4 670 524,C 

-ebből: állami vagyon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o. c 
-ebből: saját vagyon 167 211,0 2 807 745,0 l 182 430,0 555 012,0 125 337,0 4 670 524,( 

Hahnozott értékcsökkenés január l-jén 114 045,0 1115 305,0 927 566,0 382 382,0 2 425 253,C 

-ebből: óliami vagyon O, C 

-ebből: saját vagyon 114 045,0 1 115 305,0 927 566,0 382 382,0 0,0 2 425 253,( 

Értékcsökkenés növekedése(+) (köhségként: elszánt oh) 14 612,0 88 975,0 86 731,0 71225,0 246 931,C 

-ebből: óliami vagyon O, C 

-ebből: saját vagyon 14 612,0 88 975,0 86 731,0 71 225,0 0,0 246 931,( 

Értékcsökkenés egyéb ráfordításként elszóntolva (±) 0,0 

-ebből: 611ami vagyon O, C 

-ebből: saját vagyon o, c 
Egyéb változás az értékcsökkenésben (±) -12 045,0 -7 567,0 -37 053,0 -32 360,0 -76 980,0 

-ebből: állami vagyon o,c 
-ebből: saját vagyon -12 045,0 -7 567,0 -37 053,0 -32 360,0 0,0 -76 980,( 

Hahnozot:t értékcsökkenés decentber 31-én: 116 612,0 1196 713,0 977 244,0 421247,0 0,0 2 595 204,0 

-ebből: 611ami vagyon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O, C 

-ebből: saját vagyon 116 612,0 l 196 713,0 977 244,0 421 247,0 0,0 2 595 204,( 

Nettó érték december 31-én: 50 599,0 1611032,0 205 186,0 133 765,0 125 337,0 2 075 320,0 

-ebből: óliami vagyon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O, C 

-ebből:sajót vagyon 50 599,0 l 611 032,0 205 186,0 133 765,0 125 337,0 2 075 320, C 
··--------
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Sar- M'EGNEVEZÉS 
2009. év 

,.;~ Ö aszesen Állami vagyon Sajlit vagyon Öaszeaen 
,_ 2 3. < 3. 

,_ Nyitó áDomány 2 026 336 2026 336 2 04(1313 

2 T etv szerinti értékcsöl<.lumés 234802 234802 ""' .." 
3. Terven felül! értékesCikkEnis o o 

< Értékvesztés elsl:árnol.isa o 

5. &tékesítés 7126.5 71265 18 263 

'· Selejtezés '" '" 43 365 

'· Atmln&ítés o o 

'· Ingyenes átadós o o 

'· Egyéb '"' '"' 36 561 

' ' Csökkenés összesen 307 068 o 307 068 306 661 

ll. T ElV szerlntl beruházás 117 747 117 747 62091 

>.2 Terv szerlnti felújítós 118 911 us 911 216 041 

"- Terv szerinti növekedés 236 65 o 236 658 278132 

,. Egyéb beruházás o o 

"· Egy.!b felújítás o o 

"· Állninősítés o o 

"- Átvétel o o 

"· Értékvesztés vi.sszoíróso. o o 

"· trlékcsökkenés vl.sszoíróso. 21573 21573 o 

"· Egyéb 6281 62 814 "' 
"· T"l'Ven felilli n<Svekedés 84387 o 84387 "' 
"- N<Svekedés összesen 321045 o 321045 278 509 

23. Záró áBomány 2 040 313 o 2040313 2 012161 

3. SZÁMÚ TANÚSÍ"IVÁNY 

a befektetett eszköZÖk 6.Dom<inyának alakulásáról 

2010. iv 2011, iv 

Állami vagy Sajátvagyon Összesen Állami vngyon Saját vagyon o~-

'· '· '· '· "· ll. 

2 040 313 2 012161 2 012 161 2 024066 

208 472 222995 222335 229 885 

23 784 23 784 "" 
o o 

18 263 '" '" 7 727 

43 365 '"' '443 ""o 

o o 

o o 

36.561 2 610 2610 "3 

o 306 661 251:525 o 251525 247 352 

62091 134532 134532 184462 

216041 U-54" 125498 79107 

o 278132 260030 o 260 030 263 569 

o o 

o o 

'"" '""' o 

o o 

o o 

o o 

"' 500 500 2 977 

o "' 3 400 o 3 400 2 977 

o 278509 263 430 o 263 430 266546 

o 2012 161 2 024066 o 2 024066 2 043 260 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

·datok ezer ft .. b, ll-- - ---• •• -WI 

2012. év 2013. év 

Állami vagyo Saját vagyon Összeen Állami vagy Sajátvagyon 
12 "- ,. "· "· 

2 024066 2 043 260 204326 

229 sas '""' 261543 

"" o 

o 

'"' 10 376 10376 

"" "'" '"5 

o 

o 

"' "" "' 
o 247 352 275 13 o 275 13 

184462 238 975 238 975 

79107 117 305 117 305 

o 263 569 356 280 o 356 280 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 977 1517 1517 

o 2 977 1517 o '" 
o 266 546 357 797 o 357 797 

o 2 043 260 2125 919 o 2125 919 
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Sor- Megnevezés Saját tőke 
szám 

l. 2 

l. A saját tőke nyitóállománya az év elején 4 798 989,0 

2. Á,·S(Iját_·t~-~ ~emek·egyma.·~_köZötti moZgó.sa · -~-
3. Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba 

4. 
Jegyzetttőke emelés eredménytartalékból vagy 
tőketartalékból 

5. Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék kőzött 

6. Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között 

7. Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között 

8. Mérleg szerinti eredmény 

9. Egyéb mozgások ( asztalék stb.): 

10. Összesen 

11. ~:-.séijáftólcfii. ·y~ItŐzás4i <' ; ;:;;_:.c:e _· 
12 Jegyzett t6ke emelés vagy csökkentés 

13. Betizetés eredmény-, toíce- vagy lekötött tartalékba 

14. Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás 

15. Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel 

16. Egyéb jogdmek: 

17. összesen 

18. Záróállomány az év végén 5 027 764,0 

19. Asajóttőke jegyzetttőke arány(%) 

20. A sajátteKe és az összes forrós aránya(%) 
-- -----

~S~ÚTANÚShvÁNY 

a saját tőke változása a 2013. évre vonatkozóan 

Jegyzett tőke 
Jegyzett, de be 

Tőketartalék 
Eredm.ény-

nem fizetett töke tartalék 

3. 4. 5. 6. 
1278 670,0 1529 251,0 l 722 381,0 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

da tok ezer Ft-b '"'------ ---- -- -
Lekötött Írtékelési Mérleg szerinti 
tartalék tartalék eredmény 

7. 8. 9. 

268 687,( 

<_,.>,··, >_'O)<J-;o:·,.·; ··' >•".'···• ·- (..•. _> _-.;.·.· •. ,·-.•.:;.é ·<--_-_, •• ,_ ·- ..•••• •.;: 
268 687,0 -268 687,( 

228 774,( 

268 687,0 -39 913,( 

•··;c·· •· /_;• , ... , ....... ; •: ·--·· •i't?···-•. -.·:·i-;···.·-. _·/·-·•:.-.•- -,>;-·_--.:·: •• -··.···-·· .••••.• _ ...• -•. ·;·;_,/ .... , 

l 278 670,0 0,0_ l 529 251,0 l 991 069,0 0,0 0,0 228 774,( 

393,200/o 

78,36% 
----------- --------
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5. SZÁMÚ TANÚSÍTVÁNY 

a beruházások, felújítások forrásáról 

Sor- Megnevezés 2009.év 2010. év 2011. év 2012. év 
szám 

l. 2. 3. 4. 5. 

l. Amortizáció- állami vagyon után 

2. Amortizáció- saját vagyon után 234 802 208 472 222 995 229 885 

3. Amortizádós forrós (visszapótl.ási kötelezettség)** 

4. Hazai/központi forrás 516 7 

5. Pályázati forrós (EU-s) 

6. Eszközeladás 

7. Egyéb forrás: 25 720 2 216 3 256 2 288 

Egyéb forrás*** 422 2 299 

Egyéb forrás*** 1105 2 259 

Egyéb forrás*** 204 728 

Egyéb forrás*** 4 606 60 248 

Egyéb forrás*** 9 208 

Egyéb forrás*** 

8. Források összesen 26142 211550 64609 21221 

"* Amortizációs forrás: A kezelt állami vagyonon elszámolt terv szelinti és terven felüli értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összegű beruházási, felújítási és 
karbantartási kötelezettség. 

*'**A Megjegyzés oszlopban meg kell nevezni a forrást. 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

adatok ezer Ft-ban 

2013. év Megjegyzés 

6. 7. 

261 543 

3 842 Közfoglalkoztatási pályáz~.: 
keretében oénbeszerzé~ 

l 776 erdótelepítésre+előkészítésre az 
en adománvokból :MNV Zrt 

2 675 
gazdálkodó szervezet 

lnénzeszköz átadása 

45 365 Tőkeemelés (MNV Zrt) 

ÉMOP-Z.Ll/B-2f-2009-0012 

KEOP-3.3.0/09-2009-0010 

2 792 KE OP-7 .3.1. 3/09-2010-0021 

l 376 KEO P- 3-1-3/ZF /09-11-2012-0018 

578261 
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ÉSZAKERDŐ Zrt. 

Állami Számvevőszék 

Domokos László úr 
elnök 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

"i ·) ) 

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

=== 

Miskolc, 2015. október 09. 
Ügyszám: ad 2074/2015. 
Hiv.sz.: V-0754-085/2015. 
"H. TV" 

ÁI.LA:Vll SÚMVEVÖSzf.:K 

Budapest 
Apúczai Csere János utca l O. 
1052 

lA 1~71/1/)/t.'f 
,;rkc'''" 2015 OKT 1 4. 
lkl<l\(l,:órn: .. V::-: .. t??:..~·:.:: .. (?!.~fl~~ ~ 

Tárt.')': Jelentéstcrvezet észrevételezése 

11sztelt Elnök lÍr! 

"Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellenörzése f:SZAKERDÖ Erdőgazdasági Zrt. 2015." című, az Állami Számvevőszék által 
készített jelentéstervezethez az ÁSZ tv. 29.§ (2) bekezdése alapján a törvényes határidön belül 
az alábbi észrevételeket tesszük. 

Iktatószám: 
Témaszám: 
Vizsgálat~azonositó szám: 

Bevezetés: 

v -0754-095/2015 
1788 
V070606 

Az Alaptörvény 38. cikk (l) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti 
vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgá\ata, a 
közös szükséglct kielégítése és a természeti cröforrások megóvása .... " 

Az Nvtv. 4. § (2) Nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű nemzeti 
vagyonnak minösill az ÉSZAKERDÖ Zrt., mint társaság, valamint a 1 OO%~ban az 
llliam tulajdonában álló védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésií erdő, és a 
gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, tennészctszerü crdö és 
származékerdő természetességi állapotU 5 hektárnál nagyobb, természetben 
összelliggö erdő. 
Helytelen a bevezetésben szercplö azon levezetés a fentiek értelmében, hogy "Az Nvtv 
az erdőket az állami tulajdon körébe sorolja .... " (a magántulajdonban lévő erdökre ez 
nem vonatkozhat) 

______ " __________ ", _______ _ 
H-3525 Misko!c, Oeak tér 1. Levelezési cím: H- 3501 Miskolc, Pf.: 2., Tel.: +36-46-501-501. Fax: +36·46·501-505 

E-moil: lnfo@eszakertlo.hu, Web: www.eszakerdo.hu, K & H Bank Zrt. 10200139-27012190-00000000, Adósz8m: 11071596-2-05 
l 

l 

.,h 
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l. Összcg:tö megállapítások, következtetések, javaslatok: 

A fejezet nem tük•·üzi vissza mcgfelclöcn a jelentés tartalmá t. 
1\ IL részben füglaltak szerint az (~SZAKERDÖ Zrt. betartotta a hatályos törvényeket, 
még akkor is. ha a Vagyonkezelési Szerzödésben nem voltak, nincsenek átvczetve a 
törvényi változások. (Jelcntéstervezct 1.2, pont 14. oldal)) Vé.leményiink szcrint 
arnennyiben törvényi v<lltozás van. az fellllírja bánnilyen szcrzödésben rögzített, már 
elavult törvénypontokat nkkor is, ha a szerződésben nem kerülnek ittvezetésre a 
változások. 
Az öss1.cgzés három elmarasztaló elemct domborít ki (többször egymást köveWen 
ugyanazokat), ami után a megfelelő gazd1'ilkodás, vagyonkezelés mcgállapítás~li már 
cl is sikkadnak: 

l. Sommásan megállapítja, mindjárt az első bekezdésben vastagon szcdvc, hogy az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. mérlegei nem a valós állapotot tükrözték, mert ~cm 
szercpelíette a kezelt vagyon értékét, valamint nem mutatta be a Kiegészítő 
melléklctcibcn mérleg soronkénti bontásban a kezelt vagyont. Ebböl következöen a 
kezelt vagyonra vonatkozó nyílvántartÚSI.l scm felel meg Vhr. előírásainak, mívcl azok 
sem tartalmaznak értéket. 
Az !'~SZAKERDÖ Zrt. a vagyonkezelési szerződésbcn rögzítettek szerínt rnutatta ki a 
kezelt vagyont a mérlegeibcn, naturáliákban a 'O' számlaosztályban. 
A vizsgált idöszak Kiegészítő mellékleteiben az alábbiak szerint mutatta be a kezelt 
vagyon l: 

KIEGÉSZÍTŐ MELÚ.'KLET2009. (Miskolc. 2010.03.16.) 20. oldal: 
.,A 7/:írsasúg, nlinl vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerz(}déshen meghalározoli 
ériéken mufatja ki mérlegében az eszközök közö!l a - törvényi rendelkezés, illelve 
je!lwtalmazás alapjón - kezelésbe veli, az állcuni vagy az önkormányzati vogyon 
részét képező eszközökel is. Ezen eszközökel a kiegészífő me!lékletben - legalább 
mérlegtéte/ek szerinfi megbonrúshan - külön he kell mutatni. 
A kezelt erd6terület a va,cyonkezelési szerz/idésben naturáliákban (területi adatok) 
szerepel, így ugyancsak ezen menn:viségi adatok alapiáll kerül kimulatásra a nullás 
számloosztályhan. " 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. (Miskolc. 201 /.03.16.) /9. oldal: 
"A 7t.írsaság, minl vagyonkezelő, a vagyonkezelé.vi szerződésben meghatározott 
értéken mufa{ia ki mJrlegében az eszközök között a -.. tön-'ényi rendelkezés, illelve 
fellwlafmazá.v alapjcin - kezelésbe wlf, az állami IY(I.[}' az önkornuinyzuti mgyon 
részét képezr'J eszközöket is. A kezelt ercl/)tcrülel a vagyonkezelési szerzlidésben 
nalltráliákban (leriileti adatok) szerepe/, ;~, ugvancsak ezen mennyiségi ada/ok 
alapján keriif kimllltllásra a n111lcís szrímlcwszlá~)-'ban. '' 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 201 l. (Miskolc. 201 2.03.19.) 19. oldal: 
.,A 7/:írsaság, minf vagyonkeze!ö, u vagyonkezelési szerz6désben meghalározoli értéken 
muht{ia ki mérlegében az eszközök közötf a - iörvén.vi rende/kezes, ille/1-'e 
jd!wtolmm:ús alapián-kezelésbe veli. az állarni Wlgy az önkormáJ~J'zali \'agyon részfil 
kJpeziJ eszközökel is. A kezt~lt erdfilcrüle! a vagyonkezelési szerzt'idésben naturáliákban 
(teriileli adatok) szerepel, így ugrancsak ezen mennyiségi culatok alcl[?[án kerill 
kimuWIÚ.'>Ta a nullás számlaosztályba11." 

2 



8. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

KIFXiÉSZÍTŐ MELLÉKLETJ0/2. (Miskolc. 2013.03.18.) 16. o/do/ 
.,A Társaság. mint vagyonkezeh'i, a l'aKJ'onkezelési szerzádéshen meglw!ámzofl 
értdken mufa(ja ki mérlegében az eszközök közöli a tön'Jnyi rendelkezés. illetve 
felhatalmazás alapján - kezelésbe velf. a::: állami vag)' az önkormányzati vagyon 
részét képedi eszközöket is. A kezelt erdli!erfilel a vagvonkezelési szerződéshen 
twluráliákhan (területi adatok) szerepe/ 2012. évben, így ugyancsak ezenmennyiségi 
adatok ahqdán keriif kimutatásra u nullás számlaosztá(vban." 

KIEGL~ZÍTŐMELLÉKLET2013. !Miskolc. 2014.03.18.) 16. oldal 
.. A Társaság, minl vagyonkezelö, a vagyonkeze/Jsi szerz/Jdésben meghatározott 
értéken nwla(ja ki mérlegébe11 az eszközök közölt a törvényi rendelkezés, il/efl•e 
felhatalmazás alapján - kezeléshe veli, az állami vab_'V az önkormányzati l'(/!,._')'011 

részét képedi eszközöket is. A kezelt erd6teralet (/ vagyonkezelési szerz/idéshen 
11aluráliákban (leriileti adatok) szerepe/ 2013. Jvben, így ugrancsak ezm 111r.mnyiségi 
(U/atok alapján kerfil kimutalásm o nullás számlaosztályban. " 

KIEGÉ.I'ZÍTÖ MELLÉKLET 201"· (Miskolc. 2015.03.11>.) ló. o/do/ 
.,A Társaság, minf vagyonkezelá, a mgyonkeze/ési szerz6désben Illeg/wtározoli 
Jrtéken muta(ja ki mér/egében az eszközök közöli a fiúTényi rendelkezés, illetve 
JdhatafmazÚ:i· alapján - kezelésbe vel/, az állami vagy az f)nkormányzali mgyon 
részél képezö eszközöket is. A kezelt erd/iteriilet a vagyonkezdési .í·zerz/idésben 
!Wiuráliákban (lerlilefi (U/ato~) szerepel 20 N. évben, így 11gyancsak ezen mem1yi.w!gi 

adatok alapjón kerül kimutatásra a nullás számlaosztályhan. " 

Az erdők értékmeghatúrozásának hiánya már fennáll az 1996. évi Sztv hatá!yba!épése 
óta. A társaság akkori tulajdonosi joggyakorlója (ÁPV Rt.) a 
Pénzügyminisztériumhoz fordult a kérdés tisztázása érdekében. A PM 9806/1997. 
iigyszámú válaszában rögzíti: A számviteli törvényben "megfogalmazott e!öírás 
feltételezi, hogy a kezelt kincstári vagyon megfelelő módon, dokumentáltan 
értékelésre kerül, hiszen csak ez esetben lehet azt az eszközök és kötclezcltségek 
közölt értékkel kimutatni. Ebből- természetesen·- az is következik, amig megfelelő 
értékelés nem áll rendelkezésre, vagy az adott kincstári vagyont nem lehet ·
természcténél fogva- értékelni, addig/ és ukkor nem lehet l nem tudjuk alkalmazni a 
törvény hivatkozott ..... rendelkezését sem." 

Nincs tudomása a társaságnak arról, hogy az állami tulajdon(! erdök értékelése 
megtörtént volna, így a társaság nem tudja alkalmazni az értéken történő 

szercpeltctést. 

A társaság megtette azt, ami hatáskörébe tartozik, a kezelt vagyont szcn~pcltcttc 
a kim u tutásaiban naturáliákhan és azt bemutatta a kiegészítő mellékleteibcn. 

A jelenlegi ellentmondásos helyzet feloldása érdekében célszeríí lenne 
mcgvizsgálni a Szánn·itcli törvény, illetve a Vhr módosítását az erdők 

vagyonkezelése tekintetéhen az alábbiak miatt: 

Az állam tulajdonában !évö erdők nem forgalomképesek a törvényi rendelkezések 
értelmében, ez is nehezíti az értékmeghatározást 
A 19 erdészeti társaság vagyonkezdésében lévő közel 880 ezer heilfúr erdiitcrület 
értékclésém~k és az értékvúltozás követésének módszcrc kidolgozutlan, teljcsen 
bizonytalan, és rendkíviil kUitségigényes, ami ellentmond a leg::dapvctőbh 

számviteli ah.tpclvnck: "A beszámolóhan ta mérlegbcn, az credmény-kimutat<ishnn. 
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a kiegészítő mellékletben) nyilvánosslÍgra hozott infQnnációl< hasznosíthatósága 
(hasznossága) álljon arányban az információk elöállításárwk l<öltségeivcl (a 
költség-haszon összevetésének elve)." (Szám v, tv 16.§(5)). 

Az erdészeti társaságok vagyonkezelésében lévő ingatlan állomány több ezer 
helyrajzi számból áll. A vizsgált idöszakban bekövetkezett vá!tozHsok miatt 
esetenként az egységes szerkczetbe fOglalás indokoltsága rncgkérdöjelezhető 
(Egyébként a Vhr. 8.§. (2) bekezdését 2015. 09. 09. napjával hatályon kíviil is 
helyezték.) Egyebekben a változásokról az ÉSZAKERDÖ Zrt minden évben megtette 
a jelentését a VSZ előírása szcrint. 

2. Az 1996.-han lditött vagyonl{czclési szerződés m6dosításának és 
fclül\'izsgillatának hh\nya. 

A társaság hibájaként rója fel a jc!entéstcrvczct. hogy nem tett indítvúny{oka)t a 
vagyonkezelési szerzödés módosítására, illetve a szerzödésben rögzítcll (a 

vagyonkezelői d lj ra vonatkozó) éves fclülvizsgálatokra. 
A vagyonkezelési szerzödés módositásának indítványozása vélcm~nyiink szcrint a 
kezelésbe adó jogköre, ami az alúbbiak szcrint történt: 

Vagyonlwzclési szerzödéstervczctck tartalmának feliiivizsgálata ~~ társas~lg 

részéröl: 

Megkeresil szerv Megkeresés 
-- -·, 

Hat<ír·idö ESZAKERD 
ideje Ö Zrt. 

teljesítés 
ideje 

l. APY Rt. 2000.07.03 2000.07.05 2000.117.05 
----

[-b. KVI 2001.06.21 !postafordultával 2001.07.18 
3. APY- KVI 2002.05.28 2002.05.29 
4. APY Rt. 2004.06.1 o 2004.06.16 2004.06.29 

5. APV Zrt. 2006.10.12 2006.10.20 2006.10.19 
6. MNY Zrl. 2008.12.01 2008.12.12 
7. MNY Zrt. 2012.08.29 2012.09.10 2012.09.03 

( szerződ ésm ó dos í t ú sok 
bek érése) 

8. MFll 2014.04.16 2014.05.09 2014.05.08 
9. FM 2014.10.07 2014.10.08 2014.10.09 

A vagyonkezdési szerződés móJosítása, az clőzöekben hivatkozottak ellenérc nem 
kcrli!t vég!cgesitésrc, amiben talán közrejátszott az, hogy az állami földterületek 
tulajdonosi joggyakorló sz.ervezeteiben többször történt változás. Min: él 

szerzödésmódositás létrejöhetett volna, már llj szcrvczet volt, így mindig. mindcn 
kezdörlőtt elölről. Erre nem tér ki a jelentéstervezeL 

Az, hogy nem vóltozott a v<~gyonkczelői díj a szerződéskötés óta, még nem jelenti azt, 
hogy' nem történtek ezzel kapcsolatban tárgyalások. Több ízben történt tárgyalás a 
vagyonkezelői dij mértékéről is, a felek a tárgyalások eredmén)'cként változósban 
nem egyeztek meg, így maradt a7. eredeti vagyonkezelési díj. Például a 2004. évi 
vagyonkezelési szerződésmódosítás tervezet tartalmazott vagyonkezeJöj díjra 
vonatkozó részeket is. ·l\' (. 
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Az észrevétel elején már utaltunk ;nru, hogy ugyan nincsenek átvczctvc a 
törvényváltozások u vagyonkezelési szerződésen, de az ÉSZAKERDŐ Zrt. betartotta 
amindenkor hatályos törvényeket, amit a jelentéstervezet rögzít is. 

3. A közz(•tétcli kötelezettségek, illetve u ki-Jzérdckíí adatok megismerésének 
rendjérc vonatkozó nem szahályozottsúg. 

Az l~SZAKERDÖ Zrt. eleget tett és tesz a 2009. évi CXXIJ. tv. szcrinti köa.étételi 
kötelezettségének, mint ahogy azt a jelentéstervezet is megállapítja. A törvény 
végrchnjtástlnak módja szabú!yozva is van vezérigazgatói utasítás formájában. 

A jelentéstervezet az Avtv, illetve az lnfotv szerinti szabiilyzatot hiónyolja. 
A hivatkozotl törvények azt mondják ki, hogy "A közfeladatot ellátó szervnck a 
közérdckü adatok megismerésérc inínyuló igények teljesítésének rendjét rögzítö 
szabályzato! ke!! készíteni." (lnfotv 30. § (6)). Az r?SZAKERDÖ Zrt. nem kezel 
közérdekíi adatokat (nem Jút cl közf'e!adatot). így véleménylink szcrint ilyen 
szabályzatnak nincs indoltsága. 

Il. Részletes megállapítások: 

1.1. A vagyonérték megőrzése, gyarapítás: 
Az első bekezdés megállapításával, me ly szcrint a Túrsaság rnérlegei nem a valós 
állapotot tükrözték, nem értünk egyet az elözőekben részletezettek értelmében. 
A 2009~2013. években a Társaság saját töke növekedési mutatójának alakulása 
táblázatban a "Saját tőke növekedési mutató" számok helyesen: 
2009. nyitó: viszonyítási ~l lap 
2009. év: 7,2 
20 l O. év: 3.0 
20 l l. év: 4.3 
2012.év: 5,9 
2013.év: 4,8 
Az utolsó bekezdésben szereplö, a kezelt erdők tekintetében az ereJök 
fenntartásán!, gyarapítására és védelmére elszámolt költség 2009~20 13. években 
összesen 15536 MFL (A tervezetben nagyságrendi eltérés van: 1553,6 MFt) 

2.1. A vagyonkezelési S:t.erzödés megfelelőségével knpcsol<llos véleménylinket az 
.,Összcgzésnél" kifejtettiik. 

2.2. A vagyonnyilvántmiással kapcsolalosan meg kell jcgyeznUnk, hugy a VSZ 
mellék\etét képező (ugyan nem hiteles, de ilyen ismereteink sz:crint nem is volt) 
ingatlan listával rendelkezik a társaság, azonban a leghitelesebb nyilvántm·tás a 
RSldhivatalí nyilvántartás, mivel már a VSZ megkötése elött is kezelöként a 
társaság jogelödje be volt jegyezve az ingatlan-nyilvántmiásban. Azzal 
kapcsolatban, hogy a tul<~jdonosi joggyakorlóknuk milyen kinnHalásuk volt, nem 
rendelkeziink infonnációval, viszont a társaság minden évben eleget tett a 
változás-jelentési kötelezettségének. 

3.3 Az <igazati szabályok érvényesülésénél megúllapítja a jelcntéstcrvezet, hogy u 
társaság nem teljes körüen tartotta be a szakmai jogszabályi nonnúkat, mcrt 
húrom alkalommal engedély nélküli f'akiterrnclés miatt .,erdöganblkodási 
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hírsóg" megfizetésérc kötelezték 6,5 MFt értékben. Valóban ennyi volt a bírság, 
de az arányok mutatj{Jk meg ennek nagyságát. A vizsgtílt időszak nettó 
l11kitcrmdése összesen 1.254 ezer m3 volt, a birsúg alapja 326 mJ. ami 0,026 %1. 
Véleményiink szcrint hibahatáron belüli a hírságalap, ami emberi 
flgyclmetlenségből következett be. 
tv ötödik bekezdés első monduto l:111almilag az clőzö, erdőtelepítésről szóló 
bekezdéshez tartozik. 
A jelentéstcrvezet 18. oldal 6. bekezdésében cmlí!Ctt erdötcrv~módositások az 
Evt. 113.§. (IS) bekezdése alapjún történtek. nem a hivatkozott Evt. 41.§ (5) 
bekezdése alapján. 

4.2. Az in IOnnációáramlási és monitoring rendszerkialakítása 
Utolsó két bekezdésnél leírt megállapításra mrir az összcfoglalónül r~;agáltunk. 

Az Nvtv 7.§ (l) hckadésrc hivatkozik a tcrve:t.ct rnár a bevezetilnél is és 
visszafC[é általánosít abból. hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a 
közleladatok ellátásának biztosítása. Ez igaz, azonban a köziCiadatok knlön 
törvényekben kerliinek meghatározásra: pl az önkormányzati törvény elöí~ju. 

hogy az önkormányzatnak milycn közfeladatot kell ellátni. egészségügyi ellátás. 
nz okt<lt<is stb, dc az önkonnányzati vagyon scm kizárólag köziCiadat ellátását 
szolgálja. Az állami tulnjdonú erdök, a nemzeli vagyon részét képezik. Az 
alaptörvény (38. cikk (l)) szcrint a kezelésének és védelmének célja a kiizérdck 
szo\gillata._ a közös szlikség\ct kielégítése. Ennek eleget ís tesz a társasúg a 
közjóléti ICiadatainak elvégzésén keresztül. Ezek azonban nem ,,közfdadntok", 
Iumern közérdekíí, közcélü, kö~jóléti faladatok. 

5. A tul<üdonosi joggyakorlónak az É~SZAKERDÖ Zrt. vagyongazdálkodási 
teladataira vonatkozó döntései, intézkedései megfelclöségc 
1\ negyedik bekezdésben szcreplő adatok helyesen: 
A Társaság feletti tulajdonosi juggyakorló 1 az állami vagyon állagúnak 
megóvása, megőrzése, gyarapítása és a kö~jóléti tevékenység támogatúsa 
céljúból a közmunkaprogramokhoz l 04,6 M Ft, a közjóléti tevékenységhez 59,5 
M Ft, nz erdötc\cpítési feladatokhoz 41,4 M Ft támogatásban részesítette a 
Társaságo!. 

Kérjük észrevételcink fígyclcrnbevétdét a végleges jelentés kialakít<ísúnál, 

Miskolc. 2015. l O. 09. 

Odvözlcllel: 

'\~<\ 'r-.. \' 
Zay A ·orjún 
Vezérigitzgató 

r r: UC· ln. 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVÓSZÉK 

Zay Adorj~ín úr 
vezérigazgató 

ÉSZAKERDÓ Zr!. 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

E t N Ö K 

lkt.szám: V~0754-107/2015. 

A,. Jelentéstervezet az állami tulaidonban álló erdőgazdasági társaságok vagyom;azdálkodási 
tevékenységének ellenffrzése --· l!..~)'ZAKERDÖ Ereifigazdasági Zr t" címn;el készített 
számvcvöszéki jelentéstervezctre tett észrevételeit köszönettel megkaptam. 

Az Állcuni Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a fe!Ugyeleti vezető által 
készített részletes tájékoztatást csatoltan megküldöm. 

Tájékoztatom Vezérigazgató urat, hogy a számvevöszéki jelentésben - az Állami 
Számvevöszékröl szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. §(3) bekezdése alapján- a figyelembe 
nem vett észrevételeket szerepclletjük az elutasítás indokának feltüntetéséveL 

Budapest, 2015. 
,, 

A·, hó o J. nap 

Tisztelettel: 

Me!lék!et: Tájékozt:tt<Ís az elfogadott és el nem fogadott észrcvéte\ckröl 

1052 BUDAPEST, APÁCZAl CSEREJANOS UTCA 10. !364 Budapes! 4. PL 541elelon: 484 9101 fax: 484 9201 
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Tájékoztatás 

Mclléklcl 
Jkt.szám: V-0754-107/20 J 5. 

az elfogadott és az cl nem fogadott észrcvétclclu·ől 

A .,.Jelentésten'ezer az állami tulc~jdonban álló erd(igazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének e!/enifrzése ÉS'ZAKERDÖ Erd6gazdasági Zrt." címü jclcntéstervczc{re 
2015. október !4-én érkezett észrevételeit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban - az 
észrevételek sorrendiségét követve-- a következő ttijékoztatást adom. 

l. A jelentéstcrvezet 3. oldal 2. bekezdésére (Bevezetés) tett észrevétel 

Az cgyértclmüség érdekében a vonatkozó jogszabály alapján a 2. mondatot pontosítjuk u 
következők szcrint: "Az Nvtv. alapján nemzetgazdasági szempontból kiemell jelenlőségü 
nemzeli vagyonhem tartandó vagyonelemnek mim'fsül a 100%-ban az állam tulajdonában álló 
védelmi és kö~jóléli elsődleges rendeltetésli erd{f, a gazdasági el.r6d/eges rendeltetésíí 
természetes erd/i, természetszerií erdiJ és származék erdiJ természetességi állapotú öt hektárnál 
nagyobb, lermé.Yzetben össz<;{ügg6 erdi)." 

2. A jelentéstcrvezet 6. oldal 2. bekezdésére tett 1./1. tett észrevétel 

Az észrevételben Jehiak a Társasúg mérlegeivel kapcsolatosan tett megállapítást nem cáfolják, 
és a kkgészítö melléklctrc vonatkozó információk scm indokolják a megállapítás módosítását. 
A Társaság. mint vagyonkezelö a Vhr. 9. § (9) bekezdésében előírt kötelczettségét nem 
teljesítette, mert a Számv. tv. 23.§ (2) bekezdése szcrint a mérlegébcn eszközként nem mutattu 
ki a kezelésbe vett, az állami vagyon részét képezö eszközöket, és ezen eszközöket a kiegészítő 
melléklctbcn - legalább mérlcgtétclck szerinti megbontásban - külön nem mutatta be. A 
Társaság a Vhr. és a Szánw. tv. előírásainak betartása céljából nem tett lépéseket annak 
érdekében, hogy a vagyonkezelt eszközök értéke a VSZ-ben rögzítésre keri.iljön. A fentiek 
alapján megállapításunk helytálló, módosítása nem indokolt. 

3. A jelentéstcrvezet 7. oldal 3. és 6. bekezdésérc tett 1./2. észrevétel 

Az észrevételben leírtak nem vitatják a VSZ módosításúnak hiányára és a vagyonkezelési díj 
felülvizsgálatának elmaradásúra vonatkozó megállapításainkut, czé11 azok módosítása nem 
indokolt. 

4. A jelentéstcrvezet 8. oldal 6. bekezdésére ~ett 1./3. észrevétel 

Az Avtv. 20. §(8) bekezdésében, illetve az lnfotv. 30. §(6) bekezdésében foglaltak alapján a 
közfeladatot ellátó szervnek a közérdekli adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVL törvény 
5. § (2) bekezdése szerint az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rcndelkczö szcrv vagy 
személy a közérdekli adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerínti közfeladatot ellátó 
szervnck vagy személynek nlinösül. Az ÉSZAKimDÖ Erd6gazdasági Zrt. állami vagyonnal 
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gazdálkodik, ezért közfeladatot ellátó szervnek minösül, tehát el kell készítenie a közérdekli 
adatok megismerésérc irányuló igények teljesítésének rendjét. Megállapításunk helytó.lló, 
módosítása nem indokolt. 

5. A jelentéstcrvezet 12. oldal l. bel<czdésérc, a 13. oldal utolsó táblázatára, valamint a 
14. oldal 3. bekezdésérc tett 11./1.1. észrevétel 

A Társaság mérlegcire tett észrevételre adott válaszunk megegyezik a 2. pontban leírtakkal. ,.A 
2009-2013. években a Társaság .wy'át tőke növekedési mutlltójának alakulása" elnevezésü 
táblázat észrevétele alapján a dokumentumokat ismételten áttekintettük és a tUblázat .. Sq;ár 
tSke növekedési mufató" adatait a jelentés véglegesítésekor pontosítjuk a következőkre: 2009. 
nyitó oszlop adata törölve, 2009. év 7,2 %; 2010. év 3,0 %; 2011. év 4,3 %; 2012. év 5,9 %; 
2013. év 4,8 %. 

A Társaságnöl a kezelt erdők tekintetében az erelök fenntartására, gyarapítására és védelmére 
elszámolt költségekre tett észrevétel alapján a dokumentumokat ismételten áttekintettük és a 
2009-2013. években az éves beszámolók adatainak összesítése alapján nem 15 536 M Ft-ot, 
hanem 13 529, l M Ft-ol fordítottak az előzőekben leirt feladalokra. Ezért a jelentés 
véglegesítésekor a 2009-2013. években az erdők fenntartására, gyarapítására és védelmérc 
elszámolt költségek összegét 13 529,1 M Ft-ra módosítjuk. 

6. A jelentéstervezet lS. oldal 3. bekezdésérc tett 11./2.1. észrevétel 

Az észrevételben leírtak nem cáfolják a jelentéstcrvezet azon megállapítását, hogy "Az 
ellenárzöll időszakban a VSZ nem felelt meg a jogszabá~vi rendelkezéseknek, hatályon kiviíl 
he~vezetl jogszabályi hivatkozásokat tartalmazort ... " Ezé11 a jelentéstervezetben a megállapítás 
módosítása nem indokolt. 

7. A jelentéstcrvezet 16. oldal 5. bcl<ezdésérc tett 11.12.2. észrevétel 

Az észrevételben leírtak is alátámasztjók a VSZ mclléklctcivcl kapcsolatos mcgállapításunkat, 
me! y szerint a mcllékletek nem hitclesck, ezé1t a megállapítás módosítása nem indokolt. 

8. A jelentéstcrvezet 17. utolsó, valamint a 18. oldal 6. és utolsó bekezdésch-e tett 11./3.3. 
észrevétel 

Az észrevételben leírtak nem cáfolják a bírsággal kapcsolatos mcgállapításunkat, ezért annak 
módosítása nem indokolt. Az erdőterv módosítására hozoH határozatokkal kapcsolatos 
megállapítás esetében hivatkozott jogszabályhelyet a jelentés véglegesítésekor pontosítjuk 
Evt., 113. § (15) bekezdésre. 

9. A jelentéstcrvezet 21. oldal 5. bckczdését"e tett Il./4.2. észrevétel 

Az észrevételre adott el nem fogadott válasz megegyezik a 4. pontban részletezett válassza!. 

. 3. 
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10. A jelentéstcrvezet 22. oldal 3. bekezdésére tett 11./5. észrevétel 

Az észrevételben leÍii<lk alapjún a tulajdonosi joggyakorló által nyújtott támogatásokkal 
kapcsolatos dokumentumokat ismételten áttekintettük és a jelentés véglegesítésekor a 
támogatások összegcit a következők szcrint pontosítjuk: 
.,A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlói az állami vagyon állagúnak megóvása, megőrzése, 
gyarapítás<! és a közjóléti tevékenység támogatása céljából a közmunka~programhoz 
104,6 M Ft, a közjóléti tevékenységhez 59,5 Nl Ft és az crdőtclcpítési feladatokhoz 41,4 M Ft 
támogatásban részesítette a Társaságot." 

Budapest, 2015. /{ hó O;J_nap 

~-...---t--~ .,.,-__ r~"-·~, 
.. _.---

.. ~------- MakkaiMária 
fc\iigyclcti vczctö 
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1052 Budapest 
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! 
lkt. sz.: MNV/01/47957/ '' /2015. 
Hiv. sz.: V-0754·087/20!5. 

A 20 !5. szcptembcr 28. napján ,.Az dllami rufqidon!Jan ál/6 enlögazdasá~ti !á rsasúg ok w1gyonga:dálkodási 
tevékenységének clleniin:ise- ÉSZAKERDŐ Erdligazdasági Zr/." tárgyában kézhez vett, V-0754-087/2015. ikt. E>l. 

Jelcntés-tervczetre az alábbi észrevételeket kívánom tenni. 

I. l'ckzet /9. old. elsö-harmadik bekezdés. IlS tfuct /22. old. hatodik bekezdés és 9-10. old. Javaslat az MNV Z1l, 

vezérigazga!Qbirtak a)-c)_gontok 

"A vagyonkezelésbe adott dllami vagyon tekintetébentulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrl. és NFA /e)l(~kenysége 
az ellenl.ír:ött időszakban nem támogatta teljes köriíen a fe/eWs vagyongazdálkodás megvalósufá.wít, a VSZ~.I';:.ef 
kapcsolatban feltárt hiányosságok megsziimetésére és a hatályos jogszabályoknak való nwgfeleltetésre 
vonotkozó,_m nem kezdeményeztek intézkedésl'ket, A \'agyonkezelésbe cuiolt állami vagym1 tekintetében lllh{idonosi 
jogokal gyakorló MNV Zrt. és NF'A nem végeztek a Vllr.~l;en és a Nemzeti Földalapba wrtozó fOldrészlelek 
lwsznos{tásdnak részletes sza!Jályairól suHó 262/2010. (X/.17.) Korm. rendeletben foglal!, a vagyonnyilván/artás 
hitelességr!re, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Társaság nál. 

Az ÉSZAKERDÖ Zr/. a KVl~vel 1996. október 16~án kötött I'Clgyonkezelési szazödés alapjún vége:::te a Magyar 
Állam tuhddonában álfó erdŐV(lgyon és egyéb miívelési ágú termelőföld ingatla11ok kezelését. A Tdrsa.1Yig, nún/ 
vagyonkezelr'J és a KVJ kö::ött létrejött szerzödéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt joguk és kötele;:etlségek 
töltötték ki. A VSZ nem támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdéséhen foglalt, a vagyongazdálkodási feladatok átláthatá 
módon történő végrehajtását, valamint nem támogaifa a szabtílyszen1 vagyo11gm:dálkodást. Az ellenlirzört 
iddszakhan a VSZ nem felelt meg a jogszabályi rendelkez.éseknek, hatályon kívül helye;::etf jogs::.abá/yi 
hivatkozásokat tartalmaz.ottazAht, 109/B. §, 109/G. §,a vad~·édelmi tv. 98.§ rendelkezései wmatkozásáhan. A VSZ 
3.2.J. ponrja mege11gedte a vagyonkez;eldi jog árruhdzúsút, azonban a rendelkezés 2012. január l-r/il nem fele/r 
meg a: Nvt1•. J J. § (8) bekezdésében foglal/aknak, cmtefy tiltja a vagyonkezelői Jog harmadik s:emélyre történV 
útruházcíst. A VSZ 3.3.2. pon(iábanfoglaltak ellenére a VSZ-t a felek évelife nem viz.sgáltákfeliil. A felek m:m tetlek 
eleget a Vhr. 54.§ (7) bekezdésébenfoglalt rendelkezésnek és a Vhr. hatály/Jalépését követő hat hónapon beliif nem 
kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tarto::li ingaticmokra vonatkozóan a VSZ megszii/ltetését és a Vtv., illetve 

Vhr. szabályainak megfelelő szerzlidés megkötését. 

A vagyonkezelésbe tulott ciliami vagyon tekimeté/Jen tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. és NFA nem 1•égeztek a 
Vhr. 20. § (l ;.(2) bekezdéseiben és a Nemzeti Földalapba tarto::.ó földrészletek !wsznos{tá.wínak részletes 
szabályairól szóló 26212010. (XI. l 7.) Konn. rendelet 47. § ( 1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyonnyilvcíntartth 
hitelességére és teljességére vonatkozó ellen{irzést a Társasdgnál. 

',,,, ll.\11\ud•p~''I'"'"'"-"H')h l'·"""" 1\'Nl\.,,J.,r,.,,.t•L-n~ 

1,1,,,,,. o1(ol2\~-·l·lllill,, .'\(.)~_;;- .. ,){lll\',1• 1\lll\'hui .. ,,,i onl•':·<lo\lll'hu 
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Jawt~lut az MNV Zrt. vezérigazgatójának 

a) Tegyen intézkedéseket az erd/igaz.dasáMi társaság közremiíködésével a tényleges állapotol rögzítő és a hatályos 
jogszabályi e liiírásoknak megfeleiif vagyonkezelési szerziidés megkötésére. 

b) Tegyell intézkedéseket a vagyonkezelési szer:iídés fehilvizsgúfatának elnwraddsával, wilamint a Nemzeti 
Földalop/Ja rarto;::á ingaihmokra vonatkoz.ó VSZ megsz.iintetésével összefiiggésben feltárt sz.ahálytalansdgok 
tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és sz.iikség szeri/ll intézkedjen a felelősség érvénye.Yítéséröl. 

c} l11tézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, leljességéuek és helyességének jogszabályban 

foglaltak szeril1li cllei/Ör::.ésérlfl." 

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a Jelentés-tcrvezet egyáltalán nem veszi figyelembe a vizsgált idöszakban 
megindított és több eljárási cselekményt is magúba foglaló intézkedés-sorozatunk<\l, amelynek a célja a Jelentés
tcrvezethen egyébiránt joggal kifogásolt hiányosságak megszUntctése, az erdőgazdasági társaságok ml'lködésénck 
jogszabályi megfelelőségének biztosítása volt. Ezzel a Jelentés-tervezet azt sugallja, hogy a tulajdonosi 
joggyakorJók részéről egyáltalán nem volt szándék az erdőgazdasági társaságok működésének, illetve a 
vagyonkezelés körlilményeinek hatályos jogszabályok szerinti szabályozására, amely egyébiránt nem felel meg a 
valóságnak és az adatszolgáltatÍisunk során sem erről tájékoztattuk Önöket. 

Mindamellett elismerjiik, hogy a probléma a kezelt vagyonelemek nagy szíum1, ebből kifolyólag a szabályozást 
igénylő körlilményck nagy száma és sokrétüsége miatt nehezen átlátható, ezért kétjUk, engedjék meg, hogy a 
munkájukat segítő szándékkal korábbi tájékoztatásunkat ismételten megcrősítsük, azzal a kifejezett kéréssel, hogy a 
Jelentésükben az általunk vitatott megállapítást szívcskcdjenek módosítani, és az MNV Zrt. által a megoldás 
irányába megtett intézkedéseket feltUntetni. 

Az ideiglenes vagyonkezelési szerződéseken alapuló kezelői jogviszony újraszabályozása, az ideiglenes 
vagyonkezelési szerzödések megszüntctése és végleges vagyonkezetési szcrződések megkötése érdekében az 
intézkedéseink már 20 ll, évben megkezdődtek, párllllzamosan a Nemzeti Földalapról szóló 20 l O. évi LXXXVI L 
tv. 34.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti feladat- illetve vagyonátadással. 

Az intézkedéseink alapja a 2011. évben, MNV/01/29518/2011. szám alatt szakterületiink tíltal bekért, az 
erdőgazdasági társaságok 201 O. december 3 J -i, illetve 20 ll. július 31-i fordulónapra vonatkozó JeltáJjelentése volt, 
amelye-t elsödlegescn az NFA tv. szerint előírt vngyonátad:ís elvégzése céljából kértünk meg az erdőgnzdasági 
társaságoktóL Ugyanakkor n leltárjelentéshez benyújtott földrészlet listák voltak nz első olyan kimutatások, 
amelyek a kezelt vagyon elemeit a FÖMI adatbázisán alapuló (az aktutilis ingatlan-nyilvántartási állapotnak 
megfelelően) alrészJeles bontásban lartalmazták. 

A vizsgált iciősznkban megindított és lefolytatott intézkedéseink a következők: 

l. Az erdőgazdasági Hírsaságak által kezelt vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlök szerinti e!határohísa, NFA 
átadá:;; előkészítése, az erdőgazdasági társaságok bevonásávaL A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek NFA 
átadása 2012-2013. években megtörtént, majd a visszamaradt vagyonelemek-többségében kivett megnevezésben 
nyilvántattoU földrészletek-eJhatárolását is elvégeztlik A fe!adnt végrehajt:ísa 2014. május 31-ig teljesült. 
Az intézkedéssci az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek köré\ - a közös tulajdonosi 
joggyakorlás alatt álló ingatlanok kivételével -, azaz a végleges vagyonkezelési szerződések ingntlanlistáit 

meghatároztuk. 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy az erdőgazdasági társaságok a 2011. évi leltárjelentéseikhez minden esetben csatolták 
a jelentés tartalmára vonatkozó teljességi nyilatkozatukat is, így azok tartalmát mint teljes körü adatszolgáhatást 

kezehiik. 
A hivatkozott iratokat nz eljárás során a Tisztelt Állami Számvevőszék rendelkezésére bocsátottuk. 

2. Az erdőgazdasági társaságok által kezelt vagyon értékelését 2014. május 31-ig elvégeztük, részben külsö piaci 
szereplö által megállapított vngyonértékelési adatok (az lFUA értékbecslési adatai), részben belső S/' .. akértök és a 
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konlrolling szakterület állal az MNV Zrt. hatályos értékelési szabályzata általmegállapított értékadatok figyelembe 

vételéve l. 

3. Az MNV Zrt. Igazgatósága 51 (12012. (X. 08.) IG sz., valamint 717/2013. (lX. 23.) lG sz. határozataiban 
Intézkedési terveket fogadott el .,a 28/2012. (lX. 24.) sz. RJGY határozatában elöírt, valamint az MNV Zrt. rábízou 
vagyon 2012. évi beszámolója könyvvizsgálói minösítésénck megtartM,ához szi.ikséges és egyéb feladatokról". Az 
Intézkedési tervek 1nagukban foglalták az erdőgazdasági társaságok által kezelt vagyon analitikájának elöállítás{\t, 
illetve az erdőtársaságokkal végleges (nem ideiglenes) vagyonkezelői szerzödések megkötését. A 71712013. (IX. 
23.) lG sz. határozat mclléklcte tartalmazza a feladat végrehajtásn érdekében már megtett intézkedéseket (pl. 
"Megtörtént az erdőgazdaságok áltnl kezelt vagyon listiiinak vagyonkezelői jelentésekkel való egyeztetése; a 
vagyonkezelési szerzödés tartalmi kérdéseinck, az erdőgazdaságok véleményének feldolgozása, MFB 
Munkacsopmt egyeztetések történtek stb.), valamint rögzíti a még elvégzendő feladatokat. Ennek megfclelöen az 
MNV Zrt-nél 2012-tö\ folyamatban van az erdőgazdasági társaságok vagyonanalitikájának előállítása és 

vagyonkezelési szerzödései tárgyú projekt. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelő vagyonkezelési szerzödés tervezetét a vizsgálati idöszak során az MNV Zrt. 
belső szakterületi egycztetést követően előkészítettiik, és a 2014. március 18-án megtartott Munkacsopos1 
értekezleten az erdőgazdaság képviselőivel, továbbá a tulajdonosi joggyakorlók (NFA, illetve akkor még Magyar 
Fejlesztési Bank Zt1.) képviselöivel ismertettlik annak tartalmát. A szcrződés szövegtcrvezetének véleményezése 
ekkor megkezdődött, ugyanakkor elismerjük, hogy a végleges szerzödésváltozat már az Önök által vizsgtilt 
időszakot követően kertilt elfogadásra. Ugyancsak a 2014. március l 8-án megtartott Munkacsoporl értekezleten 
tettlinkjavaslatot a vagyonkezelési díj alapjának és mértékének meghatározására. 

4. Az erdőgazdasági társas<ígok által kezelt és a saját vagyonuk vagyonelemenkénti, valamint a kezelt 
vagyonelemek tulajdonosi joggyakorták szerinti dhatárolásüra vonatkozó intézkedésünket a vizsgült időszakban 
elökészíteltük. 

Tájékoztatjuk továbbá Elnök Urat az alábbiakról: 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KGTF/377-6/2014-NFM, valamint KGTF/377-7/2014. szümok alatt adott 
utasít:ísokat a fenti feladatok elvégzésére. Ezekről, illetve az utasításokra adott jclentésllnkröl a korábbi 

adatszolgáltatásunk keretében szintén kitértlink. 

A vagyonkezelési szerzödés vizsgált időszakot követően elfogadott tervezetének mellékletét képezik az MNV Zrt. 
azon szabályzalai is, amelyek a kezelt vagyon nyilvántartását, a beruházások nyildntartás:lt és az azzal kapcsolmos 
elszámolásokat, illetve a tulajdonosi ellenŐI7:éssel kapcsolatos, a jelenlegi jogszabályi környezetnek mcgfelelö 

szabályokat tartalmazz:ík: 

Az állami tulajdonon, egyéb vagyonkezelök által vagyonkezelt eszközön megvalósítandó beruházások, 
felújítások előzetes engedélyezésének és elszámolásának eljárásrendjéről szóló 3512014. sz:imú vezérigazgatói 

utasítás, 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata- a 39/2014. számú vezérigazgatói 

utasítás, továbbá 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami vagyon vngyonkezelőirc, az állami vagyont hasznáJókra és a 
társasági részesedések esetében az MNV Zrl. tulajdonosi joggyakorlását megbízottként ellátókra vonatkozó 
Vagyon-nyilvántartási Szabályzatúról szóló 12/2014. számú vezérigazgatói utasítás. 

Fentiek mellett megemlíthető az MNV Zrt. folyamatba épített, illetve vagyon nyilvántartás vezetést támogató 
ellenőrzési módszertanról szóló 1112014. számú vezérigazgatói utasítús. 
Egyeztetéseink során az erclőgazdasúgi társaságok t;íjékoztatást kaptak a szabályzataink tartalmára vonatkozóan. 

A Jelentés-tervezet 9. oldalán található, az MNV Zst. vezérigazgatójára vonatkozó, a) pont alatti, vagyonkezelési 
szerződés megkötésére irányuló javaslathoz kapcsolódóan felhívjuk a Tisztelt Állami Számvevőszék figyeimét 
a_rra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ÁVF/21310/2015-NFM számú tájékoztató levele szcrint Miniszter 
Ur vagyongazdálkodási szempontból nem támogatja az erdőgazdasági társaságok ideiglenes vagyonkezelési 
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szerzödéseit kiváltó vagyonkezelési szerzödések mcgkÖlését, ide~rtve az MNV Zrt. vagyonkezelési szerzödésekkel 
kapcsolatos jóváhagyó döntéseit is. 

Az MNV Zrt-rc vomltkozóan hivatkozott jogszabály, a V h r. 20. § (l )-(2) bekezdése 2014. március \4-ig -csaknem 
az ellenörzölt időszak végé-ig- a következőképpe-n rendelkezett: 

" (l) Az dllcan i vagyon kezelöjét, használóját megi!ferc'i jogok gyctkorlását, amwk szabályszeriíségét, 
céls:::eríh'égét a Vtv. 17. §-ának d) pomja alanián az MNV Zrt. - sziikség sz.erint a területi s::ervei útján -
elfendrzi. E1111ek érdekében ct vagyon kez.e/ésére, hasznosítására kötött s:.erződésben rög::.íteni kell. hogy a 
flllqjdonosi ellenőrzés eljdrásrendjét, a felek jogait, kötelezeuségeit a felek Ci szerzödés részének tekintik. 
(2) A tulqidmwsi e/len/irzés célja az állami vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretéhen a 
rendeltetéseffcues, jogsz.eriítlen, szerződésellenes, vagy a mlajdonos érdekeit sértii, illetve a közpolifi 
költségvetést hdtrd11yoscm érintő vagyongazddlkoddsi imézkedések ji?ltárása és a .fogszerü állapot 
lwf.vredllftása, továbbá a vagyonnyi/válltartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása." 

A tulajdonosi el\e.nörzés alatt a Területi Irodák által folytatott ellenőrzést is értette a jogszabály, amiből egyencsen 
következik a szakterületi munkafolyamatba épített ellenőrzési kö(c\ezettség figyelembe vételének a lchetösége. 

Fentiekre tekinteltel ké1jiik a lelemés-tervezet 9., illelve 22. oldcddnwlálható azon megállapítások törlését. hogy az 
MNV Zrt, nem kezdemén.vezctt intézkedésckel, és nem végr.clf a Vhr. 20. § ( 1)-(2) bekezdéseibm és a Nemzeti 
Földohtpba tartozó földrészlelek hcL\'ZIIOSÍfÚ\'ának részletes szabályairól szóló 26212010. (X/.17.) Korm. rendelet 
47. § (1)-(2) bekea/éseiben foglalt, a vagymmyi(vántarrás l!itelességére és teljességére vonatkozó ellen6rzé.w a 
Társaságnál, kérjük a megtelt intézkedésekfelliintetését, és a .Jelentés-tervezet 10. oldalán található, az MNV Zrt. 
vezérigazgatójára vonatkozó, b) pontot a megtett intézkedések folyumatosságára teklilleliel törölni és u c) pom 
alatti javaslatot szövegszeriiell ekké11t módosítani: 

Jam~kd az lv!NV Zrt. vezérigazgatójának 
c) Az MNV Zrt tulajdonosi joggyakorld.m alá tartozó (az Erd/igazdasági Társaságok által az MNV Zrr. részére 
)eleJI/ett) vagyonelemek tekillfetébe11 intézkedjen a Társaság vagyomryilvcíntartása hitelességének, teljességének és 
i1elyességének jogsz.Ctbdlybcm JogiClltak szerinti elleniirzéseinek erlisftéséről. 

Kérem Elnök Urat, hogy a Jelentés véglege-sítése során jelen észrevételeinket .szíveskedjcnek figyelembe venni. 

Budapest, 2015. október,(! Q" 

Üdvözlettel: 1 JNV l MMiYiiRNfMZHI 

l Vtc)~~~::'\K _ 
dr. Szivek Norbert 

vezérigazgató 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

nr. Szivck Norbert úr 
vezérigazgató 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Budanest 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

E l N Ö K 

lkt.szám: V-0754-102/2015. 

A .,.Jelentéstervezef az á/lwni tulc!jdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének ellenőrzése - ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt." címmel készített 
számvevőszék i jclcntéstcrvezetrc tett észrevételeit köszönettel megkaptam. 

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által 
készített részletes tájékoztatást csatoltan megküldöm. 

Tájékoztatom Vezérigazgató urat, hogy a számvcvőszéki jelentésben - az Állami 
Számvcvöszékröl szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján- a llgyelembc 
nem vett észrevételeket szercpeltcqük az elutasítás indokának feltüntetésével. 

Budapest, 2015. hó ,7 n nap 

/ ·· .. Tisztelettel: 

... -· 
E Ll~ ö'" 

Mclléklet: Tájékozttttús az elfogadott Cs az cl nem fogadott észrevételekről 

1052 BUDAPEST, APACZAI CSERE JÁNOS UTCA 10. !364 Budapest 4. PL 54 telefor1: 484 SI Ol fax. 484 9201 
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Tájékoztatás 

Mclléklct 
lkt.sz<im: V-075·~·102/2015. 

az elfogadott és az cl nem fogadott észrevételekről 

A "Jelentéstervezet az á//mni tu!qjdonban álló erdligazdascígi leÍrsaságak vagyongazdálkodási 
tevékenységének eLlenőrzése - ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zr!." címü jelentéstervczctrc 
2015. október iJ~ún érkezett észrevételcit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a 
kövctkczö l::\jékoztatú.st adom. 

L A vngyonkczclési szerz{jdéshcz kapcsolódó mcg:íllapításol{ra tett észrevétel (l. fejezet l 
9. oldal 1-2. bekezdés, Il. 5. fejezet /22. oldal 6. bekezdés, 9-10. oldal javaslat az MNV Zrt. 
vezérigazgatójúnak a)-b) pontok) 

A jelentéstcrvezet vagyonkezelési szcrződésbez kapcsolódó megállapításai helytállóak. Az 
erdőgazdasági társaság müködésc jogszabályi mcgfclclőségc biztosításának érdekében tett 
kezdeményezésekről adott tújékoztatásukat köszönettel vettük, azonban azok nem 
eredményezték az ideiglenes vagyonkezelési szerzödés olyan módosítását, vagy olyan új 
vagyonkezelési szerzödés megkötését, amely biztosította volna D VSZ hiányosságainak 
mcgszüntctését, illetve a hatályos jogszabályoknak való megfelclöségCt. Ezért az MNV Zrt 
vezérigazgatójának és az NFA elnökének megfogalmazott intézkedést igénylő mcgá!lapítús, 
valamint az MNV Zrt. vezérigazgatójának megfogalmazott javaslat a) és b) pontjának 
módosítúsa nem indokolt. Az cgyértelmüség érdekében a 9. oldal 1. bekezdés músodik 
mondatát és a 22. oldal G. bekezelés l. mondatát DZ alábbiak szerint pontosí\juk: 

"A VS'Z-sze/ kapcsoiMban feltárt hiányosságak megszüntetése és a hatályos jogszabályoknak 
megleleltetése ne111 történt meg." 

2. Az i\'lNV Zrt. cllcnörzési kötelezettségének clmulasztús:'ira vonatlwzó mcgállapít:ísokra 
tett észrevétel (L fejezet 9. oldal 3. bekezdés, IL 5. fejezet l 22. oldal 6. bekezdés és 9· 
l 0. oldal javaslat az MNV Zrt. vezérigazgatójának c) pont) 

Az MNV Zrt. nem bocsátott az ÁSZ ellenőrzés rendelkezésére az MNV Zrt., vagy Területi 
Irodái által a Vhr. 20. § (l )-(2) bekezdései szerint végzett ellenőrzésekről dokumentumokat. A 
jelentéstervezet megállapításai és ajavaslat helytállóak, módosításuk nem indokolt. 

I3uclapcst, 2015. 1
(•. hó.):_; nap 

. l. 

Makkai Mária 
felügyeleti vezető 



Domokos László úr 

elniik 1·észérc 
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Állami Számvcvlíszél\ 
;ÍLL.\.\11 SZ.Ü!VE\'ÖSZÉK 

Budapest 
. /J 517/i.o/:f 
Eckcwt 2015 OKT 1 3. 
lkt:tt(b/.::l!l:.t-:..?..!~.:.q .. ~k .. 
Me! kk lu: 

Tisztelt Elnök Úr! 
N aí'>a_..<: H . 

2015. szeptember 28~án köszönette! kézhez vettük az Állami Szúmvevöszék ,.Az állami 
tu!Hjdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevCkcnysCgének 
eH en őrzésérő r' szóló jelentéstervezeteket az alábbi cégckre: 

• Északerdő Erdőgazdasági Z11. 

• EGERERDÓ Erdészeti Zrt. 

• Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 

• Ipoly erdő Zrt. 

• KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt 

• Kisalfóldi Erdőgazdaság Zrt 

• SEFAG Erdészeti és Faipari Z1i 

• Szornbathelyi Erdészeti Zrt. 

(lkt.szám: Y-0754-086120 15.) 

(lkt.szám: Y-0750-172121115.) 

(Ikt.szám: V-0753-09612015.) 

(Ikt.szám: V-0749-146/20 15.) 

(lkt.szám: V-0764-054/21115.) 

(lkt.szám: Y-0758-056/20 15.) 

(lkt.szúm: Y-0752-118912015.) 

(Jkt.szám: Y-0757-06012015.) 

• VAD EX Mezöfóldi Erdő~és Vadgazdálkodási Z1i. (fkt.szárn: V~0765~044/20\S.) 

• Zulaerdő Erdészeti Zrt. (lkt.szárn: Y-0760-07512015.) 

Az M.FB Zrt. a jelentéstervezetekkel kapcsolatosan 2 féle szempontbál kíván észrevételt 
tenni: 

l, A jelentésekben megfogalmazott központi probléma 
2. Egyedi esetek 

MFB Mag;ar Fejlesztési Bank lárt:.:6rllo·1 f~likó(lö RBs<tVúllytt.rsasóu 

l 

0.7 
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l. A jclentésC'khen mcgfog:ahnazott ldizponti prohléma 

Az Asz az egyedi jelentésciben az erclögazdasági túrsasúgokat, valamint a vagyonkezelésbe 

adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. és Nemzeti 

Fökblapkczelö (továbbiakban: NFA) tevékenyégél marasztalta el. 

Alnpvetö problémaként jelenik meg, hogy az crdök llltal kezelt eszközök- az NFA-val, n 
Kincstári Vagyon lgazgntósággal, és az MNV Zrt-vel kötött vngyonkezclési Jncgúllapodásban 

rögzített- értéken nem szerepeinek a Tftrsasúgok könyveiben. 

Az MFB Zrt. tudatúban volt a problémflnak (azt az ÁSZ jelentésben is említett, 201 O. évben 

végzett átvilúgítúsi jckntés is tartalmazta, melynck nyomon követése, ln.:számoltatúsn 

mcgtörtént) és folyamatosan egyeztetett az MNV Zrt-vcl és az NFA-val a rendezés ügyében. 

Az ideiglenes vagyonkezelési szcrződCs módosítás:lra, véglegesítésérc a vagyonkezelésbe 

adónak (MNV, NFA) van lehetősége, " Túrsasúgok szcrzödö partnerként észrcvétclcket, 

javaslatokat tehetnek. A szerzödés véglcgcsítésc érdekében a Társaságok és nz MFB ZrL 

képviselői minden olyan egyeztetésen (pl.: az MNV Zrt. által létrehozott bizottság) részt 

vettek, nmelyrc meghivást knptak, illetve azokon érdemi javaslatokat tettek. 

Ahogy a jelentés is megjegyzi, az egyeztetések az cllcnörzés befejezésig nem kerültek 

lczárásra, így a Társaságoknúl nem áll rendelkezésre a vagyonkezelésben lévő állami 
vagyonra és annak nagyságára vonatkozó, az MNV Zrt. és az NFA nyilvántartásával cgyezö 

adat. 

Az Asz 2013. évi ,,Az állami vagyon feletti kontroll -Az állami vagyon felett l tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenó'rzésérlf/" szóló jelentése <1lapján a 

Nemzeti Fejlcszh'·si Minisztérium - az ÁSZ-szal egyeztetett - alábbi főbb pontokat 

t<1rtalmazó intézkedési tcrvet (l. sz. mclléldct) :í. Hított össze, mclyct a 201·t úprilis 25-én 

lwlt levdében l\UhHitt meg az MFB Zrt. részére: 

a Társaságok által kezelt állami ingatlanok és egyéb vagyonelemek ériéken történő 

nyilvántartása, 

a vagyonkezelési díjak egyértelmü és tulajdonosi joggyakorló szervczctenkénti 

meghatározása, 

az új vagyonkezelési szcrződés tnegkötése, 

a Társaságok kezelt és saját vagyonának vagyonclcn1cnkénti, valamint a kezdt 

vagyonelemek tulajdonosi joggyakorló szerinti elhatMolúsa. 

Az MFB törvény módosításának 2014. július 16-i hatályba lépésével az I'v1FI3 Zrt. állami 

erdőgazdaságok feletti tulajdonosi joggyakorlása mcgsziínt, nz a Földmüvelésügyi 

Minisztériumhoz került át, így az intézkedési tervben való közremüködésre, illetve a 

végrehajtás nyomon követesére az MFB Z1't~nek nem volt lehetősége. 

A jelentések az MNV Zrt. vezérigazga_tójának, az NF A elnökének és az erdészeti túrsaságak 

vezérigazgatóinak fogalmaztak meg intézkedési javnslatokat. 

2 



2. Egvc.cl i t'Sl'tdc 

12. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

KE FAG Kiskunsúgi Erdészeti és Faipari Zrt. 

A jelentéstcrvezet többször hibásan hivatkozik az tv1FB Zrt.-re, amikor az útiami vagyonról 

szóló 2007. Cvi CVJ. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 17. §(l) bekezdés d) pontja szcrinti 

rendszeres ellenőrzés clmaradflsára mutat rá. A Vtv. hivatkozott bekezdése alapjún nz 

ellenörzós az 1\tiNV Zrt. feladata. Ké1jük a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 

hivatkozások tör!Csét (8. oldal 7. bekezelés és 32. oldal 6. bekezdés) 

Kisainildi Ertliigazdaság Zrt. 

A jclentl'stcrvczct hibásan hivatkozik az lv!fB Zrt.-re, amikor a Vtv. 17. §(l) bekezdés d) 

pontja szcrinti rendszeres cllcnÖrLés elmaradására mutílt rá. A Vtv. hivatkozott bekezdése 

alapján az ellenőrzés az MNV Zrt. fcladatH, KéJjük a Itirsasúg feletti tulajdonosi 

joggyakorló2 hivatkozások törlését (29. oldal 4. bekezdés) 

Szomhathelyi grdészcti Zrt. 

A jelentéstcrvezet hibásan hivatkozik az MFB ZrL~re, amikor a Vtv. !7§ (l) bekezdés d) 

pontja szerinti rendszeres ellenőrzési clmsradására mutat rá. A Vtv. hivatkozott bekezdése 

alapján az ellenőrzés az MNV Zrt. feladata. Kérjük a társnság feletti tulajdonosi 

joggyakorló2 hivntkozás törlését. (32. oldal 5. bekezdés). 

Budapest, 2015. október 12. 

Mdléldet: 

Tisztelettel: 

l.,iilj h·lf,UI'/\R VUU:CSLll:SI !JANK 
-:: · :~~~~~rlkűrirort MüktXIó Ró~7vénylflrs<-J&ig 
SzilúdJ~Losteincr Dóra --tOt> l Sudu~~.' Naclor U-31 · 

ügyvezető igazgató 

NFM levél (lkt.szám: KGTF/377-7/20 14·NFM) 

v ') Yij 
Kocsis Peter 
osztUlyvczctö 

3 

3 



12. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0754-111/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

4 

S\.~, * 
\"\ '--

Jktatószám: KGTF/ i Y·-I '.1 

Nagy Csaba úr részére 

s>ezérigazgató 

1lfagyar Fejlesztési Baulí Zrt. 
Budapest 

NEMZETI FEJU'SZTÉSI 
M!NISZTÍ:I\IUM 

NÉ1v1ETII LASZLÓN[ 
miniszt\'r 

12014-NFM Ügyinlézö: dr. Kasz;is M6nika 
Telefonszám: 795-1917 
e· mail:monika.kaszas@nfm.gov.hu 

Tárgy: .. Az óliami vag)I0/1 feletti kontroll- Az állami vagyonfeletti /ulajdonosi_joggyakor!ással 
kapcsolaJos tevékenységek. ellenőrzéséről" szóló 13193 sz. ÁSZ jelentés alapján összeállitott 
NFM intézkedési terv módosítása, az abban foglalt feladatok végrehajtása 

Tisztelt Vezérigazgató LÍr! 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) tárgyban megjelölt jelentésével 
összefiiggésben 2014. január 27-én intézkedési tervet hagytrun jóvá, amelyben fOglalt feladatok 
végrehajtása érdekében 2014. január 30-i keltezésű levélben fordultam Önhöz és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához, Márton Péter úrhoz. 

Az ÁSZ az intézkedési tervvel kapcsolatban küldött, 2014. március 25-i keltű levelében az 
intézkedési terv kiegészítését, módos{hi.sát ké1te. A móclosított intézkedési tervet jóvfthagytam. 

A módosított intézkedési terv alapján a következő feladatok végrehajtása szükséges az alábbiak 
szerint: 

1./ a társaságok által kezelt állami ingatlanok és egyéb VHb')'OnelemC'k értéken történő 
nyilvántartása: 

Felelős: MNV Zrt., 
Határidő; 

• fóldlcrületek cselében legkésőbb 2014. május 31-ig 

e felépítmények esetében 2014. december 31. (A felépítmények esetében az MNY Zrt. u 
vagyonkezelési szerződés megkötését az év második felére. tervezi, látja 
mcgvalósíthatónak.) 

2.1 a vagyonkezelési tlíjak egyértelmű és tulajdonosi joggyakorló szcrvezctenkénti 
m cg ha tározása: 

l'ost<Killl: )cj,)(J Budapest. Pl". l Telefon: (06 l) "N :i 66Mi [-mai 1· nlini . .,ller-~r.(nfm.gt>v .hu 
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Felelös: ivfNV Zrt., 
1 !ató.ridő: 20 l 4. május 31-ét követően folyan-wtosan (2014. december J l-ig) 

l~ pontban foginit feladattal kapcsolatosan az ÁSZ részére az (l]ábbi tájékoztatást adtam: 

"Az ÁSZ últal meghatározott teladatok végrehajtására irányuló munkafolymnat során a 
végrehajtásban érintell szervezetek, társaságok között kialakult az az álláspont, hogy mivel az 
erdőgazdasági társaságok alapfeladatként közfeladat ellátást is végeznek, azt a vagyonkezelési 
díj mértékének meghatározásakor az MNV Zrt. figyelembe veszi, valamint megállapHúsra került 
az az elv is, hogy a vagyonkezelési díj inínyadó mértéke az adott erdőgazdasági társaság által 
kezelt ingatlílnvagyon bruttó nyilvántartási értékének 2%~a. 

A vagyonkezelési díj alapja a kezelt vagyon bruttó nyilvántartási értéke, ezért annak 
meghatározására erdőgazdaság társasúgonként kerül sor a 4./ pontban meghatározott ún. 
"végleges ingatlanlista" alapján. A végleges ingatlanlista kizárólag vagyonkezelésbe adott 
ingatlan vagyonelemet tartalmaz, az erdőgazdasági társaság saját vagyonában nyilvántartott 
vagyonelemct nem, ezért az MNV Zrt.~nck és az erdőgazdasági társaságoknak a szerződés 
megkötését megelőzően el kell határolnia egymástól a saját vagyonba Cs a kezelt vagyonba 
tartozó ingatlan vagyonelemeket (4.b./ pontban foglalt feladat). 

A feleknek a vagyonkezelési díj mértékében a vagyonkezelési szerződés megkölését 
megelőzően kel! megállapodniuk az irányadó vagyonkezelési díj mértékct alapul véve." 

3./ az új vagyonkezelési szcrződésck megkötése: 

A vagyonkezelési szerződés tcrvezet az MNV Zrt. érintett szakterületei álláspontjúnak 
figyelembe vételével elkészült, az MNY Zrt. és a MFB Zrt. által létrehozott Munkacsoport 
(tagjai: MFB Zrt., MNV Zrt., NFA és egyes erdőgazdasági társaságok) véleménye alapján 
átdolgozásra került. A szerződés tervezetnek az erdőgazdasági társaságok részére történő 
megki.ildése 2014. április 15. napjával megtörtént 

Felelős: MNV Zrt., az MFB Zrt. közrcműködésével 
Határidő: 

• földterületek esetében: 2014. m~jus 31 ~ét követően folyamatosan (2014. december J l·ig) 
e felépítmények esetében 2014. IL félév folyamán 

4./ a társaságok kezelt és sajüt vagyonának vagyondcmcnkénti, valamint a kezdt 
vagyonelemek tulajdonosi joggyakorló szcrinti ellwtárolása: 

Az crdögazdasági társaságok által az MNV Z rt. rendelkezésére bocsátott Jeltárjelentések alapján 
• a jogszabályi rendelkezések szerint az NFA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 

ingatlan vagyonelemek nagyobb része már átadásra került az NFA részére, 

o a kisebb részt képező vagyonelemek tekintetében pedig folyamatban van az átadás az 
MNV Zrt. és az NF A között. 

Postadm: I·HO Budapes.\. Pf. l Telefon: (06 l) 795 666 8 E" maii: miniszter@nfm.guv.hu 
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a./ Az ún .. ,véglel!es ingatlanlisla" (az ivfNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt lCvő, maradó 
vagyonelem listáj a) MNV Zrt. és az NF A közötti lccgycztetése, közös áttekintése 

Fcldös: MNV Zrt. 
Határidő: n lista lviNV Zrt. és NFA közötti Jccgycztctésc, közös áttekintése folyamatban van, 
lezárása legkésöbb 2014. május 3 J ~ig megtörténik 

b./ Az a./ pontban foglaltak szerint leegyezletctt ún ... végleges jngatl~mlista" MNV Z rt. és az 
egyes erdőgazdasági társaságok általi áttekintése azzal a céllal, hogy a vagyonkezelesben lévő 
vagyoni elemeket tartalmazó ún. "végleges ingatlanlista'' ne tartalmazzon az erdőgazdasági 
társaság saját vagyonában nyilvántartott vagyoni elemet (saját vagyon - vagyonkezelt vagyon 
elhatároiása). 

Felelős: MNV Z1i., az Mff3 Zrt. közrcműködésévcl 
Határidő: 2014. május 3l~ig 

E pontban foglalt feladatokkal kapcsolatosan az ÁSZ részére az alábbi tájékoztatást adtam: 

"Szükséges megjegyezni, hogy ingatlanlista, mint állandó "végleges ingatlanlista" ilyen 
formában nem létezik, mert mindkét tulajdonosi joggyakorló tekintetében az illiami 
vagyonelemek halmazamind mcnnyiségben, mind pedig összetételben folyamatosan változik. 

Az erdögazdasúgi társaságok által kezelt ingatlanvagyon adatai - mindkét tulajdonosi 
joggyakorló tekintetében - az évközi változások (mcgosztások, területvaltozások, müvelési ag 
változ.:'Ísok, stb.) miatt folyamatosan va\toznak, ezért az adattartalmában "végleges ingatlan\ istn" 
mindig egy adott konkrét időpont vonatkozú.sában aciható meg. 

Jelen intézkedési tervben uz !!D~gleges ingatlanlista" meghatározás alatt az erdőgazdasági 
társaságok vagyonkezelésében lévő ingatlanvagyon MNV Zrt tulajdonosi joggyakorlása alatt 
<Íiló részét kell tekinteni. E "végleges ingatlanlista" kialakítására az erdőgazdasági társaságok 
által az MNV ZrL részére átadott leltárjelentések alapján került sor úgy, hogy az MNV Zrt. a 
Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemeket kiválogatta, s azokat a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet részére - átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján - átadta. 

Lényeges körülmény, hogy a vagyonkezelőknek -·jelen esetben az erdőgazdasági társaságoknak 
-· mindcn év május 31. napjáig vagyonkezelői jelentést kell benyújtaniuk a tulajdonosi 
joggyakorlók, így uz MNV Zrt. részére is. Az aktuúlis vagyonkezelői jelentéseket - melynck 
része a leltáJ~jelentés is~ a 2013. december 31~i állapotnak megfelelően kell összeállítani_. cbb61 
követkczöen a fent említett Un. "végleges ingatlanlista" is a 2013. december 31-i állapotot 
tükrözi. 

Ugyanakkor - főként a kivell megnevezésben nyilvántartott földterületek esetében .. _ a még át 
nem adott Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek egyeztetése a két .tulajdonosi joggyakorló 
között jelenleg is folyamatban van. 

Postacím 14140 l1udapcst, Pf. l. ·1 ck JOn: (06 l} 7() 5 666 8 E-mail: ntiní)zter({gnfm.guv.hu 
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Az egyes erdőgazdasági társaságok vagyonkezel~sében lévő vagyonelemek az adott társasággal 
megkötenelő - a jelenlegi ideiglenes vagyonkezelési szerződés helyébe lépő - vagyonkezelési 
szerződés mellékletét fogják képezni. Az MNV Zrt. szándékai szerint az egyes crclögazdusági 
társaságokkal azonnal megkötik a vagyonkezelési szerzödéseket, ahogyan a megkötés feltétdei 
bekövetkeznek (pl. megállapodnak a vagyonkezelési díjban, véglegesitik a vagyonkezelési 
szcrződés tartalmát), azok a vagyonclcmek, amelyeket e pont a./ és b./ pontjában foglaltak 
szerint már átvi:r.':\gá!tak, a vagyonkezelési szcrzödés megkötésével egyidejülcg a szerződés 
mellékletébe kerülnek, amely mctléklet folyamatosan bővítésrc kerül újabb, c pont a./ és b./ 
pontjában foglaltak szerint átvizsgált, tisztázott vagyonelemekkeL., 

Tájékoztatom, hogy az NFA feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, Dr. Fazekas Sándor minisztcr 
úr időközben már jóváhagyta azt az intézkedési tervet, amely nz NFA részére meghatározott 
feladatokat és azok végrehajtási határidejét tmialmazzct 

Az MFB Zrt. közremlíköclése az 1./ és 2J pontban meghatározott feladatok végrehajtásban is 
szükségcs lehet, ezért kérem a fent meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtása 
erdekében az i'v1FB Zrt. változatlan együttrnüködését az t':rintctt a szervezetekkel és amennyiben 
szükséges, úgy az erdőgazdasági társaságok bevonása iránt is inté:t.kedni szíveskcdjcn. 

!Judapcst, 2014 . ., o!.)"'·.[(· ).( 

Odvözlettel: 

~J\ 
{bneth Lászlóné 

Poswcim· l .-1--10 Budape-st, Pf. l Td.:l"on: (()(i J) 795 ri66R E.·IHaiJ: tllinisztcr•./t)nfm.~nv .lm 
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ÁLLAM f 
SZAMVEVŐSZÉK 

N:tgy Csaba úr 
vezérigazgató 

Magyar Fej lesztési Bank Zrt. 

TisztrH Vczérignzgató Úr! 

E l N Ö K 

lkt.szám: V-0754-1 04/2015. 

Az "Az álh11ni tulajdonban álló enNigazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellemJrzése" címü ellenőrzés tekintetében 10 társaság jctcntéstcrvczetérc tett észrevételüket 
köszönettel nlCgkaptam. 

Az Áltami Számvevőszék észrevé-telekre vonatkozó áll{lspontjáról a felügyeleti vezető tlltal készített 
részletes t{tiékoztatúst csatoltan megküldöm. 

Tújékoztatom Vezérigazgató urat, hogy n számvevőszék! jelentésben- az Állami Számvevőszékről 
szóló 201!. évi LXVI. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján- a figyelembe nem vett észrevételeket 
szcrcpcltctjük az clutusítás indokánakfeltüntctésével. 

Budapest, 2015. hó nap 

Md!Cklct: Tójékoztatús az clrogudolt és az cl nem fOgadott észrevételekről 

!052 BUOIIPEST, APÁCZAl CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Bud~pest 4. Pl. 5,1 telefou: 4114 Slal fax: 484 9201 
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T~ljélwztat:ís 

Mctléklet 
lkt.szám: V-0754-!0,1/2015. 

az clfog~ulott és az cl nem fogadott észrevételekről 

.. Az állami tulajdonhan állá erd<'Jgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
e/!en/frzése" címü ellenőrzés tekintetében az Északere/li Erdőgazdasági Zr!., <.lZ ]! . .'GERERDÖ 
E'rdészeti Zrt., a Gemenci Erd6-és Vadgazdaság Zrt., az IPOLY ERDÖ Zr/., a KEFAG Ki.skunsági 
Erdészeti és FwjJari Zrt., a Kisa(földi Erdőgazdasági Zrt., a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a 
Szombathelyi Erdészeti Zr!., a VADE-Y 1\1ező.földi Erd/i- és Vadgazdálkodási Zrl., illetve a Zalaen/c1 
Erdészeti Zrt. társasúgok jelentéstervezetére 2015. október 13-án érkezett észrevételeket 
áHckintettiik, azok kezelésével kapcsolatban a következő tájékozt<~tást adom. 

l. A jelentésekben megfogalmazott központi prohlém:ívallwpcsolathan tett észrevételek 
A jelentésekben megfogalmazott központi problémával kapcsolatban adott tájékoztatásukat 
köszönettel vettük, azonban azok alapjún a jelentéstcrvezet módosítása nem indokolt. 

2. Egyedi csctcli.kclliapcsolatb:m tett észrevételek 

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Fnip:1ri Zrt. jelentéstervezetén cl< 8. oldal 7. bckczdésérc, 
valamint 32. oldal 6. bekezdésérc tett észrevétel 

A rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttckintését követően a jelentéstcrvezet 8. oldal 
7. bekezdésében, valamint 32. oldal 6. bekezdésében töröljük a tulajdonosi joggyakorló 2 szúmú 
<~isóinclcxszcl jelölt hivatkozásúL 

A Kisainildi Erdőgazd:ts:ígi Zrt. jelentéstcrvezetének 29. oldal 4. bekezdésérc tett észnvétcl 

A rendelkezésre á!ló dokumcnllunok ismételt áttckintését követően a jelentéstcrvezet 29. oldal 
4. bekezdésében töröljük a tul<tjdonosi joggyakorló 2 szúmú alsóindexszel jelölt hivatkozásilL 

A Szombathclyi Erdészeti Zrt. jelentéstcrvezetének 32. oldal 5. bekezdésére tett észrevétel 

A rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttekintését követően a jelentéstervezet 32. oldal 
5. bek~zdés0bcn törölj Uk a tulajdonosi joggyakorló 2 szám ú alsóindexszel jelölt hivatkozásúL 

I3udapest, 2015. év j/ 

Mnkkai Mária 
felngyc!eti vezető 

. 2. 
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ÁLLA\'.! s;:,\\fVE_'·\70 ... ·_zf.:K 
ll?) í{, ú1 ; ')';C" 
.)Z~· \) ... j /'-{ f) 

Érk'"" 2015 OI<T 1 , 
lkl' _,_. 1/ .. o:)tr'J-· l<fh.-I ,ltus/.:trn: .. J ............................ // ... . 

Mcl!éklct: Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet 

S 'khltt49Bd s 'k'S Ha.'t.'5-i._._ •.. '''. , ze · c y: u apcs t, osnyct · tcr . ,, ""-' t~ 

--·--·-··-··----~ccccc--=-= -c-c-=c='T"ö'-""~-s~k:ö~·n:!:y.Cv;"a~'~oo:"'o":s":itócc<":za"'' "":"cc7é:7c:5_::70:"6'--~~~~--~~~ -----C/_L __ ·. 
Iktatószám: NFA-002589/017/2015 V'_, 

ll i v. sz:ím: ÁS 7~ V -059912014-2015 
Érintett ÁSZ iktatószámok: V-0749-14812015, V-0750-174/20 I 5, V-0751- I 21/2015, 
V -0752-09 I /2015, V -0753-09812015, V -754-088/20 15, V -0755-124/20 15, V -0757-062/2015, 
Y-0758-05812015, V -0760-07712015, V-0764-056/20 15, Y-0765-046/20 15, 
V-0766-140/20 15, V-0767-056/2015. 

Domokos László 
Elnök 

Állami Számvcvöszék 

l 0 52 Budapest 

Apúczai Csere János utca l O 

Túrgy: Eszrevétel mcgküldésc "Az állami tulnjdonban álló erdőgazdasági társaságok 
vagyongazdálkodási tevékenységének ellcnőrzéséről'' készített jelentés tervezetei re. 

Tisztelt Elniik Úr! 

Az Aliami Számvevőszék 2014 novemberében megkezdte "Az állami tulajdonban álló 
crd6guzdas•ígi társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellcnfii"Úsét" arnclyrö[ 
2015 októberétől élintettség okán az NFA részérc az elkészített munkaanyng tervezeteit 
vizsgült erdögazdaságonként, megküldte Szcrvezeti.ink részére véleményezésrc. 
A munkaanyag valamennyi tervezte cgységcsen, az NFA Elnöke részér~ fc\adatszabúst 
tartalmaz, mclyhez az alábbi észrevételeket tesszük: 

A jelentéstervezetekben tett megállapítások hclytállóságát nem vitatjuk, azonhan 
szi.ikségcsnck látjuk az NFA elnökének tettjavaslatokkal a), b) és c) kapcsolatban a kövctkczö 
tájékoztatást megadni. 
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a) "TegyeJt intézkedé.\·ekel az erdlfgazdasági tfÍrsa.wígok közremííködéséve/ a tényleges 
állapotot rögzftif é.\· u lwtlÍ(J1os jog.'tzabáú'i efifírá.mkuak megleleilf Jlagyoukezelési 
szerzl/dés megkötésére." 

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályi elöínísoknak megrelelő vagyonkezelési 
szerzödésck megkötése érdekében több intézkedés történt, jelenleg is tOiyamatban van a 
szcrződésck clökészítése és a vagyonkezelésben maradó, illetve kikerülö földrészletek 
adatainak egyeztetése. 

Elözményként fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Földalapkczcl6 Szcrvczct 2010. 
szcptcmber l. napjúval történt létrehozását követően (2012. évben) került sor a 
vagyonkezelésben lévő földrészletek MNV Zrt. részéről történö útadására. Az átadúsi 
dokumentumok alapján Szcrvczctünk gondoskodott a közhiteles nyilvántartásokban a 
megváltozott tulajdonosi joggyakorlás fcltüntctéséröl. Az erdögazdasúgok esetében ez 
2012. év végéig, illetve 2013. év elején mcgtötiént cmH.:k az ingat\an-nyilvúntart:isban 
tötiénö átvezetése is. 

Megjegyezzük, hogy az MNV Zrt. részéröl történö átadás kizárólag a - több évtizede 
kötött, és azóta többször módosílott - vagyonkezelési szcrződésck és a tl-'lldrészlctck Excel 
túblí1zatban történö útadásút jelentette, tehát nem egy naprakész vagyonnyilvántartást 
tartalmazott. Ennek következtében szükségszcrüvé vált a Nemzeti Földalapkezelő 
Szcrvezctnck egy snjút nyilvimtartás felépítése, illetve a szcrzödésck tartalmának 
feldolgozúsa. 

A szánwevőszéki cllcnörzéssel érintett idöszakban, illetve még jelenleg is lezáratlan az 
MNV Zrt. és NFA közötti útmlás-útvéte!i fi:Jiyamat. Az iVlNV Zrt. további földrész.lctek 
átadúsát készíti clö, ugyanis az MNV Zrt. vagyoni körébe tartozó földrészlelekre szintén 
tervezi a vagyonkezelöl szerz6dés megkötését, és ennek a fOlyamatnak a részeként a még 
át nem adott földrészletek átadásaismost történik. Tennészelcsen az NFA ís folyamatosan 
biztosítja a különbözö hasznosítási, illetve hatósúgi eljárások során az erdőgazdaságok 
vagyonkezelésében lévő fiildrészletek tulajdonosi joggyakorlójának rendezését <n MNV 
Zrt mcgkcrcsésévcl, közös minösítési c\j{n·ás lcfolytntásával. A Nemzeti Pöldalapkczclö 
Szcrvezct által megbízott ügyvédi iroda, jelentést készitett a szerzöclés és a túrgyúl kCpcző 
flildrészletck jogi helyzetének tisztázására. 

Időközben az crdögazdaságok, mint társasúgok feletti tulajdonosi joggyakorló 
személyében is változús történt. Így új alapokon i'ndulhatott meg a vagyonkezelői 
szerződés clökészítése. Ennek a lOlyamatnak részeként, az NF A megbízott egy Ügyvédi 
Konzorciumot, tovúbbá Szcrvczctünknél ki.ilön Erdészeti munkacsoport alakult 2015 
májusában és azt követően a következő intézkedések történtele 

Az Erdögazdaságok rész~re vagyonkezelésbe adásra tcrvezett ingatlanok felülvizsgálata 

fölyamatban van az Ügyvédi Konzorcium által. A felülvizsgálat tárgyúl képezö ingatlanok 

köre húrom részböJ tcvödik össze: 

• az erdögazdaságok ideiglenes vagyonkezelési szerzödésének tárgyúl képezö 
ingatlanok, 
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• azon ingatlanok, amelyckd nz erdőg<lzdaságok <lz ideiglenes vagyonkezdési 

szcrzödéslikbcn szereplö ingatlanokon felül kértek vagyonkezelésbe, 

o valamint azok az ingatlanok, amelyeket az NFA kívl.\n az crd6gazdasúgok 

vagyonkezdésébe adni. 

A rendelkezésre álló dokumentumokban szercplö ingatlanokból crdögazdasilgonként egy 

egységes, az összes vagyonkezelésbe adandó ingatlant tm1almazó táblázat készült, amely 

tartalmazza az ingatlanok vagyonkezelésbe adás szcmpontjilból releváns adatait, bejegyzett 

jogokat, feljegyzett tényeket A táblázat adatai összevetésre kerültek a közhiteles ingatlan

nyilvántartásban szercp\ö adatokkal. feltárva ezáltal, hogy mcly ingatlanok adhatóak 

vagyonkezelésbe és mclyek azok, amelyeknél valamilyen előzetes intézkedés megtétele 

szükségcs. 

Az Nfatv. 8. §-n :1Iapján a Birtoki>olitikai Tanács <Hint crdőgazdas:igonként nz 

erdőgazdaságok vagyonl\ezclési .szcnüdéséncli. mcgkiitéséről. 

Zárójelben jegyezzük meg, hogy például a TAEG Zrt. esetében elkészült a tCntcbb 

részletezett táblázat, amely alapján összeállításra került azon ingatlanok list{\ia, amelyre 

elindítható a vagyonkezelésbe adási cljárús. Megköze\ítöleg 18 OOO ha nagyságú területnek 

tc1vczi Szcrvezctünk a TAEG Zrl. részére töJiénö vagyonkezelésbe adását, ebbül 

15.308,3880 ha terület az, amelyre elindította a vagyonkezelésbe adást. Az alábbi 

jogszabályhelyek alapjún Szervezetünk megkereste az Földművelésügyi Minisztéritunot az 

egyetértő nyilatkozatok, valamint az alapító határozat kiadása érdekében, valamint a Nl~HIH

ct, mint erdészeti hatóságat a vagyonkezelő erdögazdálkodói alkalmasságát megállapító 

jóváhagyásának mcgkérésc végett. 

Az Nfatv. 20. § (7) bekezdése alapján .. Az állam 100%-os tulajdonában 6.\ló erdő és 

erdőgazclálkodásí tevékenységet közvctlcnül szolgáló tOldterületet érintő vagyonkezelési 

szcrzödés létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak - a vagyonkezelő erdögazclálkodói 

alkalmasságát megállapító- jóváhagyása szükséges". 

Az Nfatv. 23. § (2) bekezdése alapjún a Nemzeti Földalapba tartozó védett tcnn0szeti 

teriiletek és a Natura 2000 tcrületek vagyonkezelésbe adására, tulajdonjogának búrmdy 

jogcímen történö útruhúzására csak a természetvédelemért fclelös minisztcr egyetértése esclén 

kerülhet sor. Az <illam 100%-os tulajdonában á\Jó erdő, lovúbbú erdögazdúlkodási 

tevékenységet közvctlcnül szolgáló fóldtcri.ilet vagyonkezelésbe adásához az 

erdőgazdálkodásért IC:lclős miniszter egyeh~Itése szükségcs. 

Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos előzetes 

minisztcri nyilatkozatok és a núniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 

társaságok ingatlunligyleteivd kapcsolatos miniszteri nyilatkozatok, alapítói hatúrozatok 

kiadásának rendjéről szóló 8/2014. (XI. 28.) FM utasítás 3. § (4) bekezdése értelmében a 

minisztcr tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó úllami tulajdonú gazdasági túrsaságoknak az , 
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NFA-val történö vagyonkezelési szcrzödés kötésé!wz clcngcdhctcllcn a jogszabály vagy 

Túrsa.súgi nlapszabály vagy alapító okirat alapjún a Túrsaság tulajdonosi jogait gyakorló 
minisztcr alapítói lwtúrozatának kiadása. 

Az Erdészeli i'vf.pnkacsortort a kialakított szempontok alaJlÍil!l tartja a kapcsolatot a 
Konzoreiummal a szcrzödés tárgyát képező földrészletek joui. nvilvflntart<lsi. 110.yszíni 
térképi cllcnörzés t<lrgwíban annak érdekében. hogy naprakész adatok J!l.illlián történicn a 
szcrzödéskötés. 

b) "Intézkedjeu a mgyonkeze/ési szerződések fe/üh 1izsgálalának elmanulá.\·áva/ 
ös~iz;efiiggésben feltárt szahá(J'Ialau.wígok tekinteléheu a muukajogi felelősség 
tisztáuí.wíra irányutá e(iárá.,· megiwlítá:wíról, é.\· ennek eredmény(! ismel'etélum tegye 
meg a g,iikséges intézkedé.\·eket. 

A fent leírt fólymn<H idöbcli áttekintése és a vagyonkezelési szcrzödés előkészítésének 
jelenlegi hclyzetCt tekintve a Nemzeti Füldalapkczclö Szcrvezet egységei, munkatársai n 
rendelkezésükre úlló eszközök alapjún megtették a szükségcs intézkedéseket az 
erdőgazdasúgok vagyonkezeJöj szerzödésének megkötése érdekében. 

c) Az NFA elniikefdé tettJavaslattal kapcsolatban, mi.\·zeriut imézke((jen a Társmaígok 
mgymz-nyilwíntartása hitelességéuek, te(je.\',\·égének és helyességének Jogszabályball 

Jógiattak szerinti el/enó'l'zéséró'l. 

Az Nr-A 20 15. év múrciusúban megkezdte az Erdészeti Zrt.-ték dokumcntális ellenőrzését, 
amely ellenürzés keretén belül bekérésre került a T<irsasúgok hasznúlalában álló 
vagyonelemekröl és az erdövagyon állományról vczetctt (nyilvántartások) aktualizált 
nyilvántarlás is. 

Budapest, 2015.októbcr 13. 

Tisztelettel: 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Nagy János úr 
elnök 

Nemzeti földalapkezclö Szcnrezet 

Tisztelt Elnöl{ Úr! 

ElllÖK 

\kt.szúm: V-0749-154/20 l 5. 

Az ";lz állami tulcy"donban álló erd/igazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellenőrzése" cím ü ellenőrzés tekintetében 14 társaság jelentéstervezetére tett észrevételüket 
köszönettel megkaptam. 

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által készített 
részletes tájékoztatást csatollan megküldöm. 

Tájékoztatom Elnök urat, hogy a sztmwcvőszéki jelentésben ~ az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - a figyelembe nem vett észrevételeket 
szercpeltetjük az elutasítás indokának fcltüntctésével. 

Budapest. 2015. hó rn .. nap 

Tiszteleitel: 

l 1.1\ ~·\l 
SJ./, 1\'!'\'r'lSZÍ·:K 

'\,, 
··., 

.. , L LN ö'f.... 

Meltéklet: T:ijékoztatús az észrevételek kezeléséről 

1052 BUDAPEST, APÁClAl CSERE JAHOS UTCA 10. 1364 Bu~allest 4. Pf. 54 telefon: 484 SlOI lax, 484 9201 
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Tújélwztatás 
az észrevételek kezeléséről 

Mclléklct 
lkt.mím: V-0749·154/2015. 

"Az áffami tulajdonban álló erd6gazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
elLeniJrzése" cím ü ellenőrzés tekintetében az IPOLY ERDÓ Zrt., az EGERERDŐ Erdészeti Zrt., a 
1\Iecsekerdő Zr!., a SEFAG Erdészeli és F'aipari Zrt., a Gemenci Ere/6- és Vadgazdaság Zrt .. az 
ÉszakenNi Erdőgazdasági Zrt., a Pilisi Parkerdő Zrt., a S'zombathelyi Erdészeti Zrt., a KisaljOldi 
ErdSgazchtsági Zrt., a Zalaerd6 Erdészet; Zrt., a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Fm)Jari Zrt., a 
VADEX Me:d[(i.J/di Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt., a Gyu!qj Erdészeti és Vadászati Zrt., illetve a 
1>1EG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. társaságok jelentéstervezetére 2015. október 16~án érkt~zctt 
észrevételeket áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom. 

Az észrevétel szerint a jelentéstervezetben tett megállapítások helytállóak, azokat nem vitatják. Az 
NFA elnökének tett javaslatokhoz kapcsolódó tájékoztatást köszönjük. Mindezck miatt, valamint 
arra tekintettel, hogy nem jött létre olyan vagyonkezelési szerződés, amely biztosítja az ideiglenes 
vagyonkezelési szcrződés hiányosságainak a megsziintetését, illetve a hatályos jogszabályoknak 
való megfeh::!tctést, a megállapítások és ajavasJatok módosítása nem indokolt. 

Budapest, 2015. év 

~~-"-
./ ___ / Makkai h1fária 

felügyeleti vezető 
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