
15207 

ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

JELENTÉS 

Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok 
vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése , ,, 

NYIRERDO Nyírségi Erdészeti Zrt. 

2015. 



Állami Számvevőszék 
Iktatószám: V-0763-072/2015. 
Témaszám: 1797 
Vizsgálat-azonosító szám: V070615 

Az ellenőrzést felügyelte: 
Makkai Mária 
felügyeleti vezető 

Az ellenőrzést vezette és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: 
Schmidt János 
ellenőrzésvezető 

A számvevőszéki jelentéstervezet összeállításában közreműködött: 
Berki László 
számvevő 

Az ellenőrzést végezték: 

Berki László 
számvevő 

Mészáros Ildikó Íva 
számvevő 

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán 
és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 



, 
TARTALOMJEGYZEK 

BEVEZETÉS 3 

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 14 

1. A NYÍRERDŐ Zrt. vagyongazdálkodása 14 
1.1. A vagyon értékének megőrzése, gyarapítása 14 
1.2. A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése 17 

2. A NYÍRERDŐ Zrt. vagyonkezelési szerződése és a vagyonnyilvántartása 18 
2.1. A vagyonkezelési szerződés megfelelősége 18 
2.2. A NYÍRERDŐ Zrt. vagyonnyilvántartása 20 

3. A NYÍRERDŐ Zrt. éves tervezési feladatainak ellátása, az ágazati 
jogszabályok érvényesülése 22 
3.1. Az üzleti tervek vagyonmegőrzésre, vagyongyarapításra vonatkozó 

elemei 22 
3.2. A tervekben megfogalmazott előírások érvényesülése 23 
3.3. Az ágazati szabályok érvényesülése 24 

4. A kontroll- és monitoring rendszer kialakítása és működtetése 26 
4.1. A kontrollrendszer kialakítása és működtetése 26 
4.2. Az információáramlási és monitoring rendszer kialakítása és 

működtetése 28 

5. A tulajdonosi joggyakorlóknak a NYÍRERDŐ Zrt. vagyongazdálkodási 
feladataira vonatkozó döntései, intézkedései megfelelősége 30 

1 



MELLÉKLETEK 

2 

1. számú Rövidítések jegyzéke 

2. számú Fogalomtár 

3/A. számú A NYÍRERDŐ Zrt. vagyonának alakulása a 2009-2013. évek közötti idő
szakban - eszközök (M Ft) 

3/B. számú A NYÍRERDŐ Zrt. vagyonának alakulása a 2009-2013. évek közötti idő
szakban - források (M Ft) 

4. számú Kimutatás a NYÍRERDŐ Zrt. befektetett eszközei állományának alaku-
lásáról a 2009-2014. I. féléve közötti időszakra vonatkozóan 

5. számú A NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatójának észrevétele 

6. számú A NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatójának észrevételére adott válasz 

7. számú Az MNV Zrt. vezérigazgatójának észrevétele 

8. számú Az MNV Zrt. vezérigazgatójának észrevételére adott válasz 

9. számú Az MFB Zrt. vezérigazgatójának észrevétele 

10. számú Az MFB Zrt. vezérigazgatójának észrevételére adott válasz 

11. számú Az NFA elnökének észrevétele 

12. számú Az NFA elnökének észrevételére adott válasz 



,. 
JELENTES 

Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági 
társaságok vagyongazdálkodási 

tevékenységének ellenőrzése 
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. 

BEVEZETÉS 

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 kiemelt 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 kiemelt 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 tulajdonában álló erdőt és erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet csak vagyonkezelés formájá
ban lehet hasznosításra átengedni. Az állam kizárólagos tulajdonában álló er
dő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyon
kezelését csak költségvetési szerv vagy 100%-os állami tulajdonú gazdálkodó 
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., Mlbtv., 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 1 772 980 ha földterületből a 2012. év végén a 
100%-os állami tulajdonú 19 erdőgazdasági társaság kezelésében összesen 
913 664 ha földterület volt, ebből 879 254 ha erdő, a többi egyéb művelési ág
ba tartozik. A kezelt földterületek erdőgazdasági társaságonkénti megosztása 
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. A NYÍR
ERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. jelen ellenőrzése az állami vagyonnal való gaz
dálkodásra és a törvényesség betartására irányult. 

A nyíregyházi székhelyű Társaság és jogelődjei gondozzák Szabolcs-Szatmár
Bereg és Hajdu-Bihar megye állami erdőterületeit. A NYÍRERDŐ Zrt. erdő- és 
vadgazdálkodási, és kapcsolódó ipari és kereskedelmi feladatait központja, és 9 
önálló divízióként működtetett erdészete (hajdúhadházi, debreceni, halápi, 
gúthi, nyíregyházi, baktalórántházai, fehérgyarmati, nyírbátori, nyírlugosi) út
ján látja el. 

A NYÍRERDŐ Zrt. 2013. évi éves beszámolója szerint 4615,4 M Ft nettó árbevé
tel mellett 250,5 M Ft mérleg szerinti eredményt ért el, a mérlegfőösszeg 
7815,3 M Ft volt. A Társaság a vagyonkezelésbe vett 56 264 ha erdőterületen és 
2430 ha egyéb művelési ágú földterületen gazdálkodott, az éves átlaglétszám 
309 fő volt. 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a NYÍRERDŐ Zrt. vagyongazdál
kodása, 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 értékeltük, hogy: 

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

• a NYÍRERDŐ Zrt. a saját és a kezelt vagyonnal való gazdálkodásra vonatko
zó éves tervezési feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta-e el, 
a Társaság üzleti tervei a kezelésbe vett vagyonra vonatkozó, a Vtv. 2. § (1) 
és a 27. § (7) bekezdésében előírt vagyon megőrzésére, gyarapítására vonat
kozó elemeket tartalmazták-e és azokat a vagyongazdálkodás során érvé
nyesítették-e; 
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• a vagyonkezelési szerződések és a vagyon-nyilvántartás megfeleltek-e a sza
bályszerűségi követelményeknek, elősegítették-e az állami vagyonnal való 
szabályszerű gazdálkodást; 

• a Társaságnál kialakították és működtették-e a szabályszerű feladatellátást 
támogató kontrollrendszert. Ezen belül elkészítették és aktualizálták-e a Tár
saság feladatellátási-folyamatainak szabályzatait, a kockázatok kezelésének 
rendszerét, az információs és a kontrolling- monitoring rendszert, valamint a 
vagyongazdálkodás területén azokat az eljárásokat, amelyek elősegítik a 
szervezeti célok végrehajtását; 

• a tulajdonosi joggyakorlóknak a Társaság vagyongazdálkodási feladataira 
vonatkozó döntései, intézkedései előkészítése és megalapozottsága a jogsza
bályoknak és a belső szabályozásnak megfelelt-e, a tulajdonosi joggyakorlók 
e minőségben végzett tevékenysége támogatta-e a felelős vagyongazdálko
dás megvalósulását. 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Az ellenőrzött időszak: 2009. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig, 
kitekintéssel a helyszíni ellenőrzés végéig tartó releváns folyamatokra, intézke
désekre. 

Az ellenőrzés várható hasznosulása: A NYÍRERDŐ Zrt. és a tulajdonosi 
joggyakorlók fenti szempontú ellenőrzése az állami tulajdonban álló vagyon 
kezelésére, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó, kötelezően végrehaj
tandó éves ÁSZ ellenőrzést szélesebb körűvé teszi. 

Az ellenőrzés várható hasznosulásaként biztosíthatja a társadalom részéről ki
emelt érdeklődéssel 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 ellenőrzéssel érintett szervezetek: A NYÍRERDŐ Zrt., a Társaság kezelé
sében lévő állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek, va
lamint a Társaság állami tulajdonú részesedése feletti tulajdonosi joggyakorlók 
(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
lembevételével készült. 
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A NYÍRERDŐ Zrt. az ellenőrzés lefolytatásához tanúsítványok kitöltésével, va
lamint dokumentumok elektronikus megküldésével szolgáltatott adatokat. Az 
így rendelkezésre bocsátott adatok és információk kontrollja a helyszíni ellen
őrzés keretében történt. A vagyonváltozást eredményező döntések megalapo
zottságát, továbbá a vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenység 
szabályszerűségét a számviteli nyilvántartásokból, valamint kockázatalapú és 
véletlenszerű mintavétellel kiválasztott tételek ellenőrzésével értékeltük. 

Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-a szerint a jelentéstervezetet megküldte 
a NYÍRERDŐ Zrt., a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. vezérigazgatójának, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet el
nökének egyeztetésre. A NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az 
arra adott választ az 5-6. számú melléklet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az arra adott választ a 7-8. számú mel
léklet, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az arra 
adott választ a 9-10. számú melléklet, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet el
nökének észrevételét és az arra adott választ a 11-12. számú melléklet tartal
mazza. 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

A NYÍRERDŐ Zrt. az ellenőrzött időszakban saját és vagyonkezelésbe vett va
gyonelemekkel gazdálkodott. A KVI-vel 1996. november l-jén kötött VSZ értel
mében vagyonkezelésébe kapott földterületet, melyet a Számv. tv előírása elle
nére mérlegében nem szerepeltetett, aminek következtében a Társaság mér
lege nem volt megbízható, mert nem a valós állapotot tükrözte. A kezelt va
gyon mérlegtételek szerinti megbontása, és értékének változása a kiegészítő 
mellékletben sem került bemutatásra. amely ugyancsak nem felelt meg a 
Számv. tv. előírásának. 

A Társaság éves beszámolójában kimutatott, saját vagyont tartalmazó, mérleg
főösszege a 2009. január l-jei 6324,9 M Ft-ról 2013. december 31-ére 7815,3 M 
Ft-ra (23,6%-kal) növekedett. Az ellenőrzött időszakban a Társaság vagyongaz
dálkodása során betartotta az Nvtv. 7. §-ában megállapított vagyongazdálko
dási alapelveket. 

A Társaság a vagyon-nyilvántartási szabályokat csak részben tartotta be. A 
VSZ alapján a Társaság földterületeket kezelt, melyeket természetes mértékegy
ségben (naturáliákban) vett át, és nyilvántartásaiban ha-ban szerepeltette, 
amely nem felelt meg a Számv. tv. vonatkozó előírásainak. 

A vagyonkezelt eszközök nyilvántartása nem felelt meg a Vhr.-ben foglaltak
nak, mert tételesen nem tartalmazta a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti 
bruttó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett egyéb változásokat. 
Ezért a vezetett nyilvántartás nem biztosította az átláthatóságot és az elszámol
tathatóságot. A Társaság a VSZ-ben előírtak alapján teljesítette az éves beszá
molási kötelezettségét a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,-nek, azonban 
a vagyon-nyilvántartás egyeztetése nem történt meg. A Társaság a VSZ alapján 
és Számviteli politikájával összhangban a vagyonkezelésében lévő állami va
gyon elkülönített nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének eleget tett, a 
saját vagyon nyilvántartása tekintetében pedig betartotta a Számv. tv. előírá
sait. 

A Társaság az éves mérleget számviteli nyilvántartásokkal, a mérlegben szerep
lő eszközöket leltárral alátámasztotta. A leltár a leltározási körzet, a mennyisé
gi felvételezés időbeli gyakorisága szempontjából eltért a Leltározási szabály
zatban foglaltaktól. A Leltározási szabályzatban a leltározás gyakorisága nem 
felelt meg a Számv. tv. előírásának. 

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb művelési 
ágú termőföld ingatlanok kezelését vagyonkezelési szerződés alapján végezte. A 
Társaság, mint vagyonkezelő és a KV! között létrejött szerződéses jogviszony ke
reteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki, azonban az nem 
támogatta a Vhr.-ben előírt, a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon 
történő végrehajtását, valamint nem támogatta a szabályszerű vagyongazdál
kodást. 
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A Társaságnál a vagyonkezelési szerződés nem felelt meg a szabályszerű
ségi követelményeknek. A Társasággal 1996-ban kötött VSZ, illetve az aláírt ki
egészítések és a 2009. évi VSZ módosítás a hatályos jogszabályi előírásoknak 
részben felelt meg. Az ellenőrzött időszakban a VSZ hatályon kívül helyezett 
jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht. 1 és a Vadvédelmi tv. rendelke
zései vonatkozásában és nem tartalmazott a Vtv., az Evt. és a Nvtv. előírásaira 
való hivatkozásokat. Nem állt rendelkezésre a Vhr.-ben előírt, a tulajdonosi 
joggyakorlás és a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon történő vég
rehajtását biztosító, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkeze
lési szerződés. A szerződő felek nem tettek eleget a Vhr.-ben foglalt rendelkezés
nek 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. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság a VSZ-ben előírtakkal szemben, utólag ki
számlázott vagyonkezelési díjat az NFA részére megfizette. A vagyonkezelési 
díj alapját, értékének bruttó, vagy nettó tartalmát nem határozták meg, éven
kénti felülvizsgálatára az ellenőrzött időszak alatt nem került sor. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság vagyonkezelői kötelezettségét teljesí
tette. A Társaság az Evt. hatályba lépése után nem engedte át az erdő haszná
latát, hasznosítását harmadik személynek, nem rendelkezett erre vonatkozó 
szerződéssel. A Társaság az Evt. hatályba lépése után a VSZ alapján a vagyon
kezelésében lévő földterületek vagyonkezelői jogát nem adta tovább és nem 
terhelte meg. Az Nfatv. 2011. augusztus l-jei hatályba lépését követően a Tár
saság erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre 
vagyonkezelési szerződést nem kötött. 

A Társaság a saját és kezelt vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó stratégi
ai- és éves üzleti tervezési feladatait a jogszabályoknak megfelelően látta el. A 
Társaság stratégiai- és üzleti tervei a kezelésbe vett vagyon megőrzésére, gyara
pítására vonatkozó elemeket tartalmazták, azokat érvényesítették a vagyon
gazdálkodás során. A tervekről készült beszámolók, üzleti jelentések alapján 
megállapítható, hogy a Társaság megfelelően teljesítette az ágazati tervekben, 
illetve az üzleti tervekben megfogalmazott előírásokat. 

A Társaság betartotta a jogszabályi rendelkezéseket és a belső szabályzatok elő
írásait a vagyon értékének megőrzésére, állagának védelmére, hasznosítására 
és gyarapítására irányuló vagyongazdálkodási tevékenysége során. Az ellenőr
zött időszakban a Társaság a Vtv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakkal összhangban 
folyamatosan intézkedett a vagyonkezelésében és a tulajdonában lévő tárgyi 
eszközök karbantartásáról, állagmegóvásáról. Az eszközökön rendszeres időkö
zönként elvégezték az állapotfelmérést és karbantartási terveket dolgoztak ki. 

A Társaság vagyonkezelésében lévő földterületek után a Számv. tv-ben foglal
taknak megfelelően értékcsökkenést nem számolt el, a vagyonkezelésébe vett 
földterületek vonatkozásában a Vtv. és a Vhr. szerinti visszapótlási kötelezett
sége nem keletkezett. Az ellenőrzött időszakban a Társaság a saját eszközei 
után elszámolt értékcsökkenés összegének közel kétszeresét fordította beruházá
sokra. Mindegyik évben a beruházási értéke meghaladta az éves elszámolt ér
tékcsökkenési leírás összegét. A beruházások között a vagyonkezelésében lévő 
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földterületek vonatkozásában minden évben sor került erdőtelepítésekre, a Tár
saság feletti tulajdonosi joggyakorló, írásbeli engedélyével. A Társaság a kivite
lezett beruházásokkal az eszközök újrapótlását valósította meg. A jogszabályi 
és belső szabályzatokban foglaltakkal összhangban az erdőtelepítések után a 
Társaság értékcsökkenést nem számolt el. 

A Társaság vagyonkezelési tevékenysége során érvényesültek az ágazatra vo
natkozó jogszabályokban meghatározott speciális vagyongazdálkodási előírá
sok. A Társaság az erdő immateriális szolgáltatásaiból származó bevételét sza
bályszerűen számolta el és az Evt. előírásának megfelelően használta fel. A 
Társaság által kezelt erdő állami tulajdonból nem került ki. Az Evt., az Evr. és a 
Vadvédelmi tv. előírásai alapján a bejelentési és engedélykérelmi kötelezettsé
gének eleget tett, a hatóság által jóváhagyott erdőgazdálkodási és vadgazdál
kodási tervekkel rendelkezett. Az Erdészeti Hatóság1_2 az Evt. alapján a tervezett 
erdőgazdálkodási tevékenységeket egyes erdőrészletek esetében megtiltotta, kor
látozta, illetve feltételhez kötötte. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság a tulajdonosi joggyakorló1_2 által előír
taknak megfelelően kialakította és működtette a szabályszerű feladatellátását 
támogató kontrollrendszert. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,_2 
kontrolling adatszolgáltatási előírást adott ki, a számviteli szabályozásra és a 
kockázatkezelésre módszertani útmutatót dolgozott ki, amelynek alapján a 
Társaság a kockázati térképét is elkészítette. A Társaság az ellenőrzési rendszer 
működését szabályozta. 

Az ellenőrzött időszakban az fB eleget tett az Alapító Okirat,_14-ben előírt, a 
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatainak. Az éves üzleti terveken, az 
éves beszámolókon kívül folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság feladat
ellátását. Az FB ellenőrzési kötelezettségét teljesítve, a Társaság éves beszámoló
iról véleményét a könyvvizsgálói jelentés és Tájékoztató figyelembe vételével 
alakította ki, írásbeli jelentését a tulajdonosi joggyakorló felé elkészítette. A 
Társaság az éves beszámolóit az ellenőrzött időszakban a Számv. tv. vonatkozó 
előírásának megfelelően elkészítette, azt az előírt határidőig az FB jóváhagyás
ra javasolta. A Társaság a Számv. tv.-ben előírtakkal összhangban az ellenőr
zés teljes időszakában alkalmazott könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló jelenté
seiben az ellenőrzött időszakban nem kifogásolta a mérleg tartalmával kapcso
latosan feltárt hiányosságokat, nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a Társaság 
éves mérlegeiben nem került rögzítésre a VSZ alapján kezelt állami vagyon ér
téke, valamint ezek az eszközök a kiegészítő mellékletben sem kerültek bemuta
tásra, legalább mérlegtétel szerinti megbontásban. 

A Társaság az SZMSZ1_,-vel összhangban kialakította és működtette a belső el
lenőrzést. A 2009-2014. I. félév közötti időszakban a belső ellenőrzés a va
gyongazdálkodásra és a vagyonnyilvántartásra vonatkozóan több ellenőrzést 
is végrehajtott. A Társaság a belső ellenőrzési megállapításokra, javaslatokra a 
szükséges intézkedéseket megtette. 

A közfeladat-ellátást és a vagyongazdálkodást érintően a Társaságnál a VSZ, 
valamint a belső szabályozás szerint kialakították és aktualizálták az infor
mációáramlási- és monitoring rendszert, valamint biztosították annak 
szabályszerű működését. A Társaság az FB és az IG felé az információszolgálta-
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tási kötelezettségének eleget tett, a tulajdonosi joggyakorló1.2 felé a jogszabály
ban, a belső szabályzatokban és a vagyonkezelési szerződésekben előírt adat
szolgáltatási kötelezettségét határidőre és megfelelő adattartalommal teljesítet
te. A Társaságnál biztosított volt az állami vagyonnal kapcsolatos adatok vé
delme. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonat
kozó szabályzatot az Info tv. és az Avtv. előírásai ellenére nem készítettek, a 
közérdekű adatokat nem tették közzé teljes körűen a honlapon. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében a tulajdonosi joggyakor
lók tevékenysége az ellenőrzött időszakban nem támogatta teljes körűen a fele
lős vagyongazdálkodás megvalósulását. 

A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedé
sek előkészítése a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.2-nél megfelelő volt, 
a belső szabályzatok egymással összhangban voltak és részletesen szabályozták 
a döntési jogköröket, valamint a vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések 
előkészítését. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, a Társaság vagyonváltozását ered
ményező döntéseket egyedileg nem ellenőrizte, de a vagyonváltozását eredmé
nyező döntések végrehajtását a beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és 
a kontrolling jelentések megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gya
korló MNV Zrt. és NFA az ellenőrzött időszakban a VSZ-szel kapcsolatban fel
tárt hiányosságokat nem szüntette meg, a hatályos jogszabályoknak a szerző
dést nem feleltette meg, nem élt a Vhr.-ben foglalt, a kezelt vagyon használatá
ra vonatkozó ellenőrzési jogával, valamint nem ellenőrizte a vagyonnyilván
tartás hitelességét, teljességét és helyességét. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) 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 

A NYÍRERDŐ Zrt. a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb művelési 
ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVl-vel 1996-ban kötött vagyonkezelési szer
ződés alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szer
ződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki, 
azonban az nem támogatta a Vhr. 3. § (1) bekezdésében előírt, a vagyongazdálko
dási feladatok átlátható módon történő végrehajtását, valamint nem támogatta a 
szabályszerű vagyongazdálkodást. Az ellenőrzött időszakban a VSZ hatályon kívül 
helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott az Áht. 1 és a Vadvédelmi tv. ren
delkezései vonatkozásában és nem tartalmazott a Vtv., az Evt., és a Nvtv. előírásaira 
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való hivatkozásokat. A VSZ 3.2.1. pontja nem tartalmazta az 
Nvtv. 11. § (8) bekezdésének 2012. január l-jétől hatályos, a vagyonkezelői jog kor
látozásaira vonatkozó előírásokat. A VSZ 3.2.3. pontjában szereplő, a vagyonkezelői 
jog átengedésére és a 3.12.2. pontjában rögzített, az erdő használati jogának áten
gedésére vonatkozó rendelkezés 2009. július 10-étől nem felelt meg az Nfatv. 19/A. 
§ (4) és 20. § (7) bekezdései előírásának. A VSZ-ben évente előírt felülvizsgálatra az 
ellenőrzött időszakban nem került sor. A felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7) 1 

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 meg
kötését. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló 
MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr. 20. § (1 )-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 
262/2010. (Xl. 17.) Korm. rendelet 47. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglalt, a 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. 

e) 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. 

1 Vhr. 54. § (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig) 
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e) Intézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és he
lyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről. 

a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatójának 

1. A NYÍRERDŐ Zrt. és a KVI által 1996-ban kötött VSZ nem támogatta a Vhr. 3. § (1) 
bekezdésében előírt, a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon történő vég
rehajtását, valamint nem támogatta a szabályszerű vagyongazdálkodást. Az ellenőr
zött időszakban a VSZ hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalma
zott az Áht.1 és a Vadvédelmi tv. rendelkezései vonatkozásában és nem tartalmazott 
a Vtv., az Evt., és a Nvtv. előírásaira való hivatkozásokat. A VSZ 3.2.1. pontja nem 
tartalmazta az Nvtv. 11. § (8) bekezdésének 2012. január l-jétől hatályos, a vagyon
kezelői jog korlátozásaira vonatkozó előírásokat. A VSZ 3.2.3. pontjában szereplő, a 
vagyonkezelői jog átengedésére és a 3.12.2. pontjában rögzített, az erdő használati 
jogának átengedésére vonatkozó rendelkezés 2009. július 10-étől nem felelt meg az 
Nfatv. 19/A. § (4) és 20. § (7) bekezdései előírásának. A VSZ-ben évente előírt felül
vizsgálatra az ellenőrzött időszakban nem került sor. 

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) bekezdésében foglalt előírásokat nem tartotta be, 
mert a mérlegben nem mutatta ki eszközként a vagyonkezelésében lévő területeket, 
továbbá a kiegészítő mellékletben külön nem mutatta be a vagyonkezelésébe vett 
eszközöket. 

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 Leltározási Szabályzat egyes eszközök - többek között az ingatlanok, lealapozott, 
beépített gépek, berendezések - mennyiségi leltározását négy évenkénti gyakori
sággal írta elő, ami 2012. január 1-jétől nem felelt meg a 
Számv. tv. 69. § (3) bekezdésében előírt, a leltározási szabályzatban meghatározott 
időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel történő leltározási 
kötelezettségnek. 
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Javaslat: 

Intézkedjen a leltározási szabályzat módosításáról annak érdekében, hogy a mennyi
ségi felvétellel történő leltározás szabályozása megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

4. A Társaság az Avtv. 20. § (8) bekezdése, illetve az lnfo tv. 30. § (6) bekezdése szerin
ti, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 
szabályzattal az ellenőrzött években nem rendelkezett. 

Javaslat: 

Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismeré
sére irányuló igények teljesítése rendjének szabályozásáról. 
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A NYIRE.ROO ZRT. VAGYONGAZDALKODÁSA 

A Társaság tevékenysége során betartotta a jogszabályi rendelkezésekben és a 
belső szabályzatokban megállapított vagyongazdálkodási alapelveket. 

1.1. A vagyon értékének megőrzése, gyarapítása 

14 

A VSZ alapján a Társaság vagyonkezelésébe kizárólag földterületek kerültek. A 
Társaság vagyonkezelésében lévő vagyon 2009. január l-jétől 2014. június 30-
áig kis mértékben, 1,3%-kal, 749 ha-ral nőtt. 

A Társaság által kezelt vagyon alakulását (ha-ban) az ellenőrzött időszakban 
az alábbi táblázat mutatja be: 

Tulajdonosi joggyakoroló Összes vagyonkeze-
Időpont lésben lévő terület MNVZrt. NFA 

2009. január 1. 57 951 0 57 951 

2009. december 31. 58 658 0 58 658 

2010. december 31. 58 636 0 58 636 

2011. december 31. 47 55342 55 389 

2012. december 31. 47 55342 55 389 

2013. december 31. 47 58647 58 694 

2014. június 30. 47 58653 58 700 

A Társaság vagyonkezelésében lévő állami vagyon állományából az erdőterü
let 2009. január l-jén 56 143 ha területet tett ki, ami 2014. június 30-ára 
56 263 ha-ra (120 ha-ral) nőtt. 

A Társaság számviteli nyilvántartásában, mérlegében csak saját vagyona sze
repelt, ezáltal a Társaság mérlege nem volt megbízható, mert nem a valós ál
lapotot tükrözte. A Társaság mérlege az ellenőrzött időszakban nem felelt meg 
a Számv. tv. 23. § (2) bekezdése előírásának, mert nem tartalmazott minden 
eszközt, ami a Társaság teljes vagyoni helyzetének bemutatásához szükséges. A 
kezelt vagyon mérlegtételek szerinti megbontása, és értékének változása a ki
egészítő mellékletben sem került bemutatásra. 

A Társaság éves beszámolójában kimutatott mérleg szerinti vagyona (mérleg 
főösszege) a 2009. január l-jei 6324,9 M Ft-ról 2013. december 31-ére 7815,3 M 
Ft-ra, 23,6%-kal növekedett. A vagyon nagyságának alakulását a saját va
gyonelemek értékesítése (43,0 M Ft) és selejtezése (67,0 M Ft) minimális mérték-
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ben csökkentette, a jelentős összegű (3781,9 M Ft) beruházások, felújítások a 
Társaság saját vagyonát számottevően emelték. 

A Társaság saját tőkéje a 2009. január l-jei 4810,1 M Ft-ról 2013. december 31-
ére 6664,8 M Ft-ra (38,6%-kal) növekedett. A 2009. évben az MNV Zrt. 
355,0 M Ft-os tőkeemelést hajtott végre az üzleti célú fejlesztési projekt megva
lósítása céljából. 

A Társaság saját tőke/jegyzett tőke és saját tőke/összes forrás arányának alaku
lását a 2009-2014. 1. félév közötti időszakban (%-ban) az alábbi táblázat tar
talmazza: 

Megnevezés 

saját tő
ke/jegyzett 
tőke 

saját tő
ke/összes for
rás 

2009. 2010. 2011. 2012. 
év év év év 

275,6 292,2 308,5 321,4 

80,8 83,6 84,6 86, 1 

2013.év 

336,6 

85,3 

2014. I. 
félév 

344,5 

83,1 

A 2009-2014. I. félév közötti időszakban a Társaság saját tőke/jegyzett tőke 
aránya jelentősen, 68,9 százalékponttal növekedett. A Társaság saját tő
ke/összes forrás aránya 2,3 százalékpontos növekedést mutatott. A 2009. év ele
jén a Társaság saját tőkéje közel háromszorosa (296,0%) volt a jegyzett tőké
nek, amely arány 2014. 1. félév végére 344,5%-ra növekedett. A saját tőke ösz
szes forráshoz viszonyított aránya a 2009. január l-jei 76,1 %-ró! 2014. június 
30-ára 83, 1 %-ra emelkedett. 

A 2009-2013. években a Társaság tevékenységének főbb mutatószámait (%
ban) az alábbi táblázat tartalmazza: 

Megnevezés 

Saját tőke/jegyzett tőke 
aránya 

Tőkeerősség (saját tő
ke/források) 

Kötelezettségek aránya 
(kötelezettségek/források) 

Befektetett eszközök fede
zete (saját tőke/befektetett 
eszközök) 

Tárgyi eszközök aránya 
(tárgyi eszközök/eszközök) 

2009. 
év 

275,6 

80,8 

9,4 

114,8 

68,1 

2010. 
év 

292,2 

83,6 

8,9 

122,9 

67,6 

2011. 
év 

308,5 

84,6 

7,1 

126,3 

64,2 

2012. 
év 

321,4 

86,1 

6,4 

132,2 

63,2 

2013. 
év 

336,6 

85,3 

7,4 

125,5 

65,7 

15 
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Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Vtv. 27. § (2) bekezdésében és a Vhr. 10. 
§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban folyamatosan intézkedett a va
gyonkezelésében és a tulajdonában lévő tárgyi eszközök, vagyonelemek kar
bantartásáról, állagmegóvásáról. A tárgyi eszközökön rendszeres időközönként 
elvégezték az állapotfelmérést és karbantartási terveket dolgoztak ki, azokat 
végrehajtották. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság Alapító Okirata1.14 szerint a Társaság fő 
tevékenysége erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység volt. A Társaság 
fő tevékenysége ellátása érdekében a VSZ alapján földterületeket kezelt, tárgyi 
eszközöket nem. 

A Társaság a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, volt Állami Vállalat 
általános jogutódja, 1994. szeptember 30-ával alakult át zártkörűen működő 
részvénytársasággá. A Társaság, mint volt Állami Vállalat állami vagyonnal 
rendelkezett, mely az átalakulással saját vagyonává vált. 

A Társaság az éves üzleti tervei mellett a saját tulajdonú eszközeire, eszköz
típusokra (pl. rakodógépek, traktor, mobil aprítógép, targonca, nyerges vonta
tó, gallyazó-nyesőgép, terepjáró stb.) eszközönként, évenként karbantartási 
terveket készített. Az eszközök karbantartási tervén folyamatosan rögzítet
ték az elvégzett karbantartásokat. 

A Társaság az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási tevékenységét a hatósági 
határozatok alapján végezte. A Társaság az éves üzleti jelentéseiben ágazaton
kénti bontásban értékben és naturáliában beszámolt a tervezett feladatok vég
rehajtásáról. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság az éves üzleti terveiben foglaltak végre
hajtásával a Vtv. 27. § (2) bekezdése és a Vhr. 9. § (6) bekezdése előírásaival 
összhangban, az Evt. III-X. Fejezetei és az Nfatv.-ben foglalt előírások - 19/A. § 
(3) bekezdés - betartásával folyamatosan intézkedett a vagyonkezelt és saját 
vagyon karbantartásáról, állapotfelméréséről, állagmegóvásáról. A Társaság 
az éves üzleti tervek végrehajtásáról az éves üzleti jelentésekben beszámolt. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság betartotta a vagyonkezelésében lévő ál
lami vagyon elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó előírást. A Vtv. 33. § (1) 
és a Nvtv. 4. § és 6. § (1) és (4) bekezdései és a VSZ 3.2.1. pontja előírásaival 
összhangban a Társaság az állam kizárólagos tulajdonában álló nemzeti va
gyont és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont 
nem idegenített el, nem terhelt meg, biztosítékul nem adta, osztott tulajdont 
nem létesített rajta. 

A Társaság vagyonkezelésében lévő földterületek után a Számv. tv. 52. § (5) be
kezdés előírásának megfelelően értékcsökkenést nem számolt el, ezért a va
gyonkezelésébe vett földterületek vonatkozásában a Vhr. 9. § (9) bekezdés d) 
pontja és a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettsége - amely 
alól a Vtv. 27. § (8) bekezdése alapján alapfeladatként, főtevékenységként köz
feladatot ellátóként mentesült is - nem keletkezett. 
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Az ellenőrzött időszakban a Társaság az éves üzleti terveiben elkészítette be
ruházási tervét, mely kiterjedt a vagyonkezelésében lévő földterületek vonat
kozásában az erdőtelepítésre, valamint a saját vagyonában lévő eszközökön 
tervezett beruházásokra. A Társaság az éves üzleti jelentéseiben a megvalósított 
beruházásokról beszámolt, valamint belső információs rendszerében a beruhá
zásokról tételes információkat közölt. Az ellenőrzött időszakban a Társaság a 
saját eszközei után elszámolt értékcsökkenés összegének (1944,8 M Ft) 
közel kétszeresét (3781,9 M Ft) fordította beruházásokra, felújítások
ra. A beruházások értéke minden ellenőrzött évben meghaladta az éves elszá
molt értékcsökkenési leírás összegét. A Társaság a megvalósított beruházások
kal az eszközök újrapótlását teljesítette. 

A Társaság vagyonkezelésébe vett földterületeken erdőtelepítéseket végzett az 
erdőtelepítési program keretében. A Társaság az erdőtelepítésekhez szükséges 
szakhatósági engedélyek beszerzéséhez, a telepítési terv elkészítéséhez összesen 
hat alkalommal kapott az MNV Zrt.-től tulajdonosi hozzájárulást, összesen 437 
darab földterületre (hrsz.) vonatkozóan. 

A Társaság a beruházásokat hazai és EU-s források mellett a Társaság eredmé
nyéből és amortizációból finanszírozta. A beruházások értékének közel felét 
( 4 7, 1 % ) az amortizációból, 22, 1 %-ot a társasági eredményből, 20, 1 %-ot hazai, 
9,9%-ot EU-s forrásból finanszírozták. 

Az erdőtelepítések számviteli elszámolásai megfeleltek a Számv. tv. 52. §-ában 
és a belső szabályzatokban (Számviteli politika1.3, Számlarend, Értékelési sza
bályzat, Beruházási szabályzat1.2) foglaltaknak. 

1.2. A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése 

A Társaság az ellenőrzött időszakban a kezelésébe adott erdő vagyon hasz
nálatát, a vagyon hasznosítását szabályszerűen végezte. 

A Társaságnál az Evt. 2009. július 10-ei hatályba lépésének időpontjában nem 
volt érvényben olyan szerződés, illetve az Evt. hatályba lépését követően sem 
kötött olyan szerződést, amelyben erdő használatát, hasznosítását harmadik 
személynek engedte volna át, így betartotta az Evt. 9. § (3) bekezdésének és az 
Evt. 113. § (14) bekezdésének rendelkezéseit. 

A Társaság az Evt. 2009. július 10-ei hatályba lépése után a VSZ alapján a va
gyonkezelésében lévő földterületek vagyonkezelői jogát nem adta tovább és . 
nem terhelte meg. A Társaság betartotta az Evt. 9.§ (3) bekezdésében az erdő 
használatának, hasznosításának átengedésére, valamint az Nfatv. 19/A. § (4) 
bekezdésében foglalt, a földrészlet és vagyonkezelői jog megterhelhetőségére 
vonatkozó tiltó rendelkezést. 

A 2011. augusztus l-jén hatályba lépett Nfatv. 20. § (7) bekezdése szerinti, az 
Erdészeti Hatóság1.2 jóváhagyásához kötött, vagyonkezelési szerződéskötésre, il
letve továbbhasznosításra a Társaság erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületén nem került sor, a Társaság erdő használatát, 
hasznosítását harmadik személynek nem engedte át. 

17 
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2. 
, ,, ,. ,, ., ; 

A NYIRERDO ZRT. VAGYONKEZELESI SZERZODESE ES A VAGYON-

NYILVÁNTARTÁSA 

A Társaságnál a vagyonkezelési szerződések és a vagyonnyilvántartás 
a szabályszerűségi követelményeknek összességében nem feleltek 
meg, az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást nem segítették elő. 

2.1. A vagyonkezelési szerződés megfelelősége 

18 

A Társaság, mint vagyonkezelő és a KV! között létrejött szerződéses jogviszony 
kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki, azonban az nem 
támogatta a Vhr.-ben előírt, a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon 
történő végrehajtását, valamint nem támogatta a szabályszerű vagyongazdál
kodást. 

A VSZ 2009. január l-jén hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat 
tartalmazott az Áht. 1 és a Vadvédelmi tv. rendelkezései vonatkozásában és 
nem tartalmazott a Vtv., az Evt., és a Nvtv. előírásaira való hivatkozásokat. A 
VSZ 3.2.1 pontja teljes körűen nem tartalmazta az Nvtv. 11. § (8) bekezdésének 
2012. január l-jétől hatályos, a vagyonkezelői jog korlátozásaira vonatkozó 
előírásokat. A VSZ 3.2.3. pontjában szereplő, a vagyonkezelői jog átengedésére 
és a 3.12.2. pontjában rögzített, az erdő használati jogának átengedésére vo
natkozó rendelkezés 2009. július 10-étől nem felelt meg az Nfatv. 19/A. § (4) és 
20. § (7) bekezdései előírásának. 

A KV! az 1996. évben a Társasággal vagyonkezelési szerződést kötött az ál
lami erdők feletti vagyonkezelői jog gyakorlása tárgyában. A VSZ elválasztha
tatlan részét képezték a mellékletek. Az Társaság az 1996. évi VSZ 1. számú 
mellékletével, a vagyonelemek tételes ingatlan-nyilvántartási adatlapjainak 
(földkönyv) másolataival rendelkezett. A Társaság vezetőjének nyilatkozata 
alapján, a földterületeken kívül más vagyontárgyak nem kerültek a vagyonke
zelésébe. 

A 2009. évben az MNV Zrt.-vel aláírt VSZ módosításban az 1996. évi VSZ tar
talmi elemeit nem módosították. A VSZ módosításával a Társaság vagyonkeze
lésében lévő vagyon bővült (a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 4/2009. 
(11.18.) NVT számú határozatában foglaltakra hivatkozással) az „Erdőtelepítési 
projekt indításával kapcsolatos feladatok"-hoz kapcsolódó földterületekkel, védett 
természeti területekkel és a NA TURA 2000 területekkel. 

A 2009. évi VSZ módosítás 2. pontjában aktualizálták a vagyonkezelési díj ösz
szegét. A VSZ-ben nem határozták meg évente, pontosan a Társaság vagyonke
zelésében lévő területnagyságot. Az ellenőrzött időszakban a 2009. évet követő
en több alkalommal is sor került a VSZ 1. számú mellékletének módosítására 
kizárólag a Társaság vagyonkezelésében lévő földterület változása miatt. Eze
ket a szerződéseket (vagyonkezelési jogról való lemondás, vagyonkezelési jog 
megszüntetés) az NFA-val illetve az MNV Zrt. felhatalmazása alapján a NIF 
Zrt.-vel kötötte meg a Társaság. 

Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi joggyakorlóban bekövetkezett változás 
miatt nem módosították a Társaság VSZ-ét, az nem felelt meg a Vhr. 3. § (1) 
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bekezdésében foglaltaknak, mert tartalma nem biztosította a tulajdonosi jog
gyakorlás és a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon történő végre
hajtását. Továbbá nem felelt meg a Vhr. 8. § (2) bekezdésében előírtaknak sem, 
mert a vagyontárgyak körének változása esetén nem történt meg 60 napon be
lül a módosításokkal az egységes szerkezetbe foglalás. 

A szerződő felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7) 2 bekezdésében foglalt rendel
kezésnek, és a Vhr. hatálybalépését követő hat hónapon belül nem kezdemé
nyezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ meg
szüntetését és a Vtv., illetve Vhr. szabályainak megfelelő szerződés megkötését. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság a VSZ-ben előírtak ellenére utólag ki
számlázott vagyonkezelési díjat az NFA részére megfizette, ezzel a vagyonkeze
lési, vagyonhasznosítási díjfizetési kötelezettségének eleget tett. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részé
re a kibocsátott számlák alapján határidőre megfizette a vagyonkezelési díjat, 
melyet az alábbi táblázat tartalmaz: 

Vagyonkezelési díj (NfA) 

adatok Ft-ban 

Év Számla ösz- Számla ösz- Számla kiállí- Pénzügyi ren-
szege (nettó) szege (bruttó) tásának ideje dez és 

2009 .!.félév 1 393 445 1 672 134 2012.07.13 2012.07.27 

2009 .11.félév 1 393 445 1 741 806 2012.07.13 2012.07.27 

2010 2 786 890 3 483 613 2012.07.13 2012.07.27 

2011 2 786 890 3 483 613 2012.07.13 2012.07.27 

2012 2 193 200 2 785 364 2013.12.30 2014.01.31 

2013 2 193 200 2 785 364 2013.12.30 2014.01.31 

2014 

A Társaságnak a VSZ 3.3.1. pontja szerint a vagyonkezelői jog gyakorlásáért 
vagyonkezelési díjat kellett fizetnie, amelynek mértékét 50 Ft/ha-ban határoz
ták meg, bruttó, illetve nettó érték megjelölése nélkül. Vagyonelemenként diffe
renciált díjtételeket nem állapítottak meg. Az éves vagyonkezelési díjat egy ösz
szegben határozták meg, az alapját nem rögzítették. A VSZ 3.3.2. pontja előírta 
a vagyonkezelési díj felülvizsgálatát, külön megállapodás keretében a tárgy
évet megelőző év november 30-áig. Az ellenőrzött időszakban a vagyon feletti 
tulajdonosi jogokat gyakorló, a vagyonkezelési díjat évenként nem vizsgálta fe
lül. Az ellenőrzött időszakban a vagyonkezelői díjat a 2009. évi VSZ módosítás 
2. pontjával aktualizálták, amely szerint ,, ... vagyonkezelésben lévő ingatlanok 
összesített térmértékében bekövetkezett változásnak megfelelően módosítják". A 
2009. évi VSZ módosítás a vagyonkezelési díj egységárát nem változtatta meg. 

2 Vhr. 54. § (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig) 
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2.2. A NYÍRERDŐ Zrt. vagyonnyilvántartása 

20 

A Társaság a vagyon-nyilvántartási szabályokat részben tartotta be. 

A Társaság az VSZ alapján és Számviteli politikájával összhangban a vagyon
kezelésében lévő állami vagyon elkülönített nyilvántartására vonatkozó köte
lezettségének eleget tett. A Vhr. 9. § (9) bekezdésének a) pontjában, a Számv. 
tv. 23. § (2) bekezdésében és a 42. § (5) bekezdésében foglalt előírásokat nem 
tartotta be, mert a mérlegben nem mutatta ki eszközként, valamint egyéb 
hosszú lejáratú kötelezettségként a vagyonkezelésében lévő területeket, továbbá 
a kiegészítő mellékletben külön sem mutatta be a vagyonkezelésébe vett eszkö
zöket. A Társaság a VSZ-ben előírtak alapján teljesítette az éves beszámolási 
kötelezettségét a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,-nek. Az MNV Zrt. az 
adatküldéseket visszaigazolta, de nem történt meg a vagyonkezelési adatok 
egyeztetése. Ezért a vagyonnyilvántartás egyeztetése csak részben valósult meg. 
A Társaság a saját vagyona nyilvántartása során betartotta a Számv. tv. elő
írásait. 

A VSZ-ben a vagyonkezelésbe adott vagyon értékét forintban nem határozták 
meg, az 1. számú mellékletben csak naturáliákban rögzítették. A Társaság a 
VSZ 3.2.2. pontja alapján a vagyonkezelésében lévő vagyont elkülönítetten, 
természetes mértékegységben (ha-ban) tartotta nyilván. 

A Társaság a Számviteli politika1.3-ban rögzítette, hogy a VSZ értékadatokat 
nem tartalmaz, ,,mint sajátos vagyoni kategória nem jelenik meg a Társaság köny
veiben." A Társaság a vagyonkezelésében lévő állami vagyont a Számviteli poli
tika1.s-al összhangban tartotta nyilván, de ez nem felelt meg a Számv. tv.-ben 
foglaltaknak. 

A Társaság a KVI által meghatározott (KVI által is használt) Forrás SQL Kincs
tári Vagyon Kataszter rendszerben tartotta nyilván a vagyonkezelt vagyonele
meket. A Társaság a VSZ alapján a Forrás SQL program által előállított va
gyonkezelési adatállományt küldte meg az MNV Zrt.-nek egyeztetésre. A Társa
ság a KVI programja mellett Excel adattáblában, naturáliában (ha-ban) téte
les, analitikus nyilvántartásban folyamatosan, naprakészen vezette a vagyon
kezelésben lévő állami vagyont. Az adatbázis több szempontú lekérdezésre (te
lepülés, művelési ág, AK, térmérték, fekvés, helyrajzi szám) adott lehetőséget. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság a Vhr. 14. § (3) bekezdésében előírt va
gyonkezelői kötelezettségnek eleget téve, valamint a VSZ-ben (3.9.-3.10. pon
tokban) előírtak alapján az éves beszámolási kötelezettségét a vagyon feletti tu
lajdonosi joggyakorló, felé évente, határidőben teljesítette. Az MNV Zrt. egyik 
évben sem válaszolt az adatküldésekre, csak visszaigazolta azokat. A visszaiga
zolás nem tartalmazott az adattartalom, a kezelésben lévő állami vagyon 
egyeztetésére vonatkozó információt, ezért nem tekinthető a Társaság és tulaj
donosi joggyakorló, közötti egyeztetésnek. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.2 nem követelte meg, a Társaság a 
Számviteli politikájában nem írta elő a saját és a kezelt vagyonon végzett be
ruházások, aktiválások elkülönített nyilvántartását. 
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Az ellenőrzött időszakban a Társaság a vagyonkezelésében lévő földterületeken 
beruházásokat (erdőtelepítéseket) hajtott végre. Az erdőtelepítéseket aktiválta 
saját vagyonként, és a Számv. tv. 26. § (1) bekezdése alapján tárgyi eszközként 
tartotta nyilván. A főkönyvi könyvelésben évenként elvégzett erdőtelepítéseket 
önálló főkönyvi számlán mutatta ki a Társaság. A főkönyvi nyilvántartáshoz, 
az 1. számlaosztályhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásban tételesen kimu
tatta, hogy az erdőtelepítés mely földterülethez (saját, vagyonkezelésben lévő) 
kapcsolódott. 

Az ellenőrzött időszak éves beszámolóiban a Társaság befektetett pénzügyi esz
közeinek együttes összege a 2009. január l-jei 149,4 M Ft-ról 2014. június 30-
ára 154,4 M Ft-ra növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök között egyéb tar
tós részesedést, egyéb tartósan adott kölcsönt, valamint tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt mutatott ki. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság betartotta Számv. tv. 54. §, 57-58. §-aiban 
és a belső szabályzataiban foglalt előírásokat a befektetett pénzügyi eszközök 
és a forgóeszközök között a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapí
rok értékelésénél. 

Az ellenőrzött időszakban értékvesztés elszámolására és visszaírására a 
Számv. tv. 54. §-a előírásával összhangban került sor. A Társaság az ellenőrzött 
időszakban értékvesztést a dolgozói kölcsönökhöz kapcsolódóan számolt el. 

A Társaság az ellenőrzött időszak éveiben a beszámolóiban és a számviteli 
nyilvántartásaiban lévő vagyontárgyak állományát a Számv. tv. 69. §-ában 
foglaltak alapján összeállított leltárral támasztotta alá, amely a Leltározá
si szabályzatnak részben felelt meg. A leltározási körzet, a mennyiségi felvéte
lezés időbeli gyakorisága eltért a Leltározási szabályzatban foglaltaktól. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaságnak az 1991. évi Számviteli törvény alap
ján összeállított, 1996. január l-jétől hatályos Leltározási szabályzata volt ér
vényben. 

A Leltározási Szabályzat egyes eszközök - többek között az ingatlanok, lealapo
zott, beépített gépek, berendezések - mennyiségi leltározását négy évenkénti 
gyakorisággal írta elő, ami 2012. január l-jétől nem felelt meg a 
Számv. tv. 69. § (3) bekezdésében foglalt háromévenkénti előírásnak. A Leltá
rozási szabályzat a többi tárgyi eszköz esetében, a képzőművészeti alkotások 
tekintetében két évenkénti mennyiségi felvételt írt elő, ami viszont szigorúbb a 
Számv. tv. 69. § (3) bekezdésének előírásainál. A Leltározási szabályzat 12 lel
tározási körzetet tartalmazott, többek között a Tiszacsegei Erdészetet. Vezér
igazgatói utasítással 2003. szeptember 30-ától az SZMSZ1 szerinti önálló elszá
molású egységként működő Tiszacsegei Erdészet megszüntetésre került, 2003. 
október l-jétől a Hajdúhadházi Erdészet része lett. Az SZMSZ1-ben a szervezeti 
változás átvezetésére jelentős késéssel, 2010. október l-jével került sor. A Társa
ság a Leltározási Szabályzatán a szervezeti változást, a leltározási körzet csök
kenését nem vezette át. 

A kiadott Leltározási utasítás alapján a Társaság a leltározást a leltározási kör
zetek tekintetében a Leltározási szabályzattól eltérően hajtotta végre. 
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3. 

A 2010. és a 2013. évi leltározási utasítás rendelte el a tárgyi eszközök mennyi
ségi felvételezéssel történő leltározását. A 2013. évi mennyiségi felvétel elrende
lése nem felelt meg a Társaság Leltározási szabályzatában foglaltaknak, amely 
szerint a tárgyi eszközöket, képzőművészeti alkotásokat kétévente, az ingatla
nokat, a lealapozott, beépített gépeket négyévente leltározza mennyiségi felvé
tellel. 

A Társaság belső szabályzataiban nem határozta meg a leltárhiány, leltár 
többlet számviteli elszámolási rendjét, csak az éves Leltározási utasításokban 
rögzítették. 

, ,,,, , , 
A NYIREROO ZRT. EVES TERVEZESI FELADATAINAK ELLÁTÁSA, 

AZ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 

A Társaság az öt éves stratégiai- és éves üzleti tervezési feladatait annak ellené
re ellátta, hogy stratégiai terv készítését nem írta elő számára sem belső sza
bályzat, sem a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1_2 • 

3.1. Az üzleti tervek vagyonmegőrzésre, vagyongyarapításra 
vonatkozó elemei 
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A Társaság a 2011-2015. évekre vagyongazdálkodási stratégiai tervet készített. 
A stratégiai terv tartalmazta a vagyon megőrzésére, a vagyon gyarapítására 
vonatkozó elemeket. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1_2 döntéssel nem 
hagyott jóvá stratégiai tervet az ellenőrzött időszakban. Éves vagyongazdálko
dási terv készítését nem írta elő a tulajdonosi joggyakorló1_2, azt az évente készí
tett üzleti tervek tartalmazták. Az üzleti tervek módosítására az ellenőrzött idő
szak egyetlen évében sem került sor. 

Az ellenőrzött időszakban az Alapító Okirat,_14 12.2. pontja szerint az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozott a Társaság éves üzleti tervének az elfo
gadása, aminek a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1-2 minden 
ellenőrzött évben eleget tett. 

A Társaság üzleti tervei minden ellenőrzött évben tartalmaztak a tulajdo
nában álló állami vagyon megőrzésére, gyarapítására vonatkozó ele
meket (pl.: beruházási tervet) a Vtv. 2. § (1) bekezdése és 30. § (1) bekezdése 
alapján, a közérdek érvényesülését biztosító vagyongazdálkodás érdekében. A 
Társaság a kiadásoknál tervezett a felújítások és karbantartások költségeivel, 
ami szintén a tulajdonában álló állami vagyon megőrzésére, gyarapítására 
szolgált. Az üzleti tervekben egységes keretbe foglalva, komplex módon -
együtt a vagyonkezelt területek és saját vagyon vonatkozásában- bemutatásra 
került a Társaság tevékenysége, küldetése, a tervezés főbb szempontjai, össze
foglaló elemzés, ágazati tervek, és a beruházási és üzletpolitikai stratégia. A 
Társaság 2009-2014. évi üzleti tervei az Nvtv. 7. §-ának megfelelően, a va
gyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen történő gazdálkodás biztosítása ér
dekében, tartalmaztak a vagyon megőrzésére és gyarapítására vonatkozó ele
meket. 
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Az üzleti tervek ágazati terveket és ágazatra nem osztható terveket tartalmaz
tak. Az üzleti tervek tartalmazták ágazatonkénti bontásban, a vagyorikezelt te
rületek tervezett működtetésének bemutatását (mag- és csemetetermelés, erdő
felújítás, fakitermelés, vadászat, mezőgazdasági termelés, közcélú egyéb tevé
kenység (erdei vasút, hajózás, erdei iskola, vendégházak), erdőkezelés). Az ága
zatra nem osztható tervek tartalmazták az ellenőrzött időszak minden évére a 
műszaki fejlesztés, beruházás, felújítás terveit, az EU pályázatok, a humán erő
forrás gazdálkodás, a befektetések, a vagyonkezelés, a marketing és értékesítés, 
a PR stratégia elemeit. 

Az üzleti jelentés az NVT 802/2008. (XII. 17.) sz. határozatának3 szabályzat
mintája alapján készült, a vagyonkezelésében lévő állami vagyon változásával 
kapcsolatban nem tartalmazott információkat, de részletesen tartalmazta a tu
lajdonában álló állami vagyon változására vonatkozó adatokat. Az üzleti je
lentés a Társaság tevékenységét két csoportba sorolta. Az egyik a vagyonkeze
lésben lévő állami vagyonnal történő gazdálkodással kapcsolatos alaptevé
kenységek (erdőgazdálkodás, magtermelés, vadgazdálkodás, mezőgazdálkodás, 
közcélú feladatok, erdőkezelés), a másik a vállalkozói tevékenységek (fafeldol
gozás, erdőgazdasági szolgáltatás, egyéb tevékenységek: belkereskedelem, szál
lítmányozás). 

A beruházás, felújítás értéke az ellenőrzött időszak minden évében meghaladta 
az értékcsökkenés összértékét. A Társaság csak a saját vagyonnal kapcsolato
san számolt el értékcsökkenést, a vagyonkezelésben lévő erdővel, földterületek
kel kapcsolatosan nem. Visszapótlási kötelezettsége nem keletkezett. 

3.2. A tervekben megfogalmazott előírások érvényesülése 

A tervekről készült beszámolók, kimutatások alapján megállapítható, hogy a 
Társaság megfelelően teljesítette az ágazati tervekben, illetve az üzleti ter
vekben megfogalmazott, a vagyonkezelésbe, hasznosításba vett vagyonelemek 
megőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban az Evt. 44-45. §-aiban és az Evr. 25-26. §
aiban foglalt előírásoknak megfelelően készített erdőtelepítési-kivitelezési ter
veket. Az Erdészeti Hatóság1_2 az erdőtelepítési kivitelezési terveket az Evt. 45. § 
(3) bekezdésének megfelelően, határozataiban jóváhagyta. 

A Társaság a vadgazdálkodási tevékenységét a vadgazdálkodási üzemtervek 
alapján elkészített, a Vadászati Hatóság1_2 által a Vadvédelmi tv. 47. §-a szerint 
jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervek alapján végezte. A teljesítéséről vad
gazdálkodási jelentését a Vadászati Hatóság,_,-nek megküldte. 

3 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács határozata az erdészeti társaságok részére ki
adott egységes számviteli rendszerek kialakítását elősegítő szabályzatok és dokumen
tumok mintájáról (Számviteli politika, Önköltségszámítási szabályzat, Analitikus 
számlarend, Ágazati lap, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés). 
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Az erdőtelepítési kivitelezési tervek és azok teljesítésének bejelentései, illetve az 
éves vadgazdálkodási tervek, a vadgazdálkodási jelentések az erdővagyon 
megőrzésére, gyarapítására vonatkozó adatokat naturáliákban tartalmazták. 

A Társaság az erdőgazdálkodási tervek, az egyéb erdőgazdálkodási tevékenysé
gek és az éves vadgazdálkodási tervek teljesítéséről a tulajdonosi joggyakorló1.,

nek az éves üzleti jelentésben számolt be, ami az erdő- és vadgazdálkodási te
vékenység mennyiségi, illetve az egyes ágazatok gazdasági pénzügyi mutatói
nak teljesítési adatait tartalmazta. 

A Társaság teljesítette az üzleti tervekben megfogalmazott, a vagyonkezelésbe, 
vagy hasznosításba vett vagyonelemek tekintetében a vagyon megőrzésére, 
gyarapítására vonatkozó előírásokat. Az üzleti tervek megvalósulásáról szóló 
üzleti jelentéseket a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.2 minden ellenőr
zött évben az éves beszámolóval együtt megtárgyalta és FB határozat alapján 
Alapítói határozattal elfogadta. Az üzleti tervek teljesülésének kiértékelését 
minden ellenőrzött évben elkészített üzleti jelentések tartalmazták, amelyek 
részletesen kitértek a vagyon megőrzésére és gyarapítására vonatkozó elemek 
teljesítésének elemzésére is. 

A Társaság éves vagyongazdálkodási tervvel nem rendelkezett, annak készíté
sét sem a tulajdonosi joggyakorló1.2, sem belső szabályzata nem írta elő. A va
gyongazdálkodásra vonatkozó terveket az üzleti tervek, megvalósításukat az 
üzleti jelentések tartalmazták. 

3.3. Az ágazati szabályok érvényesülése 
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A Társaság vagyonkezelési tevékenysége során érvényesültek az ágazatra vo
natkozó jogszabályokban meghatározott speciális vagyongazdálkodási előírá
sok. 

A Társaságnak 2009. július l-jétől az Evt. 3. § (1) bekezdése szerinti, immateriá
lis szolgáltatásokból származó bevétele csak a bérbe adott vadászterületek föld
bérleti díjából származott. A Társaság az ellenőrzött időszakban a Vadvédelmi 
tv. 15. § (1) bekezdése szerinti vadászati jog haszonbérbe adására vonatkozó 
szerződést, megállapodást nem kötött. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban két vadásztársaságtól szedett közvetlenül 
haszonbérleti szerződésből eredő haszonbérleti díjat, de az a Földtulajdonosi 
Közösség közös képviselőjeként vadászterületéhez kapcsolódó vadászati jog ha
szonbérbe adásából származott, ezért nem saját bevételként tartotta nyilván. 

A többi területbérleti díjat más vadásztársaságok közös képviselőinek számláz
ta ki a Társaság a kezelésében álló erdőterületek vadászati terület bérleti díja
ként. A vadászati terület bérbeadási tevékenységéből származó árbevétel az el
lenőrzött időszakban összesen 35 ,5 M Ft volt. Az ellenőrzött esetekben a bevéte
leket szabályosan számolták el. 

A Társaság a vadászati terület bérleti jogának értékesítéséből (immateriális 
szolgáltatásokból) származó bevételét szabályszerűen számolta el és az Evt. 3. § 
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(1) bekezdése előírásának megfelelően erdők fenntartására, gyarapítására, vé
delmére fordította. 

A Társaság vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú erdő az ellenőrzött idő
szakban állami tulajdonból nem került ki. A VSZ módosítására a 2010. évben 
két alkalommal került sor háromoldalú szerződésmódosítással, amelyek alap
ján földterületek átadása történt a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, valamint 
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága részére, a 192/2010. (IV.16.) számú 
Alapítói Határozat alapján. A földterületek átadása a Nemzeti Park Igazgató
ságok részére az állami tulajdonban változást nem idézett elő, azoknak csak a 
vagyonkezelője változott. 

Ezen kívül az M3-as autópálya építése kapcsán a 2009-2010. években került 
átadásra 26 különböző földterület vagyonkezelői joga, az MNV Zrt. képvisele
tében eljáró NIF Zrt. részére. A kijelölt nyomvonal területére eső erdőterületek 
művelési ág megváltoztatása kapcsán az új vagyonkezelő fizette meg az erdő
védelmi járulékot. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban egy eset kivételével eleget tett az Evt. 41. § 
(1) bekezdés előírása szerinti, az erdő fenntartására, védelmére, valamint az er
dei haszonvételek gyakorlására irányuló Erdészeti Hatóság,_,-höz történt előze
tes bejelentési kötelezettségének. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban egy közjóléti létesítménynek minősülő 
kerti oktató létesítéséhez az Erdészeti Hatóság2 szóbeli tájékoztatása mellett 
nem kért engedélyt. Egy bejelentés miatt fennmaradási engedélyt kellett kérnie 
hozzá, amelynek nyomán az Erdészeti Hatóság2 mindössze rendeltetésszerű 
használatot akadályozó, engedély nélküli igénybevételt állapított meg határo
zatában. Az Evt. 85. § (2) bekezdése szerint az Erdészeti Hatóság2 erdővédelmi 
bírság egyidejű kiszabása mellett engedélyezheti a fennmaradást, amit erdővé
delmi járulék kiszabásával valósított meg. Az Evt. 108. § (1) bekezdés m) pontja 
értelmében, az igénybe vett erdőterület alapján 168 m2-re vetítve 0,3 M Ft-ot 
kellett megfizetnie a Társaságnak, amit 30 napon belül teljesített. 

Az Evt. 2009. július 10-ei hatályba lépését követően 2014. június 30-áig az Tár
saság erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan összesen 208 bejelentést 
tett az Erdészeti Hatóság1_2 felé. A Társaság az ellenőrzött időszakban minden 
erdősítés előtt elkészítette az erdőtelepítési-kivitelezési terveket (az ellenőrzés 
időszakában 196 alkalommal a nyolc erdészetére vetítve), melyeket az Erdészeti 
Hatóság1_2 jóváhagyott, egyes indokolt esetekben természetvédelmi okból tör
tént korlátozással. Az erdőtelepítési kivitelezési tervek megfeleltek az Evt. 44-45. -
§-ai és az Evr. 25-26. §-ai előírásainak. A Társaság az Evt. és az Evr. előírásaival 
összhangban, öt évre szóló, az Erdészeti Hatóság1_2 által jóváhagyott kivitelezési 
tervek alapján végezte az erdőtelepítést. 

Az Evt. 41. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdasági tevékenység jóváhagyására 
az Erdészeti Hatóság1_2 összesen 147 határozatot hozott. A határozatokból 138 
esetben az Evt. 41. § (10)-(11) bekezdései alapján az Erdészeti Hatóság,_z a ter
vezett tevékenységet egyes erdőrészletek esetében megtiltotta, korlátozta, vagy 
feltételhez kötötte, mivel a Társaság az erdőgazdálkodási tevékenységét termé
szetvédelmi területen, vagy NATURA 2000-es védettségű területen végezte vol-

25 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

na. Az ellenőrzött időszakban összesen 61 bejelentés esetében nem hozott hatá
rozatot az Erdészeti Hatóság1.2• Ezekben az esetekben a tervezett tevékenység az 
erdőtervvel összhangban volt és nem esett védelem alá eső területre sem, ezért 
a bejelentéseket tudomásul vette. 

A Társaság a gazdálkodása során a jogszabályi előírásokat nem szegte meg, 
sem az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény, sem a védett 
természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményező, illetve azokat 
veszélyeztető, korábban előre nem látható esemény nem következett be. Az er
dő rendeltetésének megváltoztatását a Társaság nem kérelmezte az ellenőrzés 
időszakában. 

A Társaság kezelésében az ellenőrzött időszakban négy vadászterület volt (Ba
gamér, Guth, Haláp, Lónya), amelyekre a Vadvédelmi tv. 44-46. §-ai előírásá
nak megfelelően 10 évre szóló vadgazdálkodási üzemtervet készítettek. 
A vadgazdálkodási üzemterv alapján a Társaság az ellenőrzött időszak minden 
évében, a Vadvédelmi tv. 47. § (1) bekezdése előírásának megfelelően tárgyév 
február 15. napjáig az éves vadgazdálkodási tervét valamennyi vadászati terü
letére elkészítette és a Vadászati Hatóság1_2-höz benyújtotta. A Vadászati Ható
ság1.2 a vadgazdálkodási üzemterveket a szakhatóságok észrevételei alapján 
feltételekhez kötötten hagyta jóvá. 

4. A KONTROLL- ÉS MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰ

KÖDTETÉSE 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság a tulajdonosi joggyakorló1.2 által előír
taknak megfelelően kialakította és működtette a szabályszerű feladatellátását 
támogató kontroll- és monitoring rendszert. 

4.1. A kontrollrendszer kialakítása és működtetése 
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A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.2 a szabályszerű feladatellátást tá
mogató kontrollrendszer biztosítása érdekében kontrolling adatszolgáltatást írt 
elő, illetve ajánlást adott a számviteli szabályozásra vonatkozóan. A kockázat
kezelésre módszertani útmutatót adott ki. 

A Társaság az ellenőrzési rendszerének működését szabályozta. A Belső ellenőr
zési szabályzat kiterjedt a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési te
vékenység szabályozására. Az ellenőrzött időszakban az SZMSZ1. 2 és a Számvi
teli politika1.2 is tartalmazott az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozást. 

A Társaság az MFB módszertani útmutatója alapján 2012 novemberében 
Kockázati térképet dolgozott ki folyamatszintekre, folyamatgazdákra, 
amelyben meghatározták a kockázati valószínűséget, a kockázati hatást, a 
kockázatot csökkentő tényezőket. A Társaság a kockázati térképét a tevékeny
ségének állandóságára tekintettel nem aktualizálta. 

A Társaság az ellenőrzési rendszerét kialakította és működtette. 
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Az ellenőrzött időszakban az FB eleget tett az Alapító Okirat1.wben előírt fel
adatainak. Az FB az éves üzleti terveken és az éves beszámolókon kívül folya
matosan figyelemmel kísérte a Társaság vagyongazdálkodását és feladatellátá
sát. Az FB évente áttekintette, megtárgyalta a Társaság leltározási munkafo
lyamatát és kiértékelését, az arról készült beszámolókat elfogadta. 

Az FB nem tett olyan megállapítást, amely szerint az ügyvezetés tevékeny
sége jogszabályba, alapszabályba, illetve a Társaság legfőbb szervének határo
zataiba ütközött, vagy egyébként sértette volna a Társaság, illetve a tagok 
(részvénytulajdonos) érdekeit. Az ellenőrzött időszakban az FB nem kezde
ményezte a Társaságnál a Gt. 35. § (4) bekezdése szerint a legfőbb döntést 
hozó szerv összehívását. A legfőbb döntést hozó szerv nem hozott döntést a 
vagyon védelme érdekében az FB kezdeményezésére. 

A Társaság az éves beszámolóit az ellenőrzött időszakban a Számv. tv. 20. § 
előírásainak megfelelően elkészítette. Az FB ellenőrzési kötelezettségét teljesítve, 
a Társaság éves beszámolóiról véleményét a könyvvizsgálói jelentés és kiegészí
tő Tájékoztató figyelembe vételével kialakította, erről írásbeli jelentését az előírt 
határidőig a tulajdonosi joggyakorló felé megküldte. A Társaság legfőbb dön
téshozó szerve - az FB és a könyvvizsgáló írásbeli véleményének birtokában -
az ellenőrzött időszak minden évében a Társaság éves beszámolójának jóváha
gyásáról határozott. Az ellenőrzött időszakban a Társaság az éves beszámolóját 
minden évben a Számv. tv. 153. § (1) bekezdésben előírt határidőig letétbe he
lyezte. 

A Társaság a Számv. tv. 155. § (2) és (6) bekezdéseiben előírtakkal összhangban 
az ellenőrzés teljes időszakában alkalmazott könyvvizsgálót. Az Alapító 
okirat1.14-ben rögzítették a Társaságnál a könyvvizsgálati tevékenységet, a 
könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet, és az eljáró természetes személy, a 
könyvvizsgáló nevét, valamint a megbízatás határozott időtartamát (az üzleti 
évet lezáró közgyűlésig, legkésőbb május 31-éig). A teljes ellenőrzött időszak
ban a könyvvizsgáló szervezetre, a könyvvizsgáló személyére, a Vezérigazgató 
az FB egyetértésével tett javaslatot. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakoro
ló1.2 mindegyik évben határozatban döntött a könyvvizsgáló megbízásáról és 
díjazásáról. A könyvvizsgáló a Gt. 40. § (1) bekezdés és a Számv. tv. 156.§ (1) 
bekezdés előírásai alapján elvégezte a Társaság éves beszámolóinak könyvvizs
gálatát. A könyvvizsgáló minden ellenőrzött évben hitelesítő záradékkal 
látta el a Társaság éves beszámolóját. Az ellenőrzött időszakban a könyvvizs
gáló a Társaság éves beszámolóinak auditálásakor figyelemfelhívó vezetői le
velet nem adott ki. A könyvvizsgáló jelentésében az ellenőrzött időszakban 
nem kifogásolta a mérleg tartalmával kapcsolatosan feltárt hiányosságokat. 
azaz nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a Társaság éves mérlegeiben nem ke
rült rögzítésre a VSZ alapján kezelt állami vagyon értéke, valamint ezek az esz
közök a kiegészítő mellékletben sem kerültek bemutatásra, legalább mérlegté
tel szerinti megbontásban. 

A könyvvizsgáló az ellenőrzött időszak minden évében a beszámoló auditálása 
mellett félévkor és a harmadik negyedévben is ellenőrizte a Társaság gazdálko
dását, melynek tapasztalatairól írásbeli tájékoztatót állított össze. A NYÍRERDŐ 
Zrt. vezetésének, és az FB-nek készített független könyvvizsgálói jelentést kiegé
szítő Tájékoztatóban (II. Éves Beszámoló, Általános megállapítások részében) is 
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rögzítésre került az, hogy a kezelt vagyon értékének hiánya miatt, a Számv. tv.
ben foglaltakat a Társaság nem tudja betartani. 

A Társaság az SZMSZ1.2-ben rögzítette a belső ellenőrzés működését. Az ellenőr
zött időszakban a belső ellenőrzés a vezérigazgatóhoz rendelten látta el a fel
adatát, szakmai tevékenységét az FB irányította. A Társaság az SZMSZ1.2-vel 
összhangban kialakította és működtette a belső ellenőrzést. A belső ellenőrzést 
a Belső ellenőrzési szabályzat alapján látta el. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság belső ellenőrzése összesen 80 ellenőr
zést végzett, melyek döntően (66 ellenőrzés esetén, 82,5%-ban) a vagyongaz
dálkodáshoz, vagyonnyilvántartáshoz kapcsolódtak. A belső ellenőrzés cél-, 
téma-, átfogó- és általános vizsgálatok keretében ellenőrizte a Társaság va
gyongazdálkodását, feladatellátását. A belső ellenőrzés minden évben ellen
őrizte a Társaság leltározási tevékenységét. A belső ellenőrzés jelentéseiben 
több megállapítást, javaslatot tett. Az ellenőrzött időszakban a Társaság a bel
ső ellenőrzési megállapításokra, javaslatokra a szükséges intézkedéseket meg
tette. 

Az átfogó ellenőrzésekhez az erdészeti igazgatók intézkedési terveket készítettek. 
A belső ellenőrzés a vizsgálatot követő évben utóvizsgálat keretében ellenőrizte 
az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. Mindegyik esetben az intézkedé
si tervben foglaltak végrehajtását állapította meg. A cél-, téma-, és általános 
belső ellenőrzésekhez kapcsolódóan intézkedési terv készítési kötelezettséget 
nem írtak elő, amennyiben azonnali intézkedés szükségessége merült fel, az 
érintett vezető ezeket haladéktalanul teljesítette. Egyes belső ellenőrzési javasla
tokra a Társaság vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettesei a szükséges 
intézkedéseket megtették. 

4.2. Az információáramlási és monitoring rendszer kialakítá
sa és működtetése 
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A közfeladat-ellátást és a vagyongazdálkodást érintően a Társaságnál a VSZ, 
valamint a belső szabályozás szerint kialakították az informá.cióá.ramlá.
si és monitoring rendszert, valamint biztosították annak szabályszerű mű
ködését. A Társaság az FB és az IG felé az információszolgáltatási kötelezettsé
gének eleget tett. A tulajdonosi joggyakorló, 2 felé a belső szabályzatokban és a 
vagyonkezelési szerződésekben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét határidő
re és megfelelő adattartalommal teljesítette. A Társaságnál biztosított volt az 
állami vagyonnal kapcsolatos adatok védelme. 

Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi joggyakorló1.2 nem írta elő közfeladat
ellátást és a vagyongazdálkodást érintő információáramlási és monitoring 
rendszerre vonatkozóan szabályzatok elkészítését, ezért ezekkel nem rendelkez
tek. 

A Társaság belső szabályozásaiban meghatározta az információ áramlásával 
és a monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A Társaság Alapító Okira
ta1.14 és az SZMSZ1.2 előírták az üzleti terv, a Számv. tv. szerinti éves beszámoló, 
üzleti jelentés, osztalékpolitika, stb. készítésének kötelezettségét és azok FB általi 
jóváhagyását. 
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A Társaság a kezelt vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló,_2 felé aVSZ szerinti 
és a Vhr. 14. §-ában előírt adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt ha
táridőkben és a meghatározott adattartalommal teljesítette. A kezelt 
vagyon tekintetében a nyilvántartási adatok a tulajdonosi joggyakorló,_, felé 
folyamatosan megküldésre kerültek. Változás esetén az azt követő 30 napon 
belül, egyébként évente egy alkalommal megküldték a módosult adatokat. 

A Társaság a Vhr. 9. § (3) bekezdés és a VSZ, valamint a belső szabályozása 
szerint járt el a vagyonkezelést érintő kapcsolattartás, az adatszolgáltatás és az 
elszámolás során. 

A Társaság a kezelésében lévő eszközökön elvégzett beruházások, felújítások ér
tékének igazolását, arról történő beszámolási kötelezettségét a tulajdonosi jog
gyakorló,_2 felé negyedéves és éves beszámolókban teljesítette. A tulajdonában 
álló állami vagyonról az üzleti jelentésben és az éves pénzügyi beszámolóban 
számolt be a tulajdonosi joggyakorló,_, felé. Az erdő faállomány vagyona te
kintetében az Erdészeti Hatóság1.2 felé számolt be az Evt. szerint. 

A Társaság a vagyont fenyegető veszélyről és a beállt kárról annak bekövetkez
te után a Vhr. 9. § (4) bekezdésében foglaltak szerint haladéktalanul értesítette 
a tulajdonost. Erdővédelmi jelzőlap és kárbejelentő készült természeti károk ese
tén az Erdészeti Hatóság1.2 felé. Az erdők feletti tulajdonosi joggyakorló1_2 felé az 
anyagi jellegű károk vonatkozásában negyedéves- és éves beszámolóban, az 
erdészeti károk vonatkozásában folyamatosan jelentettek. Az ellenőrzött idő
szakban 576 káresemény történt. 

A Társaságnál az ellenőrzött időszakban az adatvédelem biztosított volt, a köz
érdekű adatok nyilvánosságra hozatala részben valósult meg. Az Adatvédelmi 
Szabályzat elkészítését nem írta elő a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.2, 
ennek ellenére rendelkeztek Számítástechnikai védelmi szabályzat1-tal. A 
7 /2013. (VII.09.) számú vezérigazgatói utasítással a Számítástechnikai védelmi 
szabályzat, kiadására került sor, amelyet hatályba lépése óta alkalmaznak. 

A közérdekű adatok vonatkozásában a Társaság alapvetően eleget tett a közzé
tételre vonatkozó szabályoknak, mert az Info. tv. 1. számú melléklete szerinti I. 
és II. pontban felsorolt adatokat saját honlapján közzétette. A III. pontban fel
sorolt gazdálkodási adatok egy részének közzététele a Társaság feletti tulajdo
nosi joggyakorló1 honlapján történt, de az előírt adattartalmat teljes körűen 
nem tette közzé Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1sem. Az éves beszámo
ló a céginformációs rendszeren jelent meg. 

A Társaság az Avtv. 20. § (8) bekezdése, illetve az Info tv. 30. § (6) bekezdése 
szerinti, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
rendjét rögzítő szabályzattal az ellenőrzött években nem rendelkezett. 
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5. A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓKNAK A NYIRERDO ZRT, VA-
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GYONGAZDÁLKODÁSI FELADATAIRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEI, IN

TÉZKEDÉSEI MEGFELELŐSÉGE 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében a tulajdonosi joggyakor
lók tevékenysége az ellenőrzött időszakban nem támogatta teljes körűen a 
felelős vagyongazdálkodás megvalósulását. 

A Vtv. 3. § 2010. június 16-áig hatályos rendelkezése szerint a Társaság társa
sági részesedése felett és a kezelésében lévő vagyon felett a tulajdonosi jogokat 
a 2010. évig a Magyar Állam nevében az MNV Zrt. gyakorolta. A 2010. évtől a 
társasági részesedések feletti tulajdonosi joggyakorlás elvált a vagyonkezelés
ben lévő vagyonelemek feletti tulajdonosi joggyakorlásától. A Vtv. 3. § 2010. 
június 17-étől hatályos módosításával a Társaság részesedése feletti tulajdonosi 
joggyakorló az MFB Zrt. lett, a vagyonkezelésben lévő állami vagyon felett a 
tulajdonosi jogokat továbbra is az MNV Zrt. gyakorolta. Az Nfatv. 2010. évi ha
tálybalépését követően a Társaság által kezelt, a NFA-ba tartozó földterületek 
vonatkozásában a tulajdonosi jogok az MNV Zrt.-től átkerültek az NFA hatás
körébe, míg az egyéb ingatlanok és vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi 
jogokat továbbra is az MNV Zrt. gyakorolta. 

A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedések 
előkészítése a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1.2-nél megfelelő volt, 
összhangban volt az Áht.1, Áht.2, Vtv., Nvtv., Mfbtv., Etv. vonatkozó előírásai
val és a belső szabályzatokkal, valamint részletesen szabályozták a döntési 
jogköröket és a vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítését. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, külön vezérigazgatói utasításban 
szabályozta az előterjesztések formai és tartalmi követelményeit és az iratok 
kezelésének eljárásrendjét. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a vagyon 
változását eredményező döntésekkel kapcsolatos követelményeket belső sza
bályzatrendszerben határozta meg. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló,.2 részéről a vagyon változását ered
ményező döntések előkészítésével kapcsolatos követelmények meghatározása 
megfelelő volt, aktualizálásuk megtörtént. 

Az állami vagyon állagának megóvása, megőrzése, gyarapítása és a közjóléti 
tevékenység támogatása céljából a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, a 
2009. évben - a 196/2009. 0/. 1.), a 803/2008. (XII. 17.) és a 909/2009. (XII. 
16.) NVT határozatokban - összesen 385,2 M Ft támogatásról döntött. Ezen be
lül a közmunka-programhoz 208,8 M Ft, a közjóléti, erdőtelepítési feladatokra 
és a természeti károk kezelésére összesen 176,4 M Ft támogatást nyújtott. A Tár
saság a 2010. évben a közmunka-programhoz további 326,7 M Ft támogatást 
kapott a 850/2009. (XII. 2.) számú NVT határozat alapján. A Társaság a Társa
ság feletti tulajdonosi joggyakorló,-től a 2011. évben a 368/2011. (XII. 5.) szá
mú IG-i határozat és az azt jóváhagyó 2011. december 29-én kiadott 40/2011. 
számú miniszteri Engedély alapján 58,5 M Ft támogatásról döntött az erdőterü
leten bekövetkezett természeti károk - erdősítés, faállomány - felszámolására. 
A támogatásokról hozott döntések megfeleltek az Áht., 109. § (9) bekezdése és a 
Vtv. 3. § vonatkozó előírásainak. 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 a Társaságnál tőke leszállítására, 
pótbefizetés elrendelésére és kölcsön nyújtására vonatkozó döntést nem hozott. 
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009-ben a 289/2009. (IV. 29.) NVT sz. 
határozatában a Társaság eredeti tőkéjét megtérülő beruházások céljából 
355,0 M Ft-tal felemelte, továbbá a 2009. évben a vagyonkezelési tervek teljesí
tése alapján a Társaság esetében 272,0 M Ft osztalék kifizetésére vonatkozó 
döntést hozott. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló, a tulajdonosi jogokat gyakorló jog
körében hozott, a Társaság vagyonváltozását eredményező döntéseket egyedi
leg nem ellenőrizte, de a vagyonváltozását eredményező döntések végrehajtá
sát a beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelentések 
megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte. 

A Tulajdonosi joggyakorló, az erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodása 
szabályozottságával, szabályszerűségével és a vagyonnyilvántartásukkal kap
csolatban a Társaságnál helyszíni ellenőrzést nem végzett. A Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorló, számára a Vtv. 17. § (1) bekezdés d) pontja rendszeres 
ellenőrzési kötelezettséget írt elő a vele szerződéses jogviszonyban levő szemé
lyek, szervezetek vagy más használók állami vagyonnal való gazdálkodása te
kintetében, amelynek a NYÍRERDŐ Zrt.-nél az ellenőrzött időszakban nem tett 
eleget. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a Társaságnál az MFB Stratégiai 
csoport peres ügyeinek és a peres ügyekhez tartozó céltartalék képzését vizsgál -
ta. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a Társaságnál a 2010. évben kül
ső szakértővel átvilágítást végeztetett, jogi, gazdasági, informatikai területen. 
Az átvilágítás alapján tett javaslatok megvalósulását nyomon követték, és a 
megtett intézkedésekről, illetve az elért eredményekről az érintetteket beszámol-
tatták. · 

Az ellenőrzött időszakban sem az MNV Zrt. sem az NFA nem élt a Vhr. 9. §
ában foglalt ellenőrzési jogával és a Vhr. 20. § (1) - (2) bekezdésében foglalt, és 
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályai
ról szóló 262/2010. (XL 17.) Korm. rendelet 47. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt a 
vagyonnyilvántartások megfelelőségére (hitelességére, teljességére, helyességé
re) vonatkozó helyszíni ellenőrzést a Társaságnál nem végzett. 

Budapest, 2015. hónap oA. nap 

Melléklet: 13 db 

31 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0763-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Jogszabályok 

Alaptörvény 

Áht., 

Áht.2 

ÁSZ tv. 

Avtv. 

Evt. 

Evr. 

Gt. 

Info tv. 

Nfatv. 

Nvtv. 

Ptk. (régi) 

Ptk. (új) 

Számv. tv. 

Vadvédelmi tv. 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) (hatályos: 
2012. január l-jétől) 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(hatálytalan: 2012. január l-jétől) 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (hatá
lyos: 2012. január l-jétől) 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
(hatályos: 2011. július l-jétől) 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (hatálytalan: 
2012. január l-jétől) 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (hatályos: 2009. július 10-
étől) 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (hatályos: 2009. november 
21-étől) 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (ha
tálytalan: 2014. március 15-étől) 
Az információs önrendelkezési jogról és az információsza
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (hatályos: 2011. 
július 27-étől kivéve a 1-37. §, a 38. § (1)-(3) bekezdése, a 38. 
§ ( 4) bekezdés a)-f) pontja, a 38. § (5) bekezdése, a 39. §, a 
41-68. §, a 70-72. §, a 75-77. § és a 79-88. §, valamint az 1. 
melléklet, ami 2012. január l-jén lépett hatályba és a 38. § 
(4) bekezdés g) és h) pontja, valamint a 69. §, ami 2013. 
január l-jén lépett hatályba) 
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
(hatályos: 2010. szeptember l-jétől) 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (hatá
lyos: 2011. december 31-étől) 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (ha- -
tálytalan: 2014. március 15-étől) 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (hatá
lyos: 2014. március 15-étől) 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (hatályos: 2001. 
január l-jétől) 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá
szatról szóló 1996. évi LV. tv. (hatályos: 1997. március 1-
jétől) 

1 
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Vtv. 

Vhr. 

Egyéb rövidítések 

Alapító okirat1 

Alapító okirat2 

Alapító okirat, 

Alapító okirat4 

Alapító okirat, 

Alapító okirat6 

Alapító okirat, 

Alapító okirat, 

Alapító okirat9 

Alapító okirat10 

Alapító okirat11 

Alapító okirat12 

Alapító okirat13 

Alapító okirat14 

ÁSZ 
Belső ellenőrzési sza
bályzat 
Beruházási szabályzat, 

Beruházási szabályzat2 

Erdészeti Hatósági 

Erdészeti Hatóság, 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (hatályos: 
2007. szeptember 25-étől) 
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (ha
tályos: 2007. október 4-étől) 

A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2008. dec
ember 20-ától) 
NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2009. május 
11-étől) 

A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2009. május 
27-étől) 

A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2009. au
gusztus l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2010. febru
ár 10-étől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2010. május 
31-étől) 

A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2010. július 
13-ától) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2011. márci
us 7-étől 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2011. július 
20-ától) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2012. június 
20-ától) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2013. január 
17-étől) 

A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2013. au
gusztus l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2014. május 
28-ától) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2014. június 
16-ától) 
Állami Számvevőszék 
A NYÍRERDŐ Zrt. Belső ellenőrzési szabályzata (hatályos: 
1996. augusztus 8-ától) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Beruházási szabályzata (hatályos: 
1996. január l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Beruházási szabályzata (hatályos: 
2013. október l-jétől) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szak
igazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 2010. december 
31-éig, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóság 2011. január l-jétől 
Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiva-



Értékelési Szabályzat 

EU 
FB 
Ft 

ha 
HM 
hrsz. 
IG 
KV! 
Leltározási Szabályzat 

M 

MFB 

MNVZrt. 

NFA 

NIF Zrt. 
NVT 
NYÍRERDŐ Zrt., Társa
ság 
Számítástechnikai vé
delmi szabályzat, 
Számítástechnikai vé
delmi szabályzat2 
Számlarend 

Számviteli politika, 

Számviteli politika2 

Számviteli politika, 

SZMSZ2 

Társaság feletti tulajdo-
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tal Erdészeti Igazgatóság 2010. december 31-éig, Hajdú
Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 
2011. januárl-jétől 
A NYÍRERDŐ Zrt. Értékelési szabályzata (hatályos: 2001. 
március 30-ától) 
Európai Unió 
A NYÍRERDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága 
forint 
hektár 
Honvédelmi Minisztérium 
helyrajzi szám 
A NYÍRERDŐ Zrt. Igazgatósága 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
A NYÍRERDŐ Zrt. Leltározási Szabályzat (hatályos: 1996. 
január l-jétől) 
millió 
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytár
saság 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., amely 2010. szept
ember l-jétől a Nemzeti Földalapba nem tartozó állami 
vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, amely 2010. szeptem
ber l-jétől az Nfatv.-ben meghatározott, a Nemzeti Föld
alapba tartozó földterületek feletti tulajdonosi joggyakor
ló 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 
Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A NYÍRERDŐ Zrt. Számítástechnikai védelmi szabályzata 
(hatályos: 1999. július l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Számítástechnikai védelmi szabályzata 
(hatályos: 2013. július 15-étől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Számlarendje (hatályos: 2001. március
tól) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Számviteli politikája (hatályos: 2009. 
január l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Számviteli politikája (hatályos: 2011. 
január l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Számviteli politikája (hatályos: 2013. 
október l-jétől) 

A NYÍRERDŐ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (ha
tályos: 2000.szeptember l-jétől) 
A NYÍRERDŐ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (ha
tályos: 2010. október l-jétől) 
A társaságok állami tulajdonú részesedése feletti tulajdo-
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nosi joggyakorló, 

Társaság feletti tulajdo
nosi joggyakorló2 

Vadászati Hatóság, 

Vadászati Hatóság2 

vezérigazgató 
vsz 

nosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(2009. január l-jétől 2010. június 16-áig) 
A társaságok állami tulajdonú részesedése feletti tulajdo
nosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (2010. 
június 17-étől 2014. július 15-éig) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szak
igazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága Vadá
szati és Halászati Osztály 2010. december 31-éig, Szabolcs 
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatósága Vadászati és Halászati Osztály 2011. janu
ár l-jétől 
Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiva
tal Földművelésügyi Igazgatósága Vadászati és Halászati 
Osztály 2010. december 31-éig, Hajdú-Bihar Megyei Kor
mányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Vadászati és 
Halászati Osztály 2011. január l-jétől 
A NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója 
A KVl-vel 1996. november l-jén kötött ideiglenes Vagyon
kezelési szerződés (azonosítója: 01840-96-02063) és 
az MNV Zrt.-vel 2009. június 16-án kötött módosítása 
(azonosítója: SZT-31.282) 



FOGALOMTÁR 

állami vagyon 

állami vagyon 
használója 

átlátható szerve
zet 

földbirtok
politikai irányel
vek 
hasznosítás 

immateriális 
szolgáltatásából 
származó bevétel 

információs és 
kommunikációs 
rendszer 
kockázatkezelés 

kockázatkezelési 
rendszer 
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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 érték
kel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni ér
tékű jogként nevesít; 
e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök. 
Az állami vagyon használója az a természetes vagy jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, 
vagy amely törvény vagy szerződés alapján, bármely jogcí
men (bérlet, haszonbérlet, használat stb.) állami vagyont 
birtokol, használ, szedi annak hasznait. (Ide nem értve a 
haszonélvezőt, a vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gya
korlóját.) 
Átlátható szervezet a Nvtv. 3. § (1) bekezdés L pontjában 
felsorolt, a meghatározott követelményeknek megfelelő 

szervezet. 
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, 
használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulaj
donjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő 
átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, vala
mint a haszonélvezeti jog alapítását. 
Immateriális szolgáltatásból származó bevételek azok a 
nem anyagjellegű szolgáltatásokból származó állami bevé
telek, amelyeket az Evt. 3. § (1) bekezdése szerint, a külön 
jogszabályban meghatározott részletes feltételek szerint, az 
erdők fenntartására, gyarapítására és védelmére kell fordí
tani. 
Az információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy 
az információk eljussanak az illetékes szervezethez, szerve
zeti egységhez, illetve személyhez. 
A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos 
kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a 
megfelelő válaszok meghatározásának folyamata. 
A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mér
ni és meg kell állapítani a szervezet tevékenységében, gaz-
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kontrolling 

kontrollkörnyezet 

kontrollrendszer 

kontroll tevékeny
ségek 

közfeladat 

monitoring 

dálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell hatá
rozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intéz
kedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon 
követésének módját. 

A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és 
módszerek összessége, amelynek elemei a szervezeti célok 
elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, 
elemzése, nyomon követése, valamint szükség esetén a koc
kázati kitettség mérséklése. 
Az a vezetéstámogató rendszer, amely a vezetői tervezést, 
ellenőrzést, valamint információ-ellátást koordinálja célori
entáltan a környezeti változásokhoz igazodva. 
A kontroll környezet elemei: a szervezeti struktúra, a felelős
ségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden 
szintjén meghatározott etikai elvárások, a humánerőforrás
kezelés. A kontrollkörnyezet alapozza meg a belső kontroll 
összes többi elemét a fegyelem és a struktúra biztosítása 
által. 
A kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bi
zonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrend
szer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a 
következő célok: 
a) a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket 
szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen 
hajtsák végre, 
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és 
nem rendeltetésszerű használattól. 
A kontrolltevékenységek azok az elvek (politikák) és eljárá
sok, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet 
céljainak elérése érdekében alakítanak ki. 
A közfeladat jogszabályban meghatározott állami vagy 
önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, 
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltéte
leknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatá
sokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerző
désekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű felada
tokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infra
struktúra biztosítását is. 

Az Evt. 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, 
melyek elvégzését az állam megfelelő eszközökkel biztosítja. 
A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának 
nyomon követését biztosító rendszer, amely az operatív te
vékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti 
nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől 
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függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. 

A monitoring a projektek és programok végrehajtásának 
nyomon követése, mely a támogató és a kedvezményezett 
közti megállapodásban foglalt eljárások követését, az 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
nyilvántartásban levő, az Nfatv. 1. § (1)-(2) bekezdéseiben 
felsorolt területek, földrészletek és az azokhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű 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 tekinte
tében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerző
dés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, 
használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggya
korló (az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 11. pontja alapján). 
Rábízott állami vagyon az a Vtv. alkalmazásában állami 
vagyonnak minősülő vagyon, amit az MNV- a saját vagyo
nától elkülönítetten - kezel és nyilvántart. 

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

Az Nfatv. 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az NFA
hoz tartozó rábízott vagyon a törvényben meghatározott, a 
Nemzeti Földalapba tartozó vagyon. 
Társasági portfólió az MNV, illetve az MFB rábízott vagyo
nába tartozó állami tulajdonú 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 
költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intéz
kedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továb
bá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és 
helyességének 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 tulaj
donosi jogoknak (és kötelezettségeknek) az összességét az 
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, 
aki e feladatát az MNV, az MFB, illetve egyéb tulajdonosi 
joggyakorló szervezet (pl. központi költségvetési szervek, 
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vagyongazdálko
dás feladata 

vagyonkezelői jog 

100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaságok) 
útján látja el. 

Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek 
egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, a tulajdonosi jogo
kat a miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közö
sen gyakorolja. 

A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulaj
donosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért fele
lős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gya
korolja. 
Az állami vagyon rendeltetésének megfelelő - az állami 
feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégíté
séhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósí
tásának elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
önálló ágazatként megjelenő - hatékony, költségtakarékos, 
értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása, 
beleértve a vagyoni kör változását eredményező értékesítést, 
valamint az állami vagyon gyarapítása is. 
Vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult 
meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog birtoklásá
ra, 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 vagyonkeze
lő jogosult meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog 
birtoklására, használatára és hasznai szedésére. 

Az Nfatv. alapján a vagyonkezelői jog az erre irányuló 
(NFA-val kötött) szerződéssel jön létre. A vagyonkezelői szer
ződés alapján a vagyonkezelő jogosult meghatározott föld
részlet birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A 
vagyonkezelő köteles a földrészlet értékét megőrizni, álla
gának megóvásáról, jó karban tartásáról gondoskodni, to
vábbá - az Nfatv.-ben meghatározott esetek kivételével díjat 
- fizetni vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget telje
síteni. 
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A NYÍRERDŐ Zrt. vagyonának alakulása a 2009-2013. évek közötti időszakban 
eszközök (M f't) 

6749,2 6920,6 

2-009.12...'31 2010.12.31 
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A NYÍRERDŐ Zrt vagyonának atakulása a 2009-2013. évek közötti időszakban 
források {M Ft) 

674'1,2 6920,6 7219,0 7 393,2 7 815,3 

2.009.12..3,1 2.010.12.31 2011.12.31 2012.1231 2013..12.31 
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,.~ MEGNEVEZÉS 
2009. év 

szám Összesen A>Ja 
1. 2. 3. 

1. Nyitó ó:Uomá;ny 3 656475 0 

2. Terv szerinti értékcsökkenés 280 282 0 

3. Terven felüli értékcsökkenés 172 0 

4. Értékvesztés elszámolása 2 113 0 

5. Ertékesítés 13 330 0 

6. Selejtezés 5 410 0 

7. Átminősítés 3 753 0 

8. Ingyenes átadás 0 0 

9. Egyéb 3 083 0 

10. Csökkenés összesen 308143 0 

11. Terv szerinti beruházás 859 285 0 

12. Terv szerinti felújítás 50 314 0 

13. Terv szerinti nÖVekedés 909 599 0 

14. Egyéb beruházás 380 364 0 

15. Egyéb felújítás 112 339 0 

16. Átmin5.sítés 1600 0 

17. Átvétel 0 0 

18. Értékvesztés visszaírása 0 0 

19. Értékcsökkenés visszaírása 0 0 

20. Egyéb 800 0 

21. Terven felüli növekedés 495103 0 

22 Növekedés összesen 1404 702 0 

23. Záró állomány 4 753 034 0 
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Kimutatás a NYÍRERDŐ Zrt. befektetett eszközei állományának alakulásáról 
a 2009-2014. I. féléve közötti időszakra vonatkozóan 

adatok ezer Ft-ban 

2010. év 2011. év 2012.év 2013. év 2014.06.30 

Saiát Összesen Alla Salót Összesen Alla Saját Összesen am Saját Összesen Allomi Saiót összesen Ila Saját 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

3 656 475 4 753 034 0 4 753 034 4 706 468 0 4 706 468 4835 682 0 4835 682 4814802 0 4814802 5 308 789 0 5 308 789 

280 282 331414 0 331 414 356 969 0 356 969 413 933 0 413 933 378 888 0 378 888 183 162 0 183 162 

172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 113 0 0 0 0 0 0 3 639 0 3 639 0 0 0 0 0 0 

13 330 9 380 0 9 380 10 317 0 10 317 4431 0 4 431 4529 0 4 529 1053 0 1053 

5 410 9 480 0 9 480 12 917 0 12 917 26 444 0 26 444 9 826 0 9 826 2 901 0 2 901 

3 753 137 528 0 137 528 11 174 0 11 174 4 781 0 4 781 6 380 0 6 380 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 083 1622 0 1622 5 298 0 5 298 2059 0 2059 36 698 0 36 698 1140 0 1140 

308143 489 424 0 489424 396 675 0 396 675 455 287 0 455 287 436 321 0 436321 188256 0 188256 

859 285 263 714 0 263 714 272 708 0 272 708 339 200 0 339 200 597 075 0 597 075 221 676 0 221676 

50314 19 467 0 19 467 44 386 0 44 386 67 526 0 67 526 217 902 0 217 902 1 413 0 1 413 

909 599 283 181 0 283181 317 094 0 317 094 406 726 0 406 726 814977 0 814977 223 089 0 223 089 

380 364 111 142 0 111142 61962 0 61 962 27 557 0 27 557 75 006 0 75 006 2476 0 2476 

112 339 15 367 0 15 367 3 303 0 3 303 0 0 0 35 347 0 35 347 2342 0 2 342 

1600 800 0 800 130 OOO 0 130 OOO 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 76 0 76 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

800 32 368 0 32368 13 530 0 13 530 124 0 124 4 808 0 4 808 4 667 0 4 667 

495103 159 677 0 159 677 208 795 0 208 795 27681 0 27681 115 331 0 115 331 11161 0 11161 

1404 702 442 858 0 442 858 525 889 0 525 889 434407 0 434407 930308 0 930 308 234250 0 234250 

4 753 034 4 706 468 0 4 706 468 4 835 682 0 4835 682 4814 802 0 4814802 5 308 789 0 5 308 789 5 354183 0 5 354 783 





S. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0763-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
I 052, Budapest Apáczai Csere János utca 10. 

Domokos László Úr! 
elnök részére 

Tisztelt Elnök Úr! 

Iktatószám: V-0763-057/2015 
Vizsgálat-azonosító: V0706 J 5 
Üisz.: 548-1/2015. 
Üi.: Tamás Zsolt 

C23:, 

„Az álla1ni tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének eÍ!enőrzése - NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrl." címmel készített 
szá1nvevőszéki jelentéstervezetet köszönettel n1egkaptuk, 1nelyhez az alábbi 
észrevételeket tesszük: 

1.) Tudomásul vesszük és egyetértünk azzal a generális megállapítással (7. oldal) 
miszerint „a Társaság vagyonkezelői kötelezettségét teljesítette". ,,A Társaság 
stratégiai- és üzle-ti tervei a kezelésbe vetl vagyon ,negőrzésére) gyarapítására 
vonatkozó elen1eket tartaln1azták, azokat érvényesítették a vagyongazdálkodás 
során. A tervekről készült beszámolók, üzleti jelentések alapján megállapítható, 
hogy a Társaság megfelelően teljesítette az ágazati tervekben, illetve az iizleti 
tervekben megfogalmazott előírásokat. ... Az ellenőrzött időszakban a Társaság 
a saját eszközei után elszámolt értékcsökkenés összegének közel kétszeresét 
fordította beruházásokra." 

2.) Az „Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok" fejezet első 
bekezdésében ~· és utána számos alkalon11nal - vastagon szedetten szereplő 
1negállapítás, hogy a „Társaság 1nérlege nen1 volt 1negbízható, inert ne111 a valós 
állapotot tükrözte". Megítélésünk szerint a NYÍRERDŐ Zrt. éves beszámolói 
ezen adat nélkül is a valós állapotot tükrözik, a kiegészítő mellékletek 
tartalmazták az erre vonatkozó tényeket, adatokat, figyelem felhívást. 
A Számviteli törvény előírásainak akkor tudunk megfelelni, ha a 
Pénzügyminisztérium 1997. évi állásfoglalásával összhangban ,, ... a kezelt 
kincstári vagyon n1egfelclö módon, dokunientáltan értékelésre kcriil". 

l'D 
FSC 
w"wlscQt9 

l'St' r,01&~os ___ _ 

l'tio ma,f,Qf 

"""'"'"'''"'"'lr, 

NYÍRERDŐ Zrt. 

1-1.1+1~00 Ny(renyházri, Kótaji 11. 29. 

TcL: (+36) 4-2 / 598.IJ.SO Fax: (+36) 42/501-170 

E-rnail: info@nyircrdo.hu Internet: www.nyirerdo.hu 
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Ez a vagyon a hatályos jogi szabályok értelmében a Magyar Állam kizárólagos 
tulajdonát képezi és a tulajdonosi jogok gyakorlója egyrészt a Nemzeti 
Földalapkczelö Szervezet, másrészt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Tudomásunk szerint sem jogszabály, sem szerződés nem ít:ia elő, hogy a Társaság 
által vagyonkezelt állami vagyon értékét a vagyonkezelönck kellene 
n1egállapítani. A1nint ezen vagyonértékelési adattartalo1n rendelkezésünkre fog 
állni, természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően fogunk eljárni. 
A vagyonérték megállapítását, és azt követően a folyamatos követését 
befolyásolja az, hogy nem forgalomképes vagyontárgyakról van szó, a 
módszertan kidolgozatlan, és valószínüleg jelentős költségigényű. A költség
haszon összevetésének szá1nviteli alapelve szerint: a bcszá1nolóban 
nyilvánosságra hozott infonnációk hasznosíthatósága álljon anlnyban az 
információk előállításának költségeivel. 

A vizsgálat megfogalmazott céljainak teljesítését elősegítené, ha az Állami 
Számvevőszék egyértelmüen állást foglalna abban, hogy a Magyar Állam 
tulajdonosi joggyakorlójának (vagyonkezelésbe adó) feladata a kezelt vagyon 
értékének meghatározása összhangban a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv 10.§ (1) bekezdéssel. 

„ 10. § (/} A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi 
jogg;,akorló n;,ilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az 
adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A 
nyilvántartásnak tartaln1azn;a kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti 
közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok- a minősített adat védelmériil 
szóló törvény szerinti 1ninősitett adat kivételével - nyilvánosak. 

3.) A Leltározási szabályzatunk valóban nem került módosításra a Számviteli 
Törvény változását követően, a 1nennyiségi felvételezés gyakoriságát illetően. 
Ugyanakkor szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a végrehajtott leltározások 
ebből a szempontból is megfeleltek a Számviteli Törvény rendelkezéseinek 
(2010. és 2013. években mennyiségi felvételezéssel történt a leltározás, 19. oldal 
megállapításaival összhangban). A szabályzat módosítása 2016. január 1-i 
hatályba lépéssel folyamatban van. 

4.) A jelentéstervezet javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a NYÍRERDŐ Zrt. 
tegyen intézkedéseket a tulajdonosi joggyakorlókkal közreműködve a tényleges 
állapotnak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési 
szerződés megkötése érdekében. 
Az ideiglenes vagyonkezelési szerződés létrejöttét követően (1996.11.01.) a 
vagyonkezelési szerződés n1ódosítása, ill. ,,véglegessé tétele" több alkalo1nmal 
napirenden volt. Társaságunk ezen n1ódosítási kezde111ényczésekkel 
együttműködött a mindenkori tulajdonosi jogok gyakorlójával (minden esetben 
részletes szakmai és jogi véletnény, indítvány kilnunkálása és 1negkiildésc 
mellett). Nem a NYÍRERDŐ Zrt. mindenkori vczérigazgatóján és 
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n1enedzs111entjén n1últ, hogy a vagyonkezelési szerződés ideiglenes n1aradt és a 
jogszabályváltozások nem kerültek átvezetésre. Szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy ezen problémával együtt is - a vizsgálat megállapításaival 
összhangban - a vonatkozó jogszabályok rendelkezései betartásra ke1űltek. 

Az Alapító Okirat, majd jogszabályváltozás folytán az Alapszabály 2004. 
november 29-től az Alapító részvényes kizárólagos hatáskiirébe utalta a 
vagyonkezelési szerződés megkötésének és módosításának jogát. 

Hatályos Alapszabályunk 12.2.bb) pontja kimondja, hogy az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az állami erdőterületek kezelésére 
vonatkozó vagyonkezelési szerződés 111egkötéséröl, rnódosításáról. 

A fenti rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy a jclcntéstervezetben 
1negfogahnazott javaslatot - n1ely szerint a Ffársaság vezérigazgatója tegyen 
intézkedéseket a vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében - a 
vezérigazgató végrehajtsa. 

A vezérigazgató hatásköre arra terjed ki, hogy a „Társaság 
Felügyelőbizottságának előzetes véle1nényezését követően" az alapítói 
(tulajdonosi) jogkört gyakorló Földművelésügyi Miniszter Úrnál 
kezdeményezheti a végleges vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében a 
szükséges intézkedések megtételét. 

A végleges vagyonkezelési szerződés megkötésének kezdeményezése mindig is 
a tulajdonosi joggyakorló, vagyonkezelésbe adó (NFA, MNV Zrt.) hatúsköre és 
jogosultsága volt. 

5.) A vagyonkezelési díj megfizetésével kapcsolatosan nyilatkozunk, hogy a 
Társaság minden esetben számla ellenében az abban foglalt fizetési határidőben 
hiánytalanul - összhangban a hatályos Ideiglenes Vagyonkezelési Szerződésben 
foglaltakkal és az ÁFA Törvény előírásaival - teljesítette a fizetési 
kötelezettségét (VSz. 3.3.3.). 
Az nem róható a Társaság terhére, hogy a vagyonkezelési díjról az arra jogosult 
a szerződéstől eltérően később bocsátott ki számlát figyelemmel arra is, hogy 
Társaságunk e viszonylatban kizárólag számla ellenében teljesíthet fizetési 
kötelezettséget. 

6.) Megítélésünk szerint a NYÍRERDŐ Zrt. - más állami tulajdonban lévő { 
erdőgazdasághoz hasonlóan - nem közfeladatot ellátó szervezet. A közcélú, 
közjóléti feladatok a szóhasználatot illetően valóban könnyen összetéveszthetőek 
a közfeladat elnevezéssel, azonban a közfeladatokat (állami és önkormányzati) 
jogszabály tételesen felsorolja és meghatározza azokat, ellentétben a 
jelentéstervezet 2. sz. melléklet „Fogalomtár", 2. oldalán hivatkozottal. 

3 
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Ezt a vizsgálat során is több alkalommal rögzítettük, így álláspontunk szerint az 
Info tv. és az Avtv. szerint nincs a közérdekű adatok 1ncgismerésére irányuló 
igények teljesítésére vonatkozó szabályzat készítési kötelezettségünk. 

7.) J~szrevételezzük továbbá: 
a. az MNV Zrt. 2009. évi 355 millió forintos tőkeemelése üzleti célú 

fejlesztési projekt megvalósításához kapcsolódott, nem a vihar, -
természeti károk helyreállításához (13. oldal első bekezdésben), 

b. a „Bevezetés" fejezet 4. oldalának harmadik bekezdésében a Nyírbátori 
Fafeldolgozó Üzem, mint önálló divízió nem került felsorolásra a 
jclentéstervezetbcn. 

Kérjük észrevételeink megfontolását és a végleges szá1nvevőszéki jelentésben 
történő felliintetését, figyelembe vételét. 

Nyíregyháza, 2015. október 20. 

4 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Szalacsi Árpád úr 
vezérigazgató 

NYÍRERDŐ Zrl. 

Nyíregyháza 

l'isztclt ''czérigazgató Úr! 

E l N ü K 

lkt.szitm: V-0763-066/2015. 

A „Jelentéstervezet. az ál!cuni tulcy·donban álló erd6gazdasági túrsascígok vagyongazdúlkodási 
tevékenységének e/len/irzése - 1VYÍRERDé) Nyírségi Erdés::cti Zrl." cÍln1nel készített 
szán1vevőszóki jclcntéstervezetre tett észrevételeit köszönettel 1ncgkapta1n. 

Az Álla111i Szá1nvevöszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a Ce\ügyelcti vezető últal 
készített részletes tájékoztatást csatoltan 111cgküldö1n. 

Tájékoztaton1 Vezérigazgató urat, hogy a szátnvevöszéki jelentésben - az Állanli 
Szá1nvevöszékröl szóló 20 l l. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - a figyclen1hc 
nc111 vett észrevételeket szerepeltetjük az elutasítás indokának feltüntetésével. 

Budapest, 2015. (< hó Jo. nap 

Tisztelettel: 

cJ"- ) c!,41 
Don1okos László 

Melléklet: Tájékoztatás az elfogadott és dnem fogadott Cszrevételekröl 

!052 BUDAPEST, APACZA! CSERE JANOS UTCA 10. 136~ Budapest 4. Pl. 54 lelelon: 484 9101 lax: 484 9201 
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Tájékoztatás 

~klléklct 
]ki.szám: V-0763-066/2015. 

az elfogadott és az cl nem fogadott észrevételekről 

A .. Jelentéstervezet az állan1i t11/qidonba11 álló erdőgazdasági lcírsasúgok vam1ongazdcí!kodási 
1evékenységé11ek e/lenfirzése ··· 1\IYÍRl!,'RDC) tVyírségi J,,'rdészeti Lrt." cín1ü jelcntéstcrvezetrc 
2015. október 27-én érkezett észrevételeit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a 
következő tc\jékoztat:íst adon1. 

1. A jelentéstervezet 7. old.ti 3-4. bekezdésekkel kapcsolatos vélc111ény 

A Túrsaság vagyonkezelői kötelezettségének teljesítésére vonatkozó 1ncgállnpítással 
észrcvétcHikbcn egyetértenek, ezért annak 1nódosílása nen1 indokolt. 

2. A jelentéstervezet 6. oldal első bekezdésére tett észrevétel 

Az észrevételben leírtak a Társasúg n1érlcgeivcl kapcsolatosan tett 1ncgállapítást ncn1 cáfi.)lják. 
A Társaság n1int vagyonkezelő a Vhr. 9. § (9) bekezdésében cl6írt kötelezettségét ncn1 
tcljcsítcttc, tncrt a Szún1v. tv. 23. § (2) bekezdése szerint a n1érlcgébcn eszközként nc1n 111utatta 
kin kezelésbe vett, az állmni vagyon részét képező eszközöket, és ezen eszközöket a kiegészítö 
1nclléklctben - legalább 111érlegtétclek szerinti 1ncgbontásban - külön nc1n 1nutatta be. A 
Társaság a Vhr. és a Szán1v. tv. előírásainak betartása céljából ncn1 tett lépéseket annak 
érdekében, hogy a vagyonkczclt eszközök értéke a VSZ~bcn rögzítésre kerüljön. A fentiek 
alapján 1ncgál!apítúsunk helytálló, n1ódosítása ncn1 indokolt. 

3. A jelentéstervezet 6. oldal S. bekezdésére tett észrevétel 

Az észrcvétcli.ikbcn leírtuk a Lcltúrozási Szabillyzat 111ódosítúsúnak elinaradásával kupcsolatos 
n1egúllapítást ncin vitatják, ezért annak 1nódosítása ncn1 indokolt. 

4. A jelentéstervezet 10. oldal a NYÍREH.DÖ Zrt. vezérigazgatójának 1. a) javaslatra 
tett észrevétel 

A doku1ncnttnnokat isn1étcltcn áttekintettük és fenntartjuk az intézkedést igénylő javaslatunkat, 
n1c1t az nc1n ellentétes az észrcvételükben hivatkozott Alapító Okiratban, valan1int a Társaság 
Alapszabályában foglaltakkal. Az észrevételük 1ncgerösíti a javaslat szükségességét, iniszcrint 
azt Íl:ják, hogy „a vczérigazga/Ó halásköre arra terjed ki, hogy a Társaság 
Feliigyelöhizollságának el/izetes véle1nényezését követően az alapítói (11i!qjdo11osi) jogkört 
gyakorló fi'ölcbniívelési 1\:/iniszter [jr,uíl kezde111ényezheli u véxleges vagyonkezelési szerz()dés 
1negkötésc érdekében a szükséges intézkedések 111cgtétc/ét. " 

. 2. 
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5. A jelentéstervezet 7. oldal 2. bekezdésére tett észrevétel 

A vagyonkezelési díj 1negfizetésérc tett nyilatkozatuk és a kiegészítő infornuí.ciók 
alátá1nasztják az ellenőrzés n1cgállapítását, ezért annak 1nódosítása nen1 indokolt 

6. A jelentéstervezet 2. sz. rnelléklct 2. oldal 5. fogalon1ra tett észrevétel 

A ne1nzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. lörvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 
7. pontja szerint közfeladat a jogszabályban 1ncghatározott ál\aini vagy önkonnányzati feladat, 
a1nit az arra kötelezett közérdckböl, jogszabályban rneghatúrozott kövctcl111ényeknck és 
feltételeknek 1negfclclvc végez. A Társaság a Nvt. 2. 1nclléklctc szerint ucn1zetgazdasági 
sze1npontból kie1nell jelentőségű nen1zeti vagyonban tarlandó l 00 %-ban állan1i tulajdonban 
álló társaság. A NYÍRERDŐ Zt1. az erdőről, az erdő védeln1éről és az crclögazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdötv.) 2. § (2) bekezdése szerinti 
közérdckböl, jogszabályban 111cghatározoll kövctelinények és feltételek alapján közfeladatot lát 
cl. Ezért a 2. sz. 111elléklct ,.közfeladat" fogalo1n tneghatározásának ,nódosítása nen1 indokolt. 

Az észrevételük 2. felében - a közérdekű adatok tnegís,ncrésére irányuló igények teljesítésének 
rendjét rögzítő szabályzatkészítési kötelezettségre -· a Jelentéstervezet 8. oldal utolsó 
inondatára és a 26. oldal 7. bekezdésére tett észrevéte\ükre tájékoztato1n arról, hogy az Avtv. 
20. § (8) bekezdésében, illetve az lnfotv. 30. § (6) bekezdésében ü1glaltak alapján, vala1nint az 
állmni vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerint az állmni vagyonnal 
gazdálkodó vag)-' azzal rendelkező szerv vagy szc1nély a közérdekű adatok nyilvánosságúról 
szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy sze1nélynck n1inösül. A NYÍRERDŐ 
Zrt. állan1i vagyonnal gazdúlkodik, közfeladatot ellátó szervnek n1inösü\, ezért el kell 
készítenie a közérdekű adatok n1cgis1ncrésére irányuló igények teljesítésének ren<ljél rögzítö 
szabályzatot. Megállapításunk helytálló, 1nódosítása nen1 indokolt. 

7. a) A jelentéstervezet 13. oldal 1. bekezdésére tett észrevétel 

A doku111cntu1nok isn1Ctelten áttekintettük és a jelentéstervezet véglegesítése során a 
tökeen1elés cé.lját „üzleti célú jéjlesztési projekt n1eg1'a/Osítása" elnevezésre pontosítjuk. 

b) A jelentéstervezet 4. oldal 3. bekezdésére tett észrevétel 

Az észrcvétclükben leírtakkal ellentétben c1 felsorolásban szerepeltettük a „nyírbátori'1 önálló 
divíziót, ezért szövegszerű kiegészítés nen1 indokolt. 

Budapest, 2015. AA hó Jc).nap 

- 3. 

Makkai Mária 
l'elügyeleli vezetö 
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Alhuni Sz:lmvcvőszék 

D0n1okos László 

clni>k 

1052 Budapest 
Apáczai Cs. J. u. 10. 

Tisztelt Elnök Úr! 

1 , ., .· l ., .. " .. . .,,. , ' \·11 1·1.,'I •·z.,·,11n;· '{1'~···1:·1· 

fr11-B 2.01 r· 
1°'.rkuell: 2015 IJKT 2 1) 

/'vlclli;klct: .... 

/j, fí,.c 

1kt. sz.: MNV/01150343/ ·'/ 12015. 
Hiv. s,,.: V-0763-060/2015. 

A 2015. október IJ. napJan ,,Az á!lamÍ tufr{idonban álló erdőgazdasági ldrsasdgok 1•agyo11gazdálkoddsi 
rc1•ékenységé11ek ellenőrzése - Nl'ÍRERl)C) Nyírségi Erdészeti Zrt." tárgyában kézhez vett, V -0763-060/2015. ikt. 
sz. Jelentés-tervezetre az alábbi észrevételeket kívánmn tenni, 

I. fejezel/ 7. old. első bekezdés, 9. old. negyedik-hatodik bekezdés, 10. okl. első bekezdés, 11.2.1. fejezet/ 16. old. 
ötödik-hatodik bekezdés, 11.5. fejezel I 28. old. első. hannaclik, ötödik bekezdés és 10. old. J_avaslal nz MNV ZrL 
vezérigazgatójának a)-c) pontok 

„N1:111 állr rendelkezésre a Vltr.-/Jen efő(rt, a tulajdonosi joggyakorlás és a vagyongazdálkodási feladatok 
ú1lcítható ,11ódon tiirrénlJ l'égrr:haj1císár /Jiztosírá, a módos{rásokkal egységes s-:::.erkezetbe foglalt vagyonkezelési 
s::.erz_ődés. A szerz/idli .félek 11e111 tettek eleget a Vhr.-/Jen foglal/ re11delkezés11ek és a Vhr. hatcíly/Jalépését követei 
hat hónapon belül 11cm kez.deményez.ték c1 /'./en1zeti Földalapba tartozó ingatlanokra vo11a1ko::.óa11 a VSZ 
megsz,iintetését és a Vtv., illetve a Vhr. szabályainak megfelelő szerziidés 111egkötését." 

.,A vag.w.-.:i·ez.elésbe c1dott úllc1111i vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakor!(i !vfNV Zrt. és NFA az elle116rzöt1 
id/is::akban a VSZ·szel kapcsolatban feltárt hiányosságok megsziinretésére és a hatályos jogszabályoknak wdó 
mcgfelelretetésérc vo11otkozóa11 ne111 kezdl'111ényeze1t intézkedéseket, nem élt a \lhr.-ben j(}glalt, a kezelt \'ogyu11 
használatára 1,011atkozó ellendrzési jogáwil, valamint 11cm ellenúrhte u vagyonnyilvántartás hitelességét, 
teljességét és helyessé:;~ét. 

A NYÍRERDÖ Zrr. a Magyar Állan, trilojdo11ában álló erd/iva.gyon és egyéb n1iivelési ágú tenn(iföld i11gat/a11ok 
kezelésh a KV!-vel 1996-ban kötött vagyonkezelési szerződés alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezel/J és ti 

K\ll között létrejött szen:/idésesjogviszony kereteit a VSZ-bn1foglalt jogok és körelezeuségek töltötték ki, ozo11ba11 
az 1ie111 tá111ogaf/a (1 Vhr. 3. § ( l) bekezdéséhen eld{rt, a vagyongazdálkodási JCladotok árlcítható módon liJrténö 
l'égrehajtá.wít, va/a111i111 11en1 támog(ltta a szalxilyszenl vagyo11gaz.dcílkodásl. Az elleni"frziifl időszakban a VSZ 
hatáf.von kíviil helyezett jo,;sza!Hílyi hil'l1tkozcísokat tartalma:;.olf az Áht. és a \ladvédel111i tv. rende/k('z.ései 
vonarkozásábc111 és nem tartalnwzott a Vtv., az Evt. és a Nvtv. eléiírásaira való hivatkozásokat. A VSZ 3.2. l. pon(i(1 
11e111 tarto/11wzta az /1,'vtv. 11. § (8) bekezdésé11ek 2012. január 1-jétlil hatályos, a 1•agyo11keze!/Ji jog korlcítozásaira 
vonatkozó előírásokat. A VSZ 3.2.J. po11tjáha11 szereplő, a vagyonkezellii jog átengedésére és a 3.12.2. pontjában 
rögz{u,tr. az erdő has:.11ólati jogának úte11gedésére vonatkozó rendelkezés 2009. j1íli11s 10-étiíl nem felelt meg a:::. 
Nfatv, /9/A. § (4) és 20. § (7) bekezdései elifírcíscínak. A VSZ-ben évente efö{rt feliilvizsgálatra az ellenörzött 
id/fsz.akba11 11e111 keriib sor. A felek ne111 tetlek eleget a Vlir. 54. § (7) hekezdéséhen foglalt rendelkezésnek és a Vhr, 
hatálybalépését követii hat hánapon heliil nem kezdeményezték a Netnzeti Földalapba tartozó i11gatla11okra 
l'onarkozóan a VSZ 111e~s-;ii11tetését és a Vtv., illetve Vhr. szaúdlyainak niegfeleh1 szerzifdés 111egkötését. 

···-·-·-·-·-·- ·· -·-··-···---·-·· cfi1}) .~---···-------· ---·--·.,----·--·· 

11 \ l ll,"L1w11.l',"""')'1ú, )1; I', ,1.,, '"' 1 \')') lh,d.,p,,, l'I" ·'ol( 

J,L 1, ., , ;(, 1 ~ 1·· 1-11~1 1 , , \!; 1 }'',"'. J l 111\ \\; 1· nm, 1,., 1 "' ,,! ml;,,,,,,,,n,.\,u 
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A 1•agyo11keze!é.,;f)e adoll cífh1111i vagyon 1eki11teté/Je11 tulajdo11osi jogokat gyakorló 1HNV Zrt. és NF!\ 11em vég ezrek a 
Vhr. 20. § ( J J-(2) beke:.déseiben és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek liasznosi'táscínak rész/eres 
szahályairól szóló 262/2010. (Xl.17.) Konn. rendelet 47. § (1)-(2) hekezdéscihe11.foglalt, a vagyonnyilvántartás 
hif('/ességére, teljességére és helyességére l'Ol/atkozó elfenlJrzést a Társaságnál. 

.!t11•as/ataz M/1/V Zrt. vezérigazgatójának 

a) Tegye11 intézkedéseket a;:, erdifgazdasági társaság kih:re111/fkiidésé11el a lény/eges állapotot rögztt() és a hatályos 
jogszahá(vi e/iiírások11ak 111egfelellf vagyonkezelési szerződés 1negköt(f.vére. 

b) Tegyen inrézkedéseket a 1•agyo11kezelési szerziidés feliilvizsgú!atcínak e/111oradásával, valcmtint o Nemzeli 
Földalapba tartozó i11gatla11okra vonatkozó VSZ megszii11tetésével összt;/i'iggés/Jen }Cltdrt szabá/y1alanságok 
tekintetében aj(!leh!,\};ég tisztázása érdekében, és szükség sz.erint intézketUen a felelősség érvénye.,·ftésérlil. 

e) /11téz.ke1(ie11 a Társaság 1•agyo1111yif1'cí11rartása hitelességének, teljességének és helyességének JogszalHilyban 
foglaltak szeri111i ellen(irzéséről." 

Sajnálattal {dlapítottuk 1neg, hogy a Jdcntés-tervezet egyáltalán nem veszi figyelembe a vizsgált időszakban ./ 
n1cgindított és több eljárási cselck1nényt is n1agilba foglaló intézkedés-sorozah1nkal, ainelynek a célja a Jclcntés
tcrve,,etbcn egyébiránt joggal kifogásolt hhínyosságok n1cgszlinletésc, az erdőgazdasági Uírsaságok n1líködésének 
jogszab:ílyi tncgfdelöségének biztosítása volt. Ezzel a Jelentés-tervezet azt sugallja, hogy a tulajdonosi 
joggyakorlók részéről cgyáltal:ín nen1 volt szándék az erdőgazdasági társas;ígok 1nüködésének, illetve a 
vagyonkezelés körüln1ényeinek hatályos jogszabályok szerinti szabályozásúra, a,ncly cgyébid.nt nem felel n1eg a 
valóságnak és az adatszolgáltatásunk során sem erről tájékozLattuk Önöket. 

i\1inda1ncllett elistnetjUk, hogy a problétna a ket.cll vagyonclen1ck nagy sz{una, ebből kifolyólag a szabályoz:íst 
igénylő körülrnényck nagy szán1a és sokrétűsége miatt nehezen áthitható, ezért kérjük, engedjék 1ncg, hogy a 
n1unkájukal segílö szándékkal korábbi tájékoztatásunkat is1nételten 1negcrösítsi.ik, azzal a kifejezett kéréssel, hogy a 
Jelentésükben az ;íltalunk vitatott n1egál!apít,íst szíveskedjenek rnódosítani, és az NINV Zrt. által a megoldás 
irányilba 1negtell ínlézkedéseket rc!ti.intelni. 

Az ideiglenes vagyonkezelési szerződéseken alapuló kezelői jogviszony üjraszabályozása, az ideiglenes 
vagyonkezelési szerződések n1cgszlintctése és végleges vagyonkezelési szerződések tncgkötése érdekében az 
intézkedéseink tnár 2011. évben n1cgkezdődtek, ptírhuzamosan a Ncrnzeti FÜ\da[apról szóló 2010. évi LXXXVII. 
tv. 34. § (3) bekezdés e) rontja szerinti feladat- illetve vagyonátadilssaL 

Az intézkedéseink alapja a 2011. évben, MNV/01/29518/201 L szán1 alau szakterületünk által bekért, az 
erdögazdasági társaságok 2010. deccn1bcr 31-i, illetve 201 1. július 3 ! -i fordulónapra vonatkot,6 leltárjelentése volt, 
atndyet elsődlegesen az NFA tv. szerint elöí11 vagyonátadás elvégzése- céljából kértünk meg az erdőgazdasági 
társaságoktól. Ugyanakkor a \elt1llje!cntéshez benytUtotl földrészlet listák voltak az első olyan kirnutatások, 
an1clyek a kezelt vagyon elemeit a FÖMI adatb{1zisán alapuló (az aktuális ingatlan-nyilvántartási állapotnak 
n1egfelelöen) alré-szlctes bontásban tartallnazt.\k. 

A vizsgált idöszakban n1egindítoH és lefolytatott intézkedéseink a következők: 

1. Az erdögazdasági társaságok által kezelt vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlók szerinti elhatárolása, NFA 
átadás dökészíté-se, az crdögazdasági társaságok bevonásával. A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonclen1ek NFA 
átad{1sa 2012-20 J 3, években ,negtönént, n1ajd a visszanmradt vagyonelen1ek - többségében kivell ,negnevezésbcn 
nyilvántartott földrészletek - elhatárolását is elvégeztük. A feladat végrehajtása 2014. 1nájus 31-ig teljesült. 
Az intézkedéssel az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásn alá tartozó vagyonelen1ek körét - a közös tulajdonosi 
joggyakorlás alalt álló ingatlanok kivételével -, azaz a végleges vagyonkezelési szerződések ingatlanlistáit 
n1cghatároztuk. 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy az erdögazdasági társas,ígok a 2011. évi leltárjelentéscikhez minden esetben csatolták 
a jelentés tarta!Jnára vonatkozó teljességi nyilatkozatukat is, így azok tanallnát 1nint teljes kör(i adatszolgáltatást 
kezelt Lik, 
A hivatkozott iratokat az eljárás sonín a Tis,Jelt Állan1i SzáTnvevöszék rendelkezésére bocs:ítouuk. 
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2. Az erdőgazdasági tirsas;_igok által kcz.elt vagyon értékelését 2014. n1ájw, 31"ig elvégeztük, részben kiilsö piaci 
szert~plő által ,ncgállapítoH vagyonértékelési adatok (az IFUA értékbecslési adatai), rés?,ben belsö szakértök és n 
kontrolling szakteriilet által az MNV Zlt htitályos értékelési :,;z..1.bülyz.ita által n1cgállapított értékadatok figyelcn1be 
vételéveL 

3. Az fvlNV ZrL Igazgatósága 511/2012. (X. 08.) IG sz., vala,nint 717/2013. (IX. 23.) JG sz. határozataiban 
lntéi:'.keJési terveket íogadott el „a 28/2012. (IX. 24.) sz. RJGY határozntában előírt, vala1nint az MNV Zrt. rábíz.ott 
vagyon 2012. évi bcszütnolója könyvvizsgálói rninősítésének megtartásához szükséges és egyéb feladatokról". Az 
lnté7,kcdési tervek n1agukba11 foglnlták <lZ crdögazJasági társaságok által kezelt vagyon analitikájának clőá!lítását, 
illetve az erdötársaságokkal végleges (netn ideiglenes) vagyonkezelői szerződések 1negkötését. A 717/2013. (IX. 
2J.) 10 sz. hattirozat tnellékletc ta1tahnazza a feladat végrehajtása érdekében 1nár n1egtctt intézkedéseket (pl. 
„f\.1egtörtént az erdőgazdaságok által kezelt vagyon listáinak vagyonkezelői jelentésekkel való egyeztetése; a 
vagyonkezelési szerződés tartaltni kérdéseinek, az erdőgazdaságok vélc1nényénck feldolgozása, NlFB 
Munkacsoport egyeztetések történtek stb.), valainint rögzíti a még elvégzendő feladatokal. Ennek rncgfc\e!öcn az 
1v1NV Zrt-nél 2012-iöl fo!yan1athan van az erdőgazdasági társaságok vagyonana\itikájának elöállít6sa és 
vagyonkezelési szerzödései tárgyú projekt. 
A hatályos jogszabályoknak 111egfeielö vagyonkezelési szerz6dés tervezetét a vizsgálati időszak során az MNV Zrt 
belső szakterületi egyezletést követően elökészítettlik, és a 2014. nufrcius 18-án 1negtartott Munkacsopoit 
értekezleten az erdőgazdaság képvisel6ivel, továbbá a tulajdonosi joggyakorlók (NFA, illetve akkor n1ég Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt.) képviselőivel isn1ertettük annak tartalmát. A szerződés sz(ivcglervezetésnek vélen1ényezése 
ekkor 1ncgkezdődött, ugyanakkor clisn1e1ji.ik, hogy a végleges szerződésvá!tozat már az Önök által vizsgált 
idösz.akot követően került elfogadásra. Ugyancsak a 2014. n1árcius 18-án megtartott Munkacsoport é1tekezleten 
tettünk javaslatot a vagyonkezelési díj alapjának és n1értékének meghatározására. 

4. Az erdőgazdasági társaságok által kezelt és a saját vagyonának vagyoneleinenkénti, valainint a kezelt 
vagyone!en1ek tulajdonosi joggyakorlók szerinti elhatáro\ás,í.ra vonatkozó intézkcdésünket a vizsgált idöszakb.10 
elökészítelti\k. 

Tájékoztatjuk továbbü Elnök Urat az alábbiakról: 

A Ne1nzeli Fejlesztési Minisztériurn KGTF/377-6/2014-NFJ\1, valanlint KGTF/377-7/2014. szá1nok alatt adott 
utasításokat a fenti felad<1tok elvégzésére. Ezekröl, illetve az utnsításokra adott je!entésUnkről a korábbi 
adatszolgáltatásunk keretében szintén kitértiik. 

A vagyonkezelési szerződés vizsgált időszakot követöen elfogadott tervezetének ,neUék!etét képezik az f\.'1NV Z11 

azon szab,ilyzatai is, an1t:lyek a kezelt vngyon nyilvántartását, a beruházások nyilvántartását és az azzal kapcsolata:-. 
c!szán1olásokat, illetve a tulajdonosi cllcnörzéssel kapcsolatos, a jelenlegi jogszabályi környezetnek ,negfcldö 
szabályokat tartahnazzák: 

Az álla1ni tulajdonon, egyéb vagyonkezelők által vagyonkezelt eszközön n1egvalósítandó beruházások. 
felújítások előzetes engedélyezésének és elszámolásának eljárásrendjéről szóló 35/2014. számú vez6rigazgatói 
utasítás, 
A Magyar Ncinzcti Vagyonkezelő Z1t. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata - a 39/2014 . .szümú vezérigazgatói 
utasít.is, továbbá 
A Magyar Ne1nzcti Vagyonkezelő Zrt. állatni vagyon vagyonkezelőire, az álla1ni vagyont használókra és a 
társasági részesedések esetében az rvtNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlását n1egbíz.ottként ellátókra vonatkozó 
Vagyo~-nyilvánta1tási S2.abií!yzatár6\ szóló 12/2014. szán1ú vezérigazgatói utasítás. · 

Fentiek 1nel!ett mcge1nlíthelő az MNV Zrt. folya1natba épített, illetve vagyon nyilvántartás vezetést támogMö 
ellenőrzési 1nódszertanról szóló 11/2014. szá111ú vezérigazgatói utasítás. 
Egyeztetéseink során az erdőgazdasági társaságok tájékoztatást kaptak a szahiilyzataink taitaln1ára vonatkozóan. 

A Jelentés-tervezet 10. oldalán található, az MNV Zrt. vezérigazgatójára vonatkozó, a) pont alatti, vagyonkezelési 
szerzödés megkötésére irányuló javaslathoz kapcsolódóan felhívjuk a Tisztelt Állarni Szá111vevöszék figyelmét 
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arra, hogy a Nen1zcti Fejlesztési Minisztériu111 ÁVF/21310/20 l 5-NFM szfünú t;íjékoztató levele szerint ,Nliniszter l 
Úr vagyongaz<lálkodási szc1nponLból nem láinogtllja az erdőgazdasági tllrsaságok ideiglenes vagyonkezelési 

1 

szerződéseit kiváltó vagyonkezelési szerződések 1negkötését, ideértve az MNV Zrt. vagyonkezelési szerződésekkel 
kapcsolatos jóv:íhagyó döntéseit is. 

Az MNV Zrt-rc vonatkozóan hivatkozol! jogszabály, a Vhr. 20. § ( 1 )-(2) bekezdése 2014. n1árcius 14-ig - csaknem 
az ellenörzöl! idöszak végéig - a következőképpen rendelkezett: 

,,(1) Az állatni vagyon kezclöjét, használóját n1cgilletö jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, 
célszerűségét a Vtv. 17. *-ának d) pontja alapján az MNV Zrt. - szükség szerint a terlileti szervei útján -
ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyon kezelésére, hasznosítás,íra kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a 
tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a felek jogait, köte\czellségeit a felek a szerzödés részének tekintik. 
(2) A tulajdonosi ellenörzés célja az állan1i vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a 
rendeltetésellenes, jogszen'.Hlcn, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sérti), illetve a központi 
költségvetést hátrányosan érintö vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszeríí állapot 
helyreáJIHása, tovühbá a vagyonnyi!vántanás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása." 

A tulajdonosi cllenörzés alaU a TerU!eti Irodák által folytatott ellenőrzést is érlelte a jogszabály, ainiből egyenesen 
kövc1ke7.ik a szakleriileti 1nunkafolyan1alba épített ellenörzési kötelezettség figyele1nbe vételének a lehetősége, 

A Jelentés-tervezetnek azt a fordulata, an1ely szerint,, .. az A1NV Zrt ... a vagyon11yilvc'i11tartcísok uiegfefelliségére 
(l1itelességére, leUcsségére é.\' helyességére) vonatkozó helyszíni ellen/Jrzést a Tdrsa.wígnál nem végzett" a 
továbbiakban azt Jelenti, hogy az Állaini Szán1vevöszék a tulajdonosi ellenőrzés alatt a helyszíni ellenőrzést érti. 
Ugyanakkor az Allan1i Szálnvcvöszék által hivatkozott jogszabályok (a Vtv. és a Vhr.) nc1n határoznak meg 
sc1111nilycn formál a tulajdonosi ellcnörz.ésse.l kapcsolatban, nen1 következik a jog:,,zabályi rendelkezésekből, hogy 
azt a helyszínen kellene végrehajtani. 

Fentiekre tekintettel ké1jiik u Jele111és-te1vezet 7., 9-10., 16., illetve 28. oldalú11 található azo11 11wgállapítások 
tifr(ését, hogy az A1NV Zrt. 11c111 kezdeményeZl!f/ intézkedéseket, és ne,11 wfgzetl a Vhr. 20. § ( l )-(2) bekezdéseiben és 
a Nemzeti Földalapba Jarto::.ó földrészletek hasz.11osÍJcísának részleles sz.abcílyainíl szóló 262/2010. (Xí.17.) Konn. 
rendelet 47. § ( l )-(2) hekezdései/Jen foglalt, a l'agyo1111yi/ván!artás hitelességére és teljességére vonatkozó 
l!llen6rz.ést, illetve helyszíni cllenlirzé.1·1 a Társascígnál. ké1jiik ci megtett intézkedések fe/riintetését, és a Jelcntés
terl'ezet 10. ol<hilán lalcífható, az lv!NV Zrt. vezérigaigatójára vonatkozó /J) pontot a 111egtell intézkedések 
.fülyc1111atosságára tekintet/el törölni, a e) pont alatti javaslatot szövegszerűen ekként módosítani: 

.fai,aslataz MNV Zrt. vezéri!(a?.glltójának 
e) Az lv/NV Zrt. //dtiido11osi Joggyakorlása alá tartozó (az Enldgazdasági Társaságok által az lv!NV Zrl. részére 
Jelentett) vagyo11efe111ck teki11tetébe11 intézkedjen a Társaság vagyo1J11yifvá11tar1císa hitelességé,wk, teljességének és 
helyességének jogszabcíJ.vlnu1 foglaltak szerinti ellenőrzéseinek erősítésér(il. 

11.5. fejezet/ 28. old. 1násodik bekezdés 

,,A Tcí1:w1ság fdetli 111lajdonosi Joggyt1korló sz.a11wra a Vt1•. 17.' § ( I) bekezdés d) pontja rendszeres e/lcn(irzési 
k()te/e7.e11séget írt e/6 a vele szerződéses jogviszonyban levő személyek, szervezetek 1·agy más haszJ1álák állami vagyonnal 
\!aló gaztlálkodása 1eki11/etébe11, amelynek azonba1111em Lclf eleget." 

Az ÁSZ vizsgálat az alábbi időszakra te1jcd ki: 2009. január 1. napjától 2014. decen1ber 3 ! . napjáig, kitekintéssel a 
helyszíni ellenőrzés végéig tartó releváns folyamatokra. 
A hivatkozott Vtv. 17. § ( 1) bekezdés d) pontja a vele szerzödéses jogviszonyban állók állurni vagyonnal valö 
gazdálkodásának rendszeres cllenörzési kötelezeltségét írja elő az MNV Zrt. szá1nára. A Jelentés-tervezet 
„Foga\01ntár" részében a „tulajdonosi ellenőrzést" a Vhr. 20. §-ban található cé!Jneghatáro;,.ás segítségével, azzal 
111egcgyczöen definiálja. A jogszabály ~ és az ÁSZ Jelentés-tervezet azzal 1negegyczöen - csak a tulajdonosi 
ellenörzés célját és rendszerességét tartalmazza, ezen túl sen1 a tulajdonosi ellenörzés tartalmi, formai, 1nócls1.ertani, 
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sth. követclinényeit, sc1n a rendszeresség konkrétabb 1neghatározását, hogy évi, két~, három-, slb. évenkinti 

gyakorisággal kellene az ellenőrzéseket lefolytatni. 
Véle1nényünk szerint elvi jclcnlöségc van annak, hogy: 
a) A rendszeres ellenörzési kötelezettség 1negsértésérc vonatkozó n1cgállapítást a rendszeresség fogalmi 
1neghalároz,1.sát követ6en lehet tenni, azaz, hogyha adott esetben nz ötéves ellenőrzési időszak alatt az fvtNV Zrl. 
!cgal.íbb egy ellenőrzést nern végzett, akkor a „rendszeresség" az ötévenkénti ellenőrzési kötelezcuségcl jelentené. 

Ilyen foga\01n n1cghatározás nein áll rendelkezésre. 
b) A tulajdonosi ellenőrzés jogszabály - és a Jelentés-tervezet - szerinti definíciójából nctn vezethetö le, hogy az 
cs;ik elklilönUlt - az ÁSZ viz:--.gálatához hasonló - célellenőrzés útján valósulhat rneg, és ki kclkne z.írni az MNV 
Zrt. vagyonkezelési tevékenységéből fakadó n1unkafolya1n;itba épített és vezetői ellenőrzéseket. 

Fentiekre tekintettel ké1jiik a Jclentés-terve::et 28. oldalán található megálfapílás törlését, hogy az MNV Zrt, a 
s::ú111ára a V1v-hl111 elúín rendsz.t'res ellen/ir::.ési köte!e;:,e1tségé11ek 11e111 tett eleget, vagy e megcíllapításr szövegszeriíen 
ekként módosÍf(lni: 

„A Tú1:~ascígfelerri T1dqidm10siJoggyakor/ól [a::. MNV 7,11,J az álfwni vagyonnal való gcczr.lúlkrxlásra i11Íl1y11/ó célellcniirz.ésckd a 
vi::sgdlat ídliszukt1 alatt nem végz.ctt. " 

Kérem Elnök Urat, hogy a Jelentés véglegesítése során jelen észrevételeinket szíveskedjenek figyclc1nbe. venni. 

Budapest, 2015. október ,,p. ~~ 

Üdvözlettel: ~,1 I\f\/ l ~[Aí,l",\l(Nl:~pr.-n 

dt~''\fot 
dr. Szivek Norbert 

vezérigazgató 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Szívek Norbert úr 
vezérigazgató 

J\:fagyar Ncn1zcti Vagyonkezelő Zri. 

Budapest 

l'isztclt Vczérigazgaló Úr! 

E L N Ö K 

lkt.szám: V-0763-068/2015. 

1\. .,Jc/entéster\'ezel az áfla111i 111/ajdun,ban áll~ erchJgazdasági társaságok vagyo11ga:dcí/kodási 
fel'éke11ységének el/e11árzése - NYJRE'RDO l\~vírségi Erdc'szeti Zrt." cÍln1ncl készített 
szú1nvevöszéki jelentéslcrvezctrc tctl észrevételeit köszönettel n1cgkapta1n. 

Az ;\llatni Szátnvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető últal 
készített részletes tájékoztatást csatoltan 111egküldötn. 

Tájékoztato1n Vezérigazgató urati hogy a sz<ín1vevőszéki jelentésben - az Állmni 
Sz{unvcvöszékről szóló 2011. évi LXVL törvény 29. § (3) bekezdése alapján ~ a figyclcn1be 
ne111 vett észrevételeket szerepeltetjük az clutasítús indokának fcltnntetésével. 

Budapest) 2015. hó Jo. nap 

í-~t),, . . '\\ 
( ,,.-.,--,.,-~.,,, _J 

,.\ i.l.1\ .. \ 1_' • •• 
S/,,\\1\-'fl.'()C,/.\-.K / 

.................. f:: LN O '1-

Tisztelettel: 

tvtelléklct: Ttijékoz.talás az elfogadott és az e! nem fogadott észrevételekről 

1(152 BUDAPEST, APÁCZII! CSERE JÁNOS UTCA 10.1364 B\ldapest 4. Pf. 54 telefo11, 484 S101 lax, 484 9201 
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'l'áJékoztahís 

!Vlcllék!ct 
lkt.szilm: V-0763-068/2015. 

,1z elfogadott és az cl nc1n fogadott észrcvétclckriíl 

A „Jelentéstervezet az áflc1111i tulcric{onban ~flló er(k~rJazdasági rúrsascígok vagyongazdálkodási 
tevékenységének e/lenr'frzése ~ 1\TYIRERD() Jv),írségi E'rdés::.eti Zrt. " cín1ü jclcntéstcrvczetrc 
2015. október 28-án érkezett észrevételeit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a 
következő tújékoztatást adon1. 

1. A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó 1ncg;'illapításokrn ü.·tt észrevétel (l. rejczct / 
7. oldal l. bekezdés, 9. oldal 4-5. bekezdés, lL 2.1. fejezet/ 16. oldal 5-6. bekezdés. 10. oldnl 
javaslat az iVfNV Zrt. vezérigazgatójának a)-b) pontok) 

1\ jelentéstervezet vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó 1ncgúllapításai hclytúllóak. i\z 
crdögazdasúgi társasag 1nüködése jogszabályi 1negfclclösége biztosílüsának érdekében leli 

kezdc1nényczésckröl adott tájékoztatásukat köszönettel vettük, azonban azok ne1n 
crcchnényezték az ideiglenes vagyonkezelési szerződés olyan n1ódosítúsút, vagy olyan új 
vagyonkezelési szerződés n1cgkötését, ainely biztosította volna a VSZ hiányosságainak 
n)eg,szüntctését, illetve a hatályos jogszabályoknak való 1ncgfclclöségét. Ezért az T\1NV Zrt. 
vezérigazgatójának és az NF1\ elnökének 111egfogalinnzott intézkedést igénylő tncgállapíHís, 
vahunint az MNV Zrt. vezérigazgatójának n1cgJOgaln1azo\1 javaslat a) és b) pontjának 
1nódosítása nen1 indokolt. Az egyCrteltnűség érdekében a 9. oldal 4. bekezdést az alábbiak 
szerint pontosítjuk: 

,.A 11agyo11kezelésbe crdol! úllrnni 11agyo11 lekinleléhen tuh!idonosi )ogokal gyakorló 1\11VV Zrl. 
és Nf>l az elle11éírzölf idéíszakhan a VSZMszel kapcsolatban ·jC!tárt hicínyosságokal nem 
szfintelle 111eg, a hatá/yosjogszabcí/yoknak a szerzi'fc!ést ne111_feleliette ,neg,. 

2. Az IVINV Zrt. ellenőrzési kötelezettségének cl1nulasztiís~lra vonatkozó n1egállapításokrll 
tett észrevétel (9. oldal 6. bekezdés, 10. oldal 1. bekezdés, Il. 5. fejezet / 28. oldal l., 3., 5. 
bekezdés, 10. olclnl javaslat uz MNV Zrt. vezérigazgatójának e) pont) 

Az MNV Zrt. ncin bocsátott az .t.\sz ellenőrzés rendelkezésére az MN\' Zrt., vngy Tcrtilcti 
Irodái últal a Vhr. 20. § (1)~(2) bekezdései szerint végzett ellenőrzésekről dokun1cntu1nokat. A 
jelentéstervezet n1cgá! \apításai és a javaslat helytállóak, 1nódosítúsuk ne1n indokolt. 

- 2 -
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3. Az JVINV Zrt. a Vtv.-bcn előírt ellenőrzési kiitclczcttségérc vonatkozó n1cgállapítúsra tett 
észrevétel (II. 5. fejezet/ 28. oldal 2. bekezdés) 

Az ellenőrzés n1egúllapította, hogy az l\1NV Zrt. az ellenőrzött idöszakban a NYÍR.EH.DÖ 
Nyírségi Erdészeti Zrt.-nél helyszíni ellenőrzést ncn1 végzett, e1Te a 1negállapításra az MN\' 
Zrt. ncn1 tett észrevételt. Az cgyértchnüség érdekében a doku111cnttunok isn1étel1 áttekintését 
követően a jclcntéstcrvczct 28. oldal 2. bekezdését az alábbiak szerint pontosítjuk: 

„A Társaság .féleai 111/qjdonosi jog,gyakorló1-2 szá,nára a Vtv. 17. § (1) bekezdés llj pon(ia 
rendszeres e/le11őrz<!si kötelezettséget írt elő a vele szerz!fdéses jog,,iszonyhan levő szen1élyck, 
szervezetek vagy 111ás használók állau1i vagyonnal való gazdálkodása tekintetében, an1e/ynek a 
1\!YÍRERJJÖ Zrf.w11él a:z e!!r:11/irzö/l időszakban ne,n teli eleget." 

Budapest, 2015. 1:1: hó ;)1). nap 

.J. 

tvlakkai tviúrin 
felügyeleti vezető 

3 
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MFB 

Do1nokos Lúszlú úr 

clniik részére 
(lt_c \]~,_. 11 

r[J . ..5'-·,) 
A.11:uni Szá1nvL·v(is7,ék 

l'isiJc·lt F.lniik Úr! 

.,,MFB 

1111111111111\llllllllllll ll l\l 
M558060 

5',(i.q " ').í? 1 fJ..,o ( '5 

r. ÁLL-, 'I' s·1 '\'"_·r;-;{;;::_"zr'.·K ' .. , . ;,,\. l ' ~' '· ,) ' ,, 

/ 1,kot zf~;~/ ),2Q/( 

/ 

i; '·''" ' 

-~1~-~ ·-~"---·--

20 ! 5. októhcr 7 "én kös1.öncttc! kézhez vctt(ik az Állmni Szún1vcvöszék .. Az állm11i 
tulajJonban úllú crd6gazdus,ígi tiirsaságok vagyongazdúlkodási 1cvékcnységénck 
cllenörzéséröl". szóló jclcntéstcrvczctckct az alúbbi cégekre: 

o 0;\LE[(f) f)élulfüldi Erdészeti Zrt. 

e Nyircrdö [\lyírségi Erdészeti Zrt. 

e \lértcsi EnJészetí és Faipari Zrt. 

(lkt.szi1111: V-0761-150/2015.J 

(lkt.szúm: V-0763-05912015.) 

(lkt.szúrn: V -0759-064/2015.) 

Az l\~FR Zrt. a jclcntéstcrvczctekkcl kapcsolatosan 2 fi!le sze111po11tból kívún észrevételt 
tenni: 

1. A jelentésekben 1ncgfogalinazott központi probll'1na 

2.. Egyedi esetek 

1. t,. jelentésekben 1ncgfogaln1a1,ott kfizponH prol>lé111a 

Az ÁSZ az egyedi jelentéseiben az crdögazdasilgi társaságokat, valmnint a vagyonkezelésbe 

adott úllmni vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló í'v1NV Zrt. és Ncinzcti 

Földalapkezclö (tovúbhiukhan: NFA) tevékcnyégét n1arasztaHa cl. 

J\lapvctö prohlé1naként jelenik 111cg, hogy az crdök últal kezelt eszközök ·-· az NFA-val, a 

Kincstúri Vagyon lgazgatósúggal, és az J\1N\' Zrt-vel kötött vagyonkezelési 111cgú\lapodúshan 

rögzített - értéken nc1n szerepelnek a Társasúgok könyveíbcn. 

Az lv'IFB lrt. tudatúbun volt 11 prob!é1nfinnk (azt az 1\sz jcli:n10shcn is cn1lítctt, 2010. évhc11 
végzett útvihígítúsi jelentés is tartal!nazla, n1clynck nyo1non követése, bcszún1oltalfts,1 

n1cgtörtént) és !ólyainatosan cgy0ztcLctt az l\1NV Zrt-vcl és az NFA-val a rendezés ügyében. 

Az ideiglenes vagynnkczelési szerzödCs nH'idosítúsára, véglcgesitésére a vagyonkezdésbc 

adónak (ivtNV, NF;\) van lchctöségc, a T,\rsasúgok szcrzödö partnerként észrevételeket. 

1 
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javaslatokat tehetnek. A szcrzödés véglegesítése érdekében a Túrsasúgok és az MFB Zrt. 

képvisclöi 111indcn olyan egyeztetésen (pi.: az r'vlNV Zrt. úl1al 1C1rchozott bizollsúg) részt 
vettek, mnclyrc 1ncghívJst kaptak, illetve azokon érdcn1i javaslatokat tettek. 

Ahogy a jelentés is 111cgjcgyzi, az egyeztetések az cllcnörzés befejezésig ncn1 kc1iiltck 

lezárásra, így a Társasúgoknúl nc1n áll rendelkezésre a vagyonkezelésben lévö úllmni 

vagyonn.1 és annak nagysúgúra vonntkozó, az i\1NV Zrt. és az NFJ\ nyilvúntartás{lva! egyczö 
adat. 

Az ÁSZ 2013. évi ,,/tz állanti vagyon j'e/etti ko11troll ~ /lZ á!lt1111i 11agyon feletti tulajdo11osi 

joggyakor/á.,·sa/ Aapcso/ato.\· tevékenységek el/eu(irzéséről" szCJlú Jelentése alapj:lf1 a 

Ncrnzcti Fejlesztési l\1iniszt(Tiurn - uz ÁSZ-szal egyeztetett - Hlábhi f6hb pontokat 

lartahnazó intézkcd(·si tervet (l. sz. n1clléklct) állított iisszc 1 n1clyct a 2014. április 25-én 

kelt levelében küldöl1 n1cg az !VlFB Zrt. részére: 

a Túrsasúgok :Utal kezelt úllmni ing.itlanok és egyéb vngyonelcn1ck értéken történö 
nyilvántartúsa, 

a vagyonkezelési díjak cgyérteln1ü és tulajdonosi joggyakorló szervezetenkénti 
rncghatározilsa, 

az új vagyonkezelési szerződés n1cgkötésc, 

a 'fúrsasúgok kezelt és saját vagyonának vagyonclc1nenkénti, valainin! n kezelt 

vagyonc!c1nck tulajdonosi joggyakorló szerinti clhatúrolása. 

Az MFJ3 törvény 1nódosítúsúnak 20 [ 4. július 16-í halúlyha lépésével nz tvtfB Zrt. á!huni 

erJiígazdasúgok ll'.lcHi tul,tjdonosi joggyakorhlsa n1cgszünt, az a Földn1üvclésügyi 

t\-1inisztériun1boz került ú1, így az intézkedési tcrvhen való közrcn1ííködésrc, illetve a 

végrchajlús nyu1non kövclésCrc az MFB Zrl-nck nc1n volt lchctösCgc. 

A jelentések az MNV Zrt. vczérigazgatójúnak, az NFA clnöké1u;k és az erdészeti túrsaságok 

vczériguzgatóinak fogaln1aztak n1cg intézkedési javaslatokat. 

2. Egvcdi csch.'lc 

DALEllD l)élalfiildi Rrdészcli Zrt. 

A jclcntés1ervczct hibásnn hivatkozik az t-.1FB Zrt.-rc, n1ikor a Ylv.17§ ( 1) bckczch'~s d) pontja 

szerinti rl!ndszcres cllcni'irzés cln1an1chíslira 1nutat rú. A \'tv. hivatkozott bekezdése alapjún uz 

c\lenörzés az l\1NV Zrt. fl'.ladata. Kéi:jük a társasúg feletti tulajdonosi joggyakorló2 hivatkoz.6s 

türléséL (29. llldal 4-5. bekezdés; 9. oldal 4. bekezdés) 

2 
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NYÍRERD() Nyírs~gi Erdészeti Zrt. 

A jelentéstervezet hibásan hivalkoí'.ik az l\1FB Zrt.~rc, an1ikor a vagyonkezelési díj évenkénti 

fr:[ülvizsgúlatúról ír, ugyanis a vagyonkczclöi díj 1ncgha1{1rozúsa az l\~N\1 Zrl. és az NF A 

hatúskörc. ( 17. oldal 2. bekezdés) Ké1jlik a (ársasúg rclctti tulajdonosi joggyakorló~: 
hivatkozás törlését. 

A jelentéstervezet hibásan hivatkozik az lvlFB Zrt.-n.\ 1nikor a Vtv.17* ( 1) bekezdés d) pontja 

szerinti n.:ndszcrcs cl\cnörzési clinaradúsára n1utnt rú. A \!tv. hivatkozoll bekezdése alapján 

az cllcnőr:1.és az TvlN\' Zrt. feladata. K.é1jük a t{irsaság l'clctti tulajdonosi joggyakorló2 
hivatkozás törlését. (28. oldnl 2-3. bekezdés) 

\'értcsi Erdés1;cti és Faipari Zrt. 

Az cllcnörzési anyagban tiibb helyen keveredik a lúrsasúgi részesedés feletti és a 

vagyonkezelésbe adott álhuni vagyon fC!ctti tulajdonosi joggyakorlóra történö hivatkozás, így 
a 9, oldal 3. hekczdés 4. sorának a tulajdonosi joggyakor!ó2 hivatkozilssal történö 

kiegészítésével, valaininl az utolsó n1ondat törlésével helytálló a bekezdés. Ugyancsak kCijük 

a 28. oldal 2. bekezdés 3. sorának a tulajdonosi joggyakorló2 hivatkozíissal ti.irtén6 
kiegészítését. 

A jelentéstervezet hibásan hivatkozik az MFB Zrt.~rc. 111ikor a Vtv.17§ ( J) bekezdés d) pontja 

szerinti rendszeres ellcnörzé.si elinaradására 1nutat rfi. A Vtv. hivatkozott bekezdése alapján 

az ellenörzés az l'vfNV Zii. feladata. Kérjük a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 

hivatkozús törlését (28. oldnl 2-3. bekezdés). 

Budapest, 20 l 5. október 27. 

JVlcllékletck: 

Tisztelettel: 

J(ovács Zsolt 
vezéri gazga tó-hcl yct t cs 

1. szúmú mc\lékkt: NFM levél (lkt.szám: KGTF/377-712014-NFM) 

) 

3 
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Nl:lv\ZlcTI FEJLESZTfSI 
MINISZT(RIUM 

N!':tv!ET!l Li\S!.U)N(: 
111i11i:5;.,J,:1· 

Iktatószám: KGTF/ 1,·1 ·.; ·' /2014-NFM 

A'agy C\aba úr részére 

vezérigazgató 

Jfagyar Fejlesztési Bank Zrl. 
I3udap<;;..fil 

.,1Ml"I! 

ll ll!l llllllllllilllllllllll lll 
M$0G698 

Ügyinté;.,.ö: dr. Kaszás fvlónika 
Tclcfonszúm: 795-1917 
e- mai 1 :monika.kí1.~7.as([!Jn fm.gov .hu 

'I'árgy: .. Az állami vagyon .fe/eUi kontroll - Az ólla111i vl'lgyon .fele!li tulc1idonosi joggyokorlással 
kapcsolatos tevékenységek ellen/irzésérál" szóló 13193 sz. ÁSZ jelentés alapjíln összcá!lítoll 
NFM intézkedési terv n1ódosítása, az abban foglalt feh1datok végrchajttisa 

Tisztelt J?ezérigazgató Úr.' 

Az Álla,ni S:t.á1nvevöszék (a tovúbbíakban: ÁSZ) tárgyban tnegjelölt .ie!cntésévcl 
összefiiggésben 2014. január 27-én íntózkcdésí tervet hagytan1 jóvá, an1clyhen foglalt reladatok 
végrehajtása érdekében 2014. január 30-i kcltezé.si.'1 levélben fordu!ta1n ()nhöz és a Magyar 
Nen1zcti \1 agyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához, l\1árton Péter úrhoz. 

J\z ÁSZ az in!ézkedési tervvel kapcsolathan kiildöfl, 2014. nuircius 25-i keitíí leve/éhen az 
intézkedési terv kiegészítését. n1ódosításút kérte. A 1nódosított intézkedési tervet jóváhagyta1n. 

A n1ódosítoll intézkedési terv alapján a követkczö feladatok végrehajtása szükséges az <1lábbiak 
szerint: 

1./ a társáságok állal kezelt úllatni ingatlanok és egyéb vHgyonclc1nck értéken történő 
nyilvántartása: 

Felelüs: MNV Zrt., 
I-latáridő: 

IP földterületek esetében legkésőbb 2014. 1n~jus 31-ig 

"" felépítrnényck esetéhen 2014. decen1bcr 31. (A íClépít1nényck esetéhen az iv1NV ZrL a 
vagyonkezelési szerzödés n1egkötését az év 1násodik felére tervezi. látja 
n1c gva 1 ósíthatónak.) 

2./ a vagyonkezelési díjnk cgyértelmií és tulajdonosi jogg:yakorlú s1.crvezctcukénti 
1ncghatározása: 
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Fclelös: tvfN\/ Zrt., 
f J atúridö: 2014. ,nájus 3 1-ét követöen folyanu1tnsan (2014. decen1her 31-ig) 

E pontban roglalt feladattal kapcsolatosan az ÁSZ részére az <1lilbbi tújékoztntás1 adta1n: 

„Az },SZ által 1ncghatúrozotl feladatok végrehajtására irányuló n1unkaf-O!yan1at során a 
végrehajtásban érintett szervezetek, társaságok között kialakult az az álláspont hogy n1ivel az 
erdögazdasúgi társaságok alapfeladatként közfeladat ellátást is végeznek, azt J vagyonkezelési 
díj 1nCrtékénck 1ncghatározáiH1kor az l\1N\1 7.rt. figyele111be veszi, valatnint n1egállapílúsra kcriilt 
az az elv is, hogy a vagyonkezelési díj irányadó n1értékc az adott erdőgazdasági társaság últul 
kezelt ingatlanvagyon bru1tó nyilvántsrtási értékének 2%-a. 

1\ vagyonkezelési díj alapja a kezelt vagyon bruttó nyilvántartási értéke, ezért annak 
n1eghatározásúra erdőgazdaság társaságon.ként kerül sor a 4./ pontban n1eghatározott ún. 
„végleges ingatlanlista" alapján. A végk·gcs ingatlanlista kizárólag vagyonkezelésbe adott 
ingatlan vagyonele111et tartaln1az, az erdőgazdasági társaság saját vagyonában nyilvántartott 
,,agyonclc,nct ncn1, ezért az MNV Zrt.-nek és az erdőgazdasági társasúgoknak a .szerződés 
n1egkötését megelözöen el kell határolnia egy1nástól a saját vagyonba és a kezelt vagyonba 
tartozó ingatlan vagyonelcn1ckct (4.b./ pontban foglalt feladat). 

A feleknek a vagyonkezelési díj 1né,1iékében a vagyonkezelési szerződés tnegkötését 
n1cgetözöe11 kell n1cgállapodníuk az irányadó vagyonkezelési díj 111értCkct alapul véve." 

3./ az új vagyonkezelési szerződések n1egkölésc: 

/\ vagyonkezelési szerzödés tervezet az MNV Zrt. érintett szakterületei álláspontjának 
figyelembe vételével elkészü!t, az rvíl\1V Zrt. és a tvlFB Zrt. által létrehozott Munkacsoport 
(tagjai: MfB Zrt., ~1"NV Zrt., NFA és egyes crd(Sgazdasági társaságok) vélcn1énye alapján 
útdolgozásra kcrü}L A szerződés t1:rvczctnck az erdőgazdasági társaságok részére történő 
inegküldése 2014. ópri!is 15. napjával 1negtörté.nt. 

Felelős: l\1NV Zrt., az tv1FB Z.rt. közrcn1űköc.lésével 
Határidő: 

• földterületek esetében: 2014. n1ájus 31-ét követően folyan1atosan (2014. decen1bcr 3 J -ig) 
• fclepítmények esetében 2014. II. félév folya,nán 

4./ a társaságok k(•zclt és saj:lt vagyonának v:1gyonelcn1cnkénti, vala1ni11t a kezelt 
vagyonclcn1ek tulajdonosi joggyakorló s .... crinti elhatárol:lsa: 

J\.z crdögazdasági társaságok áltnl az J\1N\t Zrt. rendelkezésére bocsátott leltárjclcntésc.k alapján 

o a jogszabályi rendelkezések szerint az NF J\ tulajdonosi joggyakorlúsa alá tartozó 
ingatlan vagyonclc1nek nagyobb része n1ár átach\sra került az NPA részé.re, 

• a kisebb részt képczö vagyonclcn1ek tekintetében pedig folyan1atban van az átadás az 
1\{NV Zrt. és az Nf A között. 

5 
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a./ Az lln .. ,végle~ ingatlanlista'· (az l\1NV Zrl. tulaj<lonosi joggyakorlása alatt lévő, 1naradó 
vagyonclc111 listája) I\1NV Zrt és az NF J\ közötti lccgycztetése, közös áttcki ntésc 

Felelős: MNV Zrt. 
I-Iatáriclö: a listr1 MNV Zn. és NFA közöt1i lccgycztctésc, kcizös átlekiniésc folyaina!ban van, 
lezárása legkésőbb 2014. fflf~us 31-ig 111egtörténik 

b./ Az aJ pontban foglaltak szerint leegyeztetett !!!L.,.végl.Q~ ingatlanlista" MNV Zrt. és az 
~gyes crdögazdasúgi társaságok általi áttekintése azzal a céllal, hogy a vagyonkeLelésben lévő 
vagyoni clc1nckct tartahnazó ún. ,,végleges íngatlanlista" ne tartaln1azzon az erdögazdus,)gi 
társaság saj.'tt vagyonában nyilvántartott vagyoni elen1et (sajút vagyon . vagyonkczclt vagyon 
elhatárolása). 

Pelelös: iVfNV Zrt., az MFB Z1i. közrcrnüködésévcl 
J.hitáridö: 2014. inójus J J .ig 

E pontban foglalt fclndatokkal kapcsolatosan az ÁSZ rész('.l'C az alábbi tájékoztalást adtnrn: 

, 1Szükségcs 1negjcgyczni, hogy ingatlanlista, rnint állandó ,;végleges ingatlanlista'' ilyen 
fonnában ncn1 létezik, mert tnindkél tulajdonosi joggyakorló tekintetében az álla1ni 
vagyonelen1ck halrnaza 1nind 1nc11nyiséghen, mind pedig összetételben folyan1atosan változik. 

J\z crdőgazdasúgi társaságok által kezelt ingatlanvagyon adatai - n1indkél tulajdonosi 
_joggyakorló tekintetében - az évközi változások (n1cgosztá.sok, tcrü!etváltozások_, 111üvcJCsi úg 
változások, stb.) n1iatt folyan1atosan változnak, ezért ilí', adattnrtaln1ában „végleges ingatlanlista" 
n1indig egy adott konkrét idöpont vonatko;.,.ás,Hxtn adható 1neg. 

Jelen intézkedési tervben az ún .. végleg~s ingallanlista" rncghatúrozás alatt az erdögazdasági 
túrsaságok vagyonkezelésében lévő ·inga{\anvagyon MNV Zrt tulajdonosi joggyakor\úsa akit1 
álló részét kell tckínteni. E ,,végleges ingaOanlistn" kialakítására az erdőgazdasági társaságok 
által az f\lJ"NV Zrt. részére átadott leltárjelcntések alapján került sor úgy, hogy az r-..1NV Zii. a 
Ncrnzeti Földalapba tartozó vagyonclcn1cket kiválogatta, s azokat a Nc1nzeti Fölcla!apkc-zelő 
Szervezet részére - átadás~átvételi jegyzőkönyv alapján-~· átadta. 

I .énycgcs körül!nöny, hogy a vagyonkczelőknek --- jelen esetben az crdőgazdasíig! túrsasúgnknak 
111indcn év nuljus 11. napjáig vagyonkezelői jelentést kell benyújtaniuk a tulajdonosi 

joggyakorlók, így az h1NV Zrt. részére is. !\z aktuúlis vagyonkezelői jelentéseket - n1e.!ynck 
része a lcltfu:jclcntCs is· a 2013. decen1ber 31-i állapotnak n1cgfelelőcn kell összeáJlitani, cbböl 
következően a fent ctnlítctt ún. ,.végleges ingathinlista" is a 2013. dcccn1bcr }J.j állapotot 
tükrözi. 

Ugyanakkor·- fökCnt a kivett 1negncvczésbcn nyilvántc1rto1t földterületek esetéhen -- a 111ég éi1 
nen1 adott Nen1zeti Földalapba tartozó vagyonelcn1ek egyeztetése a két tulajdonosi joggyakorló 
között jelenleg is folya1natban van. 

Posiacim: 1-HO Budapesr. Pf. l ·1 t:kl"ori: ((J(J 1) 79) 6668 L-rn:iil: minis11er:~1Jnfm.gov .hu 
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/\z egyes crdögazdasúgi tJrsaságok vagyonkezelést'ben lévő vagyonclc111ck az adott társns:'iggal 
n1egkötenclö . a jelenlegi ideiglenes vc1gyonke:zclési szerződés helyébe lépö -· vagyonkc;,-elési 
szerzödé.s n1t:l!ékletét fogják képezni. Az MNV Zrl. szándékai szerínt az egyes. erdőgazdasági 
társasógokkal azonnal 1ne.gkötik a vagyonkezelési szerzöcléseket, ahogyan a 1negkiités fc!tl'·tclei 
bekövetkeznek (pl. 1negállapodnak a vagyonkezelési díjban, véglegesítik a vagyonki'.zelési 
szerz6dés tarta\111át), azok a vagyone!cn1e.k, an1elyeket e pont a./ és b./ pontjában foglaltak 
szerint n1ár átvi:t$gú!tak, a vagyonkezelési szerződés 1ncgkötésévc\ egyidejűleg a szerződés 
111ellékletébe kerülnek, an1ely 1ncl!éklct folyan1atosan bövitésrc kcrüi újabb, e pont a./ és b./ 
pontjában foglaltak szerint átvizsgált, tisztázott vagyonelc111ekke!. ,, 

Tá.jékoztato111, hogy az NF/\ feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, l)r. Fazekas Sándor n1iniszter 
úr idöközben 111ár jóváhagyta azt az intézkedési tervet, a,ncly az NFA részére ineghatározott 
feladatokat és azok végrehajtási határidejC't tart<1hnazza. 

Az MFB Zrt. kö2rcn1üköclése az 1./ és 2./ ponthnn rncghatározotl feladatok végrehajtásban is 
szükséges lehet, ezést kéren1 a fent n1cghatúroz.otl !Cladatok hötiridöben történö végrehajt<lsa 
érdekében az !vtFB Z11. változatlan cgyüttrnüködését az érintett a szervezetekkel és an1ennyiben 
szükséges, úgy az erdögazdasági \{irsaságok bcvonásn iránt is Intézkedni szíveskedjen . 

u J t 20!4 ,'.1111 1' uu apcs , . ,, v 

.) .i 

Üdvöz/e((e/: 
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ÁLLAMI 
SZi\MVEVŐSZÉK 

Nagy Csaba úr 
vezCrigazg:itó 

lv1agyar l"·'cjlcsztési Bank Zrt. 

'fisztclt \'czérigazg:ttó Úr! 

E L ti Ö K 

!kt.sz{un: V-0761 • !62/20 t 5. 

1\% .. Az á/la111i tulajdonban álló erdiígazdasági társaságok \'CH,')Jo11r;azdálkodási tevékenysé~énck 
e/len(frzése" cí1nü ellenőrzés tekintetében a DALERD Déla{(Ő!di ._Erdészeti Zrl., n 1'/J'ÍRtiRI)Ö 
1\(vírségi Erdészeti Zrt., illetve a Vértesi Erdészeti és F'aipari Zrt. társasúgok jclcntéstcrvczctérc telt 
észrevételüket köszöncltcl 1negkaptain. 

/\z 1\lla111i Szúnn'cvöszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a fclílgyclcti vezető últa! készítetl 
részletes tújékoztatást csnto!tan 1negküldön1. 

T.íjékoztato1n Vezérigazgató urat, hogy a szá111vevöszéki jelentésben - nz Állmni Sz{nnvcvöszékröl 
szóló 20! L évi LXVL törvény 29. § (3) bekezdése alapjún- a figyclc1nbc nen1 vett észrevételeket 
szerepeltetjük az clutasítús indokúnak l'eltünlctésével. 

Budapest, 2015. hó v',:;.,. nap 

(

,.. (§lTu , 
,'ufö: 
'.J.!l',1 

"""''""""°'""":,_ ,.-,,=,,, 
\ 1\ I.L/\ ~1, 
\ SZk\lV!·'.VÖSt.J:.K 

"\....... ,,.,./ 
..... lftNÖ'{,..~.,.. 

Tisztelettel: 

1\·klléklct: Tiljékozlatás az észrevételek kczelóséröl 

10S2 BUDAPEST, APÁCZAI csrnE JÁtlOS lJTCi\ 10. 1364 Bu~apest ~. Pl. 54 telefon: 484 9101 lai, 48~ S201 

1 
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Tájékozt:1t{1s 
az észrevételek kezeléséről 

!Vlelléklel 
lkt.szám: V-0761-162/10!5_ 

.. Az cíl!cuni tulajdonban álló erc/Sgazdasúgi fársaságok vagyongazdálkodási revékenységé11ek 
e/len/Jrzése" cíiníi cl!cnörzés tekintetében a f)ALERJ) Déla(fhldi Erdészeti Zrt., a 1\fYÍRER/)(} 
f\)1fr.végi Erdészeti Zrr, iHelve a Jl(irtesi Erdészeti és f'aipari Zrt. társaságok jelcntéstcrvczetére 
2015. október 30-án érkezett észrevételeket út tekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a 
következő tújékoztatást ndonL 

J. A jelentésekben 111cgfogaln1azolt kUzponti prohlé1uúval kapcsolntban tett észrcvétckk 

A jelentésekben 1ncgf'oga!Jnazolt központi problé111ával kapcsolatban adott tájékoztatúsukat 
köszönettel vettük, azonban azok alapján a jelentéstervezet 1nódosítrísa ncn1 indokolt. 

2. Egyedi esetekkel kapcsolatban tett észrevételek 

1\ 1)1\LERD Délalfiildi Erdészeti Zrt. jclcntéstervczcténck 9. oldal 4. bekezdésén.', 
valarnint 29. oldal 4-5. bekezdésére tett észrevétel 

1\ rendelkezésre álló dokun1cntun1ok isn1ételt áttekintését követően töröljük a jc!cntéstcrvczct 
9. oldal 4. bekezdés 2. 111ondatút és 29. oldal 5. bekezdését, valmnint 29. oldal 4. bekezdésében a 
tulajdonosi joggyakorló 2 sz{1111ú alsóindexszel jelölt hivatkozását. 

,\ NYÍRgilD() Nyírségi l~rdészcti Zrt. jclentéstcrvczcténck 17. oldal 2. hckczdl'sérc, 
vul:unint 28. oldal 2-3. bekezdésére tett észrevétel 

A rendelkezésre úl!ó doku1nc11lun1ok is1nételt áttekintését kövctöcn töröljük u jelentéstervezet 
17. oldal 2. bekezdésében és n 28. oldal 2. bekezdésében a tulajdonosi joggyakorló 2 szún1ú 
alsóindexszcl jelölt hivatkozását, va!an1int a 28. oldal 3. bekezdés 1. nlondatát. 

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. jclentéstcrvczeténck 9. oldal 3. hckczdésérl', vah1nlint 
28. olthtl 2-3. bekezdésére tett észrevétel 

A túrsasági részesedés feletti, iHetve a vagyonkezelésbe adolt ál!aini vagyon feletti tuh~donosi 
juggyakorlóra történő hivatkozásokra tett észrevételekre vonatkozóan a rendelkezésre álló 
dokun1entu111ok isn1étclt úttckintését kövct6en 

- 2. 
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• a 9. oldal 3. bekezdés negyedik sorában, valmnint a 28. oldé!I 2. bekezdés 3. soróban az 
alsó index 1nódosít8sa ncn1 indokolt, tekintettel arra, hogy az ivfFB Zrt. végzett a Túrsnságnúl 
egyedi cllcnörzést. A 9. oldal 3. bekezdés 3. n1ondatát az alábbiak szerint pontosítjuk: 

,.A Társaság j'eleffi 1u/qjdo11osi joggyakorló2 a Tcírsasúgnál a 2010. évben kO/s() 
szakér/()ve! cítvilágítúst végezleleff,jogi, g,1zdasági, il//Ónnatikai teriiletcn." 

• a 28. oldal 2. bekezdés 3. 111ondatából a tulajdonosi joggyakorló 2 szán1ú a!sóindexsze-l jelölt 
hivatkozást, valmnint a 28. oldal 3. bekezdés 1. n1011datát törö!jiik. 

Budapest, 20 l 5. év hó ;)o nap 

rvrakkai iv[ária 
felügyeleti vczt:tő 

. J. 

3 





11. SzAMÜ MELLÉKLET 
A V-0763-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

!i\~, !~rn1Vk 
~'.i> 

Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet 

ÁU.AV1l SZÁMVEV(íszf:K 

f(;PlG /.tof:í 
t'.,koe11 2015 NOV · 0 2. · 

lkta\():,:.1:i:n: .. i/. ... !?.i~~. :· ... <?..~'.-)(-~:':: 

Melléklet: .. 

/( "'~'-· f-(,\,•, Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér .5. 
6

--1Q) 
Törzskönyvi azonositós<.ám: 775706 l_./" tktatószii;;;-:-·NFA:002ss910231201 s· . -------------------- ________ _,, 

Hiv. szám: ÁSZ-\1-0599/2014-20!5 
Érintett ÁSZ ikta1úszámok: V-0756-092/20 l 5, \1-0759-066/2015, \1-076 l-152/2015, 
V-0762-073/2015, \1-0763-061/2015, 

D0n1okos László 
Elnök 

.i\tlan1i S1,1in1vevőszék 

1052 Budapest 

Apáczai Csere János utca 10 

Tárgy: Észrevétel 1negküldése ,1Az állaini tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok 
vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről" készített jelentés tervezeteirc. 

Tisztelt Elnök lJr.' 

Az Állatní Szá1nvcvöszék 2014 nove1nberében n1egkezdte „Az álhuni tulajdonban álló 
erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzését" an1elyröl 
2015 októbcrétöl érintettség okán az Ni;'A részére az elkészített 1nunkaanyag tervezeteit 
vizsgált erdögazdaságonként, 111egküldte Szervezetiink részére vélen1ényezésrc. 
A 1nunkaanyag valmncnnyi tervezte egységesen, az NF A Elnöke részére feladatszabás\ 
tmialinaz, ,nelyhcz az alábbi észrevételeket tcssziik: 

A jc\cntéstcrvezetckbcn tett 111cgállapítások hc\ytállóságát nem vitatjuk, azonban 
szükségesnek látjuk az NFA elnökének tett javaslatokkal a), b) és e) kapcsolatban a következö 
tájékoztatást inegadni. 

a) ,, Tegyen intézkedéseket az er,liigazdasági társaságok közrenzííkiidésével a tény/ege.\· 
állapotot rögzítő és a hatályos jogsz(lbá(pi e/iflrások11ak 111egfelelő vagyonkezelési 
szerződés 1negkölésére." 

1 

1 
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Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályi clőírúsoknak 1ncgfclclő vagyonkezelési 
szerződések n1egkötése érdekében több intézkedés történt, jelenleg is folyainatban van a 
szerződések előkészítése és a vagyonkezelésben 111aradó, illetve kikerüli) földrészletek 
adatainak egyeztetése. 

Elözn1ényként fontos kic1nelni, hogy a Ne1nzcti Földalapkezelő Szervezet 2010. 
szepte111bcr \. napjával történt létrehozását küvctöcn (2012. évben) került sor a 
vagyonkezelésben lévö l'öldrészletck MNV Zrt. részéről történö átadására. /\z átadósi 
dokun1cntu1nok alapjún Szervezetünk gondoskodott a közhiteles nyilvúntartásokban a 
1negváltozotl tulajdonosi joggyakorlás feltüntetéséröl. Az erdőgazdaságok esetében ez 
2012. év végéig, illetve 2013. év elején 1negtö1iént ennek az lngatlan-nyilvóntartásban 
történő átvezetése is. 

Megjegyezzük, hogy az MNV Zrt. részéröl történő átadús kizárólag a - több évtizede 
kötött, és azóta többször 1nódosított - vagyonkezelési -szcrzödésck és a füldrészlctck Excel 
táblázatban történő. útadúsót_jclentette, tehát nen1 egy naprakész vagyonnyilvántartást 
1arlalnu1zott. Ennek következtében szükségszerűvé vált a Ncn1zcti Földa!apkezelö 
Szervezetnek egy saját nyilvántartás felépítése, illetve a szerzöclésck tartalrnának 
feldolgozása. 

t\. sz{unvcv6sz0ki cllenörzé.ssel érintett idöszakban, illetve 1nég jelenleg is lezórat!an az 
ivlNV ZrL és NFA közötti útudás-útvételi folya1nat. Az r..itNV Zrl. további földrészletek 
átadását készíti elö, ugyanis az MNV Zrt. vagyoni körébe tartozó földrészletekre szintén 
tervezi a vagyonkezelői szerzödés 111egkötését, és ennek a folyrnnatnak a részeként a 1nég 
át ncn1 adott földrészletek átadása is n1ost történik. Tcrn1észetesen az NFA is f{)!yan1atosan 
biztosítja a különbözö hasznosítási, illetve hatósúgi eljárások során az erdőgazdaságok 
vagyonkezelésében lévő 11)\drészletek tula_idonosi joggyakorló_jának rendezését az MNV 
Zrt 111cgkercsésévcl, közös 1ninősítési eljárás lcfo[ytatúsával. A Nc1nzcti Fö!dalapkt:zclö 
Szervezet által incgbízott ügyvédi iroda, jelentést készített a szerződés és a tárgyút képei',Ö 
földrészletek jogi helyzetének tisztázására. 

Időközben az crdögazdaságok, nünt társaságok feletti tulajdonosi joggyakorló 
szcn1élyébcn is változíis történt. Így új alapokon indulhatott tneg a vagyonkezelői 
szerződés clökészítése. Ennek a folyan1atnak részeként, az NFA. 111cgbízott egy Ügyvédi 
Konzorciun1ol, továbbá Szcrvezeüinknél külön Erdészeti 1nunkacsoport alakult 20 l 5 
rnájusáhan és azt követően a következő intézkedések történtek: 

Az Er<lőgazdaságok részére vagyonkezelésbe adásra tervezett ingatlanok felülvizsgálata 

!Olyan1atban van az Ügyvédi Konzorciuin által. t\. felülvizsgálat tárgyát képező ingatlanok 

köre háro1n részből tevődik össze: 

• az crdögazdaságok ideiglenes vagyonkezelési szerződésének tárgyát képezö 

ingatlanok, 

o azon ingatlanok, ainclyeket az erdőgazdaságok az ideiglenes vagyonkezelési 

szerzödéslikben szereplő ingatlanokon felül kértek vagyonkezelésbe, 

2 
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e valanlint azok az ingatlanok, a1nelyeket az Nf A kíván az erdőgazdaságok 

vagyonkezelésébe adni. 

A rendelkezésre {illó dokun1cntun1okban szcreplö ingatlanokból crdögazdasúgonként egy 

egységes, nz összes vagyonkezelésbe adandó ingatlant tartaln1azó táblázat készült, a1ncly 

tartahnazza az ingatlanok vagyonkezelésbe adás szcn1pontjábó\ releváns adatait, bejegyzett 

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

nyilvántartásban szcreplö adatokkal) feltárva ezáltal, hogy n1ely ingatlanok adhatóak 

vagyonkezelésbe és 111c\yck azok, mnclyeknél vala1nilyen előzetes intézkedés 1negtételc 

szükséges. 

Az Nfatv. 8. §-a alapján a Birtokpolitikai 'l'anács diint crdőgazdaságonként az 

erdőgazdaságok vagyonkezelési szerzödésénck ntegkötéséről. 

Zárójelben jegyezzük 1neg, hogy például a TAEC:i Zrt. esetében elkészült a fentebb 

részletezett tilblázat, an1cly alapjún összeállításra került azon ingatlanok listája, an1elyrc 

elindítható a vagyonkezelésbe adási eljárás. t'.1egközclítöleg 18 OOO ha nagyságú területnek 

tervezi Szervezetünk a TAEG Zrl. részére töliénö vagyonkezelésbe adását, cbböl 

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

jogszabályhelyek alapján Szervezetünk 111egkereste az Földtnüvelésilgyi Minisztériun1ot Ul'. 

egyeté1iö nyilatkozatok, valmnint az alapító határozat kiadása érdekében, vala111int a NL~BIH

ct, 1nint erdészeti hatóságot a vagyonkezelő erdőgazdálkodói a\kahnasságát 1ncgállapító 

jóváhagyásának n1egkérése végett. 

Az Nfatv. 20. § (7) bekezdése alapján „Az állani IOOo/o-os tulajdonában álló erdő és 

crdögazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintő vagyonkezelési 

szerződés létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak - a vug)1 onkezelő erdőgazdálkodói 

alkaln1asságát n1egúllapító ~ jóváhagyúsa szükséges". 

Az Nfatv. 23. § (2) bekezdése alapján a Ne1nzcti Földalapba tartozó védett természeti 

területek és a Natura 2000 területek vagyonkezelésbe adására, tulajdonjogának bánnely 

jogc[1ncn történő átruházására !:sak a lennészetvédelc1nért l'elelős 1niniszter egyeté1iésc esetén 

kerülhet sor. Az á\la1n l 00%-os tulajdonában úlló erdö, továbbá erd6gazdálkodási 

tevékenységet közvetlcni.il szolgáló földterület vagyonkezelésbe adásához az 

erdögazdá\kodásért fe!clös 111iniszter egyetértése szükséges. 

Magyar Állmn tulajdonában álló ingatlanokat érintő jogügy!ctekkel kapcsolatos e!özetes 

1niniszteri nyilatkozatok és a 1niniszter tulajdonosi joggyakorlúsa alá tartozó gazdasági 

társaságok ingatlanügyleteivcl kapcsolatos 1ninisztcri nyilatkozatok, alapítói határozatok 

kiadásának rendjéről szóló 8/2014. (XI. 28.) FM utasítás 3. S (4) bekezdése é1icln1ébcn a 

1niniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állatni tuh1jdonú gazdasági társaságoknak az 

NFA-val történö vagyonkezelési szcrzödés kötéséhez elengedhetetlen a jogszabály vagy 

3 
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Társasúgi alapszabiíly vagy alapító okirat alapján a Társaság tulajdonosi jogait gyakorló 

111iniszter alapítói határozatának kiadása. 

4 

Az Erdészeti l\1unkacsoport f\ kialakított szcinpontok alapián tartjn-1L.Jmnc..-;o\atot n 
Konzorciun1n1a! a szerzöd~s t<'rrgyát képező földrészlctct_jQgi. nyilvántartási,_J1clyszíni_., 
térk~.nj ellenőrzés tárgyái]an annak érdekében, hogy naprakész adqJok alr1pján történjen a 
szerződéskötés. 

b) ,,intézkedjen a l'agyoukeze/tfsi szerződé.vek feliilvizsgálatáuak el111araddsávul 
összefüggésben feltárt szabálytulans,ígok tekintetében " 1111111kajogi .felel{fsség 
tisztázá.'íára irányulá eljúrá.\· 111egi11dításáról, és ennek ered111é11ye is111eretébe11 tegye 
111eg "szükséges intézkedéseket. 

A fent leírt folymnat időbeli áttekintése és a vagyonkezelési szerződés előkészítésének 

jelenlegi helyzetét tekintve a Ncn1zeti Földalapkezelő Szervezet egységei, n1unkatársai a 
rendelkezésükre álló eszközök alapján 1ncgtették a szük:;;éges intézkedéseket az 
erdögazdaságok vagyonkezelői szerződésének tncgkötése érdekében. 

e) .1fz 1V FA elnöke Jl!lé tett jav"s/attal kapcsolatban, 111iszerint intézkedjen a Tdrsastlgok 
11agyo11-11yUvántartása hitelességének, telje.\~\·égéuek és helyességének joRszabúlyban 
j'og/altak szerinti e/leuó'rzésér{fl. 

;\z NF A 201 5. Cv n1árciusában rncgkczdte az Erdészeti Zrt.-ték <loktnnentális cl lcnőr1.és6t, 
ainely ellenőrzés keretén belül bckérésre került a Társaságok használatában álló 
vagyonelcn1ckröl és az erdővagyon átlon1ányról vezetett (nyilvántartások) aktualizált 
nyilvántartás is. 

Budapest. 20 ! S.október 27. 
Tisztelettel: 
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0763-072/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Nngy J{1nos úr 
elnök 

Nc1nzcti Földalapkczclö Szervezet 

'J'isztclt Elnök Úr! 

E L H Ö K 

lkt.szúm: V-0756-098/2015. 

1\z „Az cí/lc1111i tulqjdonban álló erd6gllzdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellen/)rzése" cítní.í cllcnörzés tcl(intctében öt társaság jelcntéstervezetére tett észrcvétcHikct 
köszönettel n1cgkaptan1. 

Az Állan1i Szán1vcvöszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által készített 
részletes tújékoztatást csatoltan 111cgkü!dö111. 

T::'ijékuztatun1 Elnök urat, hogy a szá1nvcvöszéki jelentésben ~ az Álla1ni Száinvcvőszékrö! szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) beke-zdése alapjún - a figyclc111bc ncn1 vett észrevételeket 
szerepeltetjük az elutasítás indokúnttk feltüntetésével. 

Budapest, 2015. hó )'.~ nap 

Tisztelettel: 

r() Q (i}/ lr -:, (~,le;, 
D01nokos László 

1\,klléklet: T.íjékoz.tatás az. észrevételek kezeléséről 

1052 BUDAPEST, APÁCZAI CSERE JAllOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pf. 54 telefon: 484 9101 [~~: 484 9201 
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• 

T.íjékoztnt.ís 
uz észrevételek kczclésérííl 

!VJclléklcl 
lkt.szám: V-0756-098/2015. 

„Az cílla111i ruhu'do11ha11 cíl!ó erddgazdascígi társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellenőrzése" cínllí ellenőrzés tekintetében a Bakonyerdő Erdészeti és F'a1j)ari Zrr., a Vértesi 
E'rdészeti és F'aipari Zrl., a f)ALERJ) J)é/alj'öldi Erdészeti Zrí., a 1\!EFAG 1\Tagyk11nsár.;i Erdészeti Js 
Faipari Zrr., illetve a 1\!J'IRERDC) J\1yírségi Erdészeti Zrt. túrsaságok jcl~ntéstcr~;ezctére 2015. 
novcinber 2-án érkczcH észrevételeket áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő 
tújékoztntúst adotn. 

i\z észrevétel szerint a jclcntéstcrvczctbcn tett 1ncgál!apítások helyttillóak, azokat ncin vitatjúk. Az 
NFA elnökének tett javaslatokhoz kapcsolódó tájékoztatást köszönjük. Mindezek 1niatt, valmnint 
arra tckintctlcl, bogy nc111 jött létre olyan vagyonkezelési szcrzödés, aincly biztosítja az ideiglenes 
vagyonkezelési szerződés hiúnyosságainak a 1negszüntctésél, illetve a hatúlyos jogszabályoknak 
való 1negfelcltctést, a n1egállapítások és a javaslatok 111ódosítása nc111 indokolt. 

I3udapest, 2015. év // hó J?, nap 

rviakkai lv[ária 
felügyeleti vezető 

- 2 -




