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BEVEZETES 

Hazánk területének több mint 20o/o-át erdő borítja. Az erdők fenntartása és vé
delme az egész társadalom érdeke, ezért az erdőkkel csak a közérdekkel össz
hangban lehet gazdálkodni. 

Az Alaptörvény 38. cikke és az Nvtv. alapján az állam tulajdona a nemzeti va
gyon részét képezi. Az Nvtv. alapján nemzetgazdasági szempontból kiemeit je
lentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemnek minősül a 100%-ban 
az állam tulajdonában álló védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő, a 
gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, természetszerű erdő és 
származékerdő természetességi állapotú öt hektárnál nagyobb, természetben 
összefüggő erdő. Az erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodása szempont
jából a Vtv., illetve az Nvtv. és az Nfatv., valamint a kapcsolódó kormány- és 
miniszteri rendeletek mellett kiemelkedő szerepe van a különböző ágazati jog
szabályoknak. A vagyonkezelési tevékenység végrehajtása során figyelemmel 
kell lenni az Evt.-ben foglaltakra, mely alapján a nemzeti vagyonról szóló tör
vényben nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű nemzeti vagyon
ként meghatározott védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű, az állam tulaj
donában álló erdő a kincstári vagyon részét képezi. Az erdőgazdasági társasá
goknak az általuk kezelt vagyonelemek sajátosságára tekintettel kell a va
gyongazdálkodási tevékenységüket kialakítaniuk, gondoskodniuk kell a közér
dek és az Evt.-ben foglaltak érvényesülését biztosító vagyongazdálkodásróL 

Az Evt. előírásai alapján az állam lODo/o-os tulajdonában álló erdőt és erdő
gazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet csak vagyonkeze
lés formájában lehet hasznosításra átengedni, és az állam tulajdonában álló 
erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület va
gyonkezelését csak költségvetési szerv vagy kizárólagos állami tulajdonú gaz
dálkodó szervezet végezheti. 

A Vtv. szerint az erdőgazdasági társaságok és a társaságok kezelésében lévő 
vagyon feletti tulajdonosi jogokat a 2010. évig a Magyar Állam nevében az 
MNV Zrt. gyakorolta. A 2010. évi törvényi változások (Vtv., Mfbtv., Nfatv.) kö
vetkeztében 2010. június 17. napjától az erdőgazdasági társaságok állami tu
lajdonú részesedése tekintetében a tulajdonosi jogokat az állami vagyonért fe
lelős 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 
erdőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. 

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

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

Az IPOLY ERDŐ Zrt. az ellenőrzött időszakban, Nógrád megyében és Pest me
gye északi részén, a Cserhát és a Börzsöny hegység állami erdőterületeinek ke
zelését végezte, székhelye Balassagyarmat. A Társaság 2013. évi beszámolója 
szerint 2751,7 M Ft nettó árbevétel mellett 109,2 M Ft mérleg szerinti eredményt 
ért el, a mérlegfőösszeg 6207,3 M Ft volt. Az erdőgazdasági társaság 63 697 ha 
erdőterületen és 1735 ha egyéb művelési ágú földterületen gazdálkodott, az 
éves átlaglétszám 166 fő volt. 

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

Ennek keretében ellenőriztük és értékeltük, hogy: 

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

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

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

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

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

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

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

Az ellenőrzés várható hasznosulása: Az IPOLY ERDŐ Zrt. és a tulajdonosi 
joggyakorJók 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 érdeklődéssei kísért téma objektív bemutatását. Az ÁSZ jelentéséből a 
média és az állampolgárok átfogó képet kaphatnak a Magyarország állami tu
lajdonban lévő erdőivel való gazdálkodásról, a gazdálkodást, vagyonkezelést 
végző szervezeti rendszerről, az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társasá
gok feladatellátásához kapcsolódóan feltárt problémákról. 

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

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

Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 5. § (4)
(5) bekezdéseiben foglaltak képezik. 

Az ellenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivatalos honlapján közzétett 
szakmai szabályokon alapult, amely a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nem
zetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figye
lembevételével készült. 

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

Az ÁSZ a 2011. évi LXVI. törvény 29. §-a szerint a jelentéstervezetet megküldte 
az IPOLY ERDŐ Zrt. vezérigazgatójának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatójának, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatójának és a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének egyeztetésre. Az IPOLY ERDŐ Zrt. 
vezérigazgatójának észrevételét és az arra adott választ a 8-9. szám ú melléklet, 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának észrevételét és az arra 
adott választ a 10-11. számú melléklet, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezér
igazgatójának észrevételét és az arra adott választ a 12-13. számú melléklet, a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének észrevételét és az arra adott vá
laszt a 14-15. szám ú melléklet tartalmazza. 



l. ÖSSZEGZŐ MEGAl.LAPiTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

l. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

Az IPOLY ERDŐ Zrt. vagyongazdálkodása az ellenőrzött években a saját va
gyonára és négy vagyonkezelési szerződéssel vagyonkezelésbe vett állami és 
önkormányzati vagyonra terjedt ki. A Társaság mérleg szerinti vagyono a saját 
vagyonából és a VSZ2,3-ban értékkel kezelésbe kapott állami és önkormányzati 
vagyonból állt, amely a 2009. évi 4266,9 M Ft-os nyitó értékről 2013. év végére 
6207,3 M Ft-ra a mérlegben kimutatott saját tőke 3830,1 M Ft-ra emelkedett. 

A Társaság éves mérlegei nem a valós állapotot tükrözték, a Számv. tv. előírása 
ellenére nem tartalmazták a VSZ1-ben vagyonkezelésbe kapott állami erdők és 
azzal szerves egységet képező egyéb földterületek értékét, valamint a VSZ2 alap
ján vagyonkezelt, a Magyar Államot megillető 7 4, l o/o-os társasági érdekeltség 
értékét A Társaság a Számv. tv.-ben foglaltak ellenére a vagyonkezelésbe vett 
eszközöket mérlegtétel szerinti megbontásban nem mutatta be a kiegészítő 

mellékletben. 

A VSZ3 alapján vagyonkezelésbe vett Szénpataki turistaház és a VSZ4 alapján 
vagyonkezelt Önkormányzati tulajdonú erdő értékét a Számv. tv. előírásának 
megfelelőerr a Társaság a médegeiben szerepeltette. 

A Társaság által a VSZ1, alapján kezelt állami erdő és egyéb vagyonról vezetett 
nyilvántartás nem felelt meg a Vhr.-ben foglaltaknak, mert tételesen nem 
tartalmazta a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, va
lamint az értékben bekövetkezett egyéb változásokat. Ezért a nyilvántartás 
nem biztosította az átlcíthatóscígot és az elszcímoltathatóságot. 

A VSZ1 alapján kezelt állami erdő és egyéb vagyonról tételes mennyiségi kimu
tatást vezettek, a forint érték feltüntetése nélkül, ami megfelelt a 
VSZ, 2.4. pontja szerinti naturáliákban történő nyilvántartás vezetési előírás
nak, azonban nem felelt meg Számv. tv.-ben a kezelt vagyon nyilvántartására 
vonatkozó szabálynak. A Számv. tv.-ben foglaltak betartása érdekében a va
gyonkezelt eszközök forint értékének meghatározását a Társaság sem az 
MNV Zrt-nél, sem pedig az NFA-nál nem kezdeményezte. 

A Társaság nem rendelkezett az állami erdő és egyéb kezelt vagyonról vezetett 
nyilvántartás kiinduló adatait tartalmazó VSZ, eredeti, hiteles, a vagyonkezelt 
eszközök felsorolását tartalmazó 1-4. mellékleteivel. A Társaság nem teljes kö
rűen rendelkezett a kezelt vagyon tekintetében pontos és naprakész informáci
óval a tulajdonosi jogokat gyakorlóról, így a Társaság által vezetett nyilvántar
tás nem biztosította a Vhr.-ben foglalt, az adatszolgáltatás pontosságára vo
natkozó követelményt. 

A tulajdonosi joggyakorJók tisztázásával és a kezelt vagyonelemek nyilvántar
tása egyezőségének biztosításával kapcsolatos adategyeztetés az ellenőrzés be
fejezéséig nem került lezárásra, így nem állt rendelkezésre a kezelt vagyonra és 
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annak nagyságára vonatkozó, a Társaság, az MNV Zrt. és az NFA nyilvántar
tásában szereplő, egyező adat. 

A VSZ3,4 alapján vagyonkezelésbe vett Szénpataki turistaház és Önkormányzati 
tulajdon ú erdő tekintetében a vezetett nyilvántartás megfelelt az előírásoknak. 

A Társaság az ellenőrzött időszak alatt négy vagyonkezelési szerződéssel 
rendelkezett. 

A VSZret a Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb 
művelési ágú termőföld ingatlanok kezelésére a KVI-vel 1996. november l-jén 
kötötte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szerződéses jog
viszony kereteit a VSZ-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A VSZ, 
nem támogatta a Vhr.-ben előírt, a vagyongazdálkodási feladatok átlátható 
módon történő végrehajtását, valamint nem támogatta a szabályszerű va
gyongazdálkodást. 

Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére vonatkozó VSZ, 3.3.2. pontjában 
foglaltak ellenére a felek a szerződést évente nem vizsgálták felül, a VSZ1 az el
lenőrzött időszakban nem felelt meg a hatályos rendelkezéseknek, hatályon kí
vül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott, illetve nem tartalmazott 
minden szükséges előírást. 

A felek nem tettek eleget a Vhr. előírásának sem, mert a Vhr. hatálybalépést 
követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó 
ingatlanokra vonatkozóan a VSZ, megszüntetését és a jogszabályoknak megfe
lelő szerződés megkötését. 

A Társaság által kezelt állami erdő és egyéb vagyonelemek többszöri változása 
ellenére a felek nem tartották be a Vhr.-ben előírt, a VSZ1 60 napon belüli egy
séges szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezést. 

Az állami erdő és egyéb vagyonelem kezelésére kötött VSZ, 3.2.3. pontja ren
delkezett a vagyonkezelői jog harmadik személynek történő átengedésének fel
tételeiről, azonban ez 2012-től nem felelt meg az Nvtv.-ben foglaltaknak, 
amely tiltja a vagyonkezelői jog harmadik személynek való átengedést. 

A VSZ, nem rögzítette a Vhr.-ben 2011. január l-jétől előírt, az érintett vagyon
elem esetleges védettségét, illetve Natura 2000 területnek minősítését, és a Vhr.
ben foglalt elismerő nyilatkozatot az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabály
zatának megismerésére és kötelező elismerésére vonatkozóan. 

Az állami tulajdonosi érdekeltség vagyonkezelésbe vételére kötött VSZ2,, a Szén
pataki turistaház vagyonkezelésére kötött VSZ, és a Balassagyarmat Város Ön
kormányzat tulajdonban lévő erdőterületek vagyonkezelésére kötött vsz. meg
felelt a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

A felek az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére vonatkozó VSZ,-ben rögzítet
ték a vagyonkezelési díjat, azonban a VSZ, 3.3.2. pontjában foglaltak elle
nére azt évente nem vizsgálták felül, erről történő megállapodás megkötésére 
nem került sor. 
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Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ1 3.3.3. pontjában foglalt, 
a vagyonkezelési díj számlázására vonatkozó kötelezettségnek az NFA - az 
MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján - az ellenőrzött időszakra vonatko
zóan eleget tett, azonban a számlák kiállítása a VSZ, 3.3.3. pontban előírt ha
táridőtől eltérően történt. Az NFA a számlákan a vagyonkezelési díjat egy ösz
szegként szerepeltette, azokon nem tüntette fel a számlázás alapját képező föld
terület nagyságát, így nem volt megállapítható a számlák tartalmi megfelelő
sége. 

A VSZ,-ben foglaltak ellenére a tulajdonosi érdekeltség vagyonkezeléséhez kap
csolódó vagyonkezelői díjat számla hiányában a Társaság nem fizetett. 

A VSZ3 alapján kezelt Szénpataki turistaház vagyonkezelési díját a Társaság az 
elvégzett beruházásokkal, felújításokkal szemben kompenzálással rendezte, 
amely megfelelt a VSZ3-ben foglaltaknak. 

A VSZ4.ben az Önkormányzat a tulajdonában álló erdőket ingyenesen adta va
gyonkezelésbe, így ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési díjra vonatkozó fizetési 
kötelezettsége a Társaságnak nem állt fenn. 

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

A 2009-2013. években a Társaság beruházásokra és felújításokra összesen 
2393,8 M Ft-ot fordított. A beruházások, felújítások és a karbantartások költsé
geit az üzleti tervek tartalmazták. Az éves tervezési feladatokat az előírásoknak 
megfelelően végezték, az üzleti tervek tartalmaztak a vagyongazdálkodásra, a 
vagyon megőrzésére vonatkozó elemeket. A Társaság az állami vagyonnal való 
gazdálkodás során érvényesítette a tervekben megfogalmazott előírásokat. 

A Társaság a feladatellátása során az Evt. 1,2 szerinti bejelentési, engedélyezteté
si kötelezettségeknek eleget tett, valamint betartotta a vagyongazdálkodási 
alapelveket. A Társaság által kezelt vagyon elidegenítésére, megterhelésére az 
ellenőrzött időszakban nem került sor, erdő használa tát, hasznosítását, illetve a 
vagyonkezelői jogot harmadik személynek nem engedték át. A Társaság az Er
dészeti hatóság által jóváhagyott erdőgazdálkodási és Vadászati hatóság által 
jóváhagyott vadgazdálkodási tervekkel rendelkezett. A Társaság az ellenőrzött 
időszakban az ágazati szabályokat nem teljes körűen tartotta be, a 2009-
2013. években az Evt.2 szabályok megsértése miatt több esetben került sor bír
ság kiszabására az erdősítési határidők túllépése, valamint a fakitermeléssei 
érintett erdőrészlet határvonalának téves kijelölése és engedély nélküli ki terme
lése miatt. 

A Társaság kialakította és működtette a feladatellátást támogató kontroll
rendszert. A belső ellenőrzés az ellenőrzött időszakban a tevékenységét a 
Társaság vezérigazgatójának felügyelete és ellenőrzése me ll ett, az FB irányítása 
alatt végezte. A belső ellenőr az FB által jóváhagyott éves munkaterv alapján 
látta el feladatát, a vagyongazdálkodására vonatkozó és a Társaság tevékeny
séghez kapcsolódóan végzett ellenőrzéseket. 

9 
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A Társaság a Számv. tv. és az Alapító Okirat szerint, a tulajdonosi joggyakor
ló1,2 által kijelölt könyvvizsgálót alkalmazott. A könyvvizsgáló minden ellenőr
zött évben záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentés adott ki, figyelemfelhívó 
megjegyzést nem tett. A könyvvizsgáló az ellenőrzött időszakban nem kifogá
solta, hogy a mérlegben a Társaság nem szerepeltette a VSZ1 és a VSZ2 alapján 
vagyonkezelt eszközöket. A Társaságnál az Alapító Okirat alapján működő FB 
a Gt.-ben és az éves munkatervében előírt ellenőrzési feladatait ellátta, a Társa
ság éves beszámolóiról a véleményét a könyvvizsgálói jelentés figyelembe véte
lével alakította ki, írásbeli jelentését a tulajdonosi joggyakorló felé elkészítette. 

A Társaság éves beszámolóit a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 - az 
FB és a könyvvizsgáló jelentésének figyelembe vételével - határozattal jóvá
hagyta. 

A Társaság kialakította az informádóáromlási és monitoring rendszert, 
biztosították annak szabályzatok szerinti működését. A Társaság az ellenőrzött 
években teljesítette a Vhr.-ben és a vagyonkezelési szerződésekben előírt adat
szolgáltatási kötelezettségét. Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött 
vsz! alapján végzett vagyonkezelési tevékenységgel kapcsolatos bevételekről és 
költségekről az ágazati lapokon számoltak be. A Társaság az éves beszámoló
kat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2-nak, valamint a vagyonkezelt 
eszközök feletti tulajdonosi jogokat gyakorlóknak megküldte. Az erdőgazdálko
dási tervek, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységek és az éves vadgazdálkodási 
tervek teljesítéséről az éves üzleti jelentésekben és a kontrolling adatszolgálta
tás keretein belül számoltak be. 

A Társaság az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ1 3.10. pontjá
ban foglaltak ellenére a kezelt vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakoroló 
MNV Zrt. és NFA felé az erdővagyonról és annak változásairól a 2009-
2011. évek vonatkozásában nem készített írásos beszámolót. A 2012. és a 
2013. években az adatszolgáltatás megtörtént 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság az Avtv., illetve az Infotv. szerinti, a köz
érdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 
szabályzattal nem rendelkezett. A Társaság a saját honlapján a közérdekű ada
tok közzététele során a közbeszerzési adatokat és a feladatellátásra vonatkozó 
adatokat közzé tette, azonban a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 
igények intézésének rendje nem került közzétételre. 

A társaság feletti tulajdonosi joggyokorló1,2 a Társaság vagyongazdálko
dási feladataira vonatkozó döntései, intézkedéseinek előkészítése összhangban 
volt a belső szabályzatokkal, a vagyonváltozást eredményező döntések végre
hajtását a beszámolók, az üzleti tervek, üzleti jelentések és a kontrolling jelen
tések megtárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizték. A társaság feletti tulaj
donosi joggyakorló2 a Társaságnál a 2010. évben külső szakértővel átvilágítást 
végeztetett, a megtett intézkedések megvalósulását nyomon követték és az 
eredményekről az érintetteket beszámoltatták. 

A VSZ1 alapján vagyonkezelésbe adott állami erdő és egyéb vagyon tekin
tetében o tulajdonosi jogokot gyakorló MNV Zrt. és NFA tevékenysége az 
ellenőrzött időszakban nem támogatta teljes körűen a felelős vagyongazdálko-
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dás megvalósulását. Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ,-el 
kapcsolatban feltárt hiányosságokat nem szüntette meg, a hatályos jogszabá
lyoknak a szerződést nem feleltette meg, nem éltek a Vhr.-ben és a 
262/2010. (XI.l7.) Korm. rend. 47. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a kezelt va
gyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogukkal, valamint nem végeztek a 
vagyonnyilvántartás hitelességére, helyességére és teljességére vonatkozó ellen
őrzést a T ársaságnál. 

A Magyar Államot megillető tulajdonosi érdekeltség vagyonkezeléséhez kap
csolódóan az MNV Zrt. nem élt a VSZ2 6. pontjában foglalt, a vagyonkezelőnél 
történő tulajdonosi ellenőrzés lehetőségéveL 

A VSZ3 alapján kezelt Szénpataki turistaház vagyonkezeléséhez kapcsolódóan 
az MNV Zrt. két alkalommal végzett- a felújításhoz kapcsolódóan - tulajdono
si ellenőrzést. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (l) bekezdésé
ben foglaltak értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó 
intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani, és azt a 
jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 
Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szervezet, 
vagy az nem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33. § (3) bekez
désében foglaltakat érvényesítheti. 

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai: 

MNV Zrt. vezérigazgatójának, az NFA elnökének 

Az IPOLY ERDÓ Zrt. a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb műve
lési ágú termőföld ingatlanok kezelését a KVI-vel 1996. november l-jén kötött VSZ, 
alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szerződéses 
jogviszony kereteit a VSZ,-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték ki. A VSZ, 
nem támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdésében foglalt, a vagyongazdálkodási felada
tok átlátható módon történő végrehajtását, valamint nem támogatta a szabályszerű 
vagyongazdálkodást. A VSZ, 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a felek a szerződést 
évente nem vizsgálták felül, a VSZ, az ellenőrzött időszakban nem felelt meg a hatá
lyos rendelkezéseknek, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalma
zott, illetve nem tartalmazott minden szükséges előírást. A VSZ, vagyonkezelői jog 
átengedésére vonatkozó 3.2.3. pontja 2012-től nem felelt meg az Nvtv.-ben foglal
taknak, amely tiltja a vagyonkezelői jog harmadik személynek való átengedését. A 
VSZ, nem rögzítette a Vhr. 9. §(8) bekezdésében 2011. január l-jétől előírt, az érin
tett vagyonelem esetleges védettségét, illetve Natura 2000 területnek minősítését. A 
felek nem tettek eleget a Vhr. 54. § (7)1 bekezdés előírásának, mert a Vhr. hatályba
lépést követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tarto
zó ingatlanokra vonatkozóan a VSZ1 megszüntetését és a jogszabályoknak megfelelő 
szerződés megkötését. 

1 Vhr. 54. § (7) bekezdés (hatályos 2010. december 31-éig) 

ll 
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A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gyakorló 
MNV Zrt. és NFA nem végeztek a Vhr. 20. § (l )-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 
262/201 O. (XI. 17.) Korm. rendelet 47. § (l )-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyon
nyilvántartás hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Tár
saságnáL 

javaslat: 

az MNV Zrt. vezérigazgatójának 

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

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

c) Intézkedjen az IPOLY ERDŐ Zrt. vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességé
nek és helyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről. 

az NFA elnökének 

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

b) Intézkedjen a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradásával össze
függésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázá
sára irányuló eljárás megindításáról, és ennek eredménye ismeretében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket 

c) Intézkedjen az IPOLY ERDŐ Zrt. vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességé
nek és helyességének jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről. 

az IPOL Y ERDŐ Zrt. vezérigazgatójának: 

1. Az IPOLY ERDŐ Zrt. és a KVI által 1996-ban megkötött VSZ nem támogatta a 
Vhr. 3. § (l) bekezdésében foglaltak ellenére a vagyongazdálkodási feladatok átlát
ható módon történő végrehajtását, valamint nem támogatta a szabályszerű vagyon
gazdálkodást. A VSZ, 3.3.2. pontjában foglaltak ellenére a felek a szerződést évente 
nem vizsgálták felül, a VSZ, az ellenőrzött időszakban nem felelt meg a hatályos 
rendelkezéseknek, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott, 
illetve nem tartalmazott minden szükséges előírást. A VSZ, vagyonkezelői jog áten
gedésére vonatkozó 3.2.3. pontja 2012-től nem felelt meg az Nvtv.-ben foglaltak
nak, amely tiltja a vagyonkezelői jog harmadik személynek való átengedést. A VSZ, 
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nem rögzítette a Vhr. 9. § (8) bekezdésében 2011. január l-jétől előírt, az érintett 
vagyonelem esetleges védettségét, illetve Natura 2000 területnek minősítését. 

javaslat: 

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

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

2. A Társaság a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésben foglaltak ellenére a VSZ1 alapján ke
zelt erdővagyont és a vsz2 alapján kezelt állami tulajdonú társasági részesedést a 
mérlegben nem mutatta ki, azok mérlegtétel szerinti megbontásban nem kerültek 
bemutatásra a kiegészítő mellékletben. 

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. Az ellenőrzött időszakban a Társaság nem tett eleget az Avtv. 20. §(8) bekezdése, il
letve az lnfotv. 30.§ (6) bekezdése szerinti, a közérdekű adatok megismerésére irá
nyuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat-készítési kötelezettségnek, a 
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő sza
bályzattal nem rendelkezett. 

javaslat: 

Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismeré
sére irányuló igények teljesítése rendjének szabályozásáróL 
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Az IPOLY ERDO ZRT. VAGYONGAZDALKODASA 

A vagyon értékének megőrzése, gyarapítása 

A Társaság vagyongazdálkodása a saját vagyonára és négy vagyonkezelési 
szerződéssel vagyonkezelésbe vett állami és önkormányzati vagyonra terjedt ki. 

A Társaság mérleg szerinti vogyona a saját vagyonából, valamint a VSZ3•4-

ben értékkel kezelésbe kapott állami és önkormányzati vagyonból állt. A Tár
saság éves mérlegei nem a valós állapotot tükrözték, mert a Számv. tv. 23. § 
(2) bekezdésben foglalt előírás ellenére nem tartalmazták VSZ,-ben vagyonke
zelésbe kapott állami erdők és azzal szerves egységet képező egyéb földterületek 
értékét, valamint a VSZ2 alapján vagyonkezelt, a Magyar Államot megillető 
74,1%-os társasági érdekeltség értékét A Társaság a Számv. tv. 23.§ (2) bekez
dés rendelkezése ellenére a vagyonkezelésbe vett eszközöket mérleg szerinti 
megbontásban nem mutatta be a kiegészítő mellékletben. 

A mérleg szerint kimutatott vagyon a 2009. évi 4266,9 M Ft-os nyitó értékről 
2013. év végére 6207,3 M Ft-ra emelkedett, amelyből a VSZ3-ben vagyonkeze
lésbe kapott önkormányzati erdő és a VSZ4 alapján kezelt turistaház értéke 
43,1 M Ft-ot, a mérlegfőösszeg 0,7%-át tették ki. A társasági vagyon 45,5%-os 
növekedéshez a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1, 2-től kapott 306,7 M Ft 
tőkeemelés, a 2009-2013, időszakban elért 483,1 M Ft összegű mérleg szerinti 
eredmény, valamint az EU-s pályázatokon elnyert támogatások járultak hozzá, 
Az elnyert EU-s támogatásokból az ellenőrzött időszakban mintegy 494,6 M Ft
ot egyéb bevételként, további 746,7 M Ft-ot az eredmény terhére csak később el
számolandó, a 2009. és 2013. években kimutatott halasztott bevételek növek
ményeként számoltak el. 

A Társaság a 2009-2013. években a kezelt vagyon hasznosításából 
12 200,1 M Ft bevételt realizált és 9114,4 M Ft költséget számolt el. A kezelt va
gyonhoz kapcsolódó bevételeket és költségeket a főkönyvi könyvelésben a vál
lalkozási bevételektől és költségektől elkülönítve mutatták ki. 

A befektetett eszközök részaránya a 2009. év 72,9%-os nyitó állományáról 
2013. év végére 77,2%-ra, a befektetett pénzügyi eszközök állománya a 
310,3 M Ft-os nyitó állományhoz képest 528,6 M Ft-tal (170,4%) emelkedett, 
amelyet a hosszú lejáratú állampapírban tartott megtakarítások növekedése 
okozott. A megnövekedett állampapír állomány célja az volt, hogy igazolható 
fedezetként szalgáljon a folyamatban lévő EU-s pályázatok megvalósítási és 
fenntartási időszakának kiadásaira. A Társaság eszközeinek 62,6 - 65, l %-át a 
tárgyi eszközök alkották, amelyek állománya a teljes ellenőrzési időszakban 
növekvő tendenciát mutatott, öt év alatt 1110,3 M Ft-tal (40,0%) bővült. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság két gazdasági társaságnál, illetve két 
nonprofit szervezetnél szerzett tulajdonosi részesedést, amelyeknek az értékelése 
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megfelelt a Számv. tv. 57. § (l) bekezdés előírásainak. A Novohrad-Nógrád 
Geopark Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységet folytatott a kulturális örökség 
megóvása, a műemlékvédelem, az ökoturisztika és a természetvédelem érdeké
ben. A Kft. 2009-2010. évi mérleg szerinti eredménye negatív előjelű volt, a sa
ját tőke a jegyzett tőke értéke alá került, így a Társaság 2011. évben a Kft.-ben 
lévő részesedésre 0,2 M Ft értékvesztést számolt el, amely megfelelt a Számv. tv. 
54. § (l) bekezdésben foglaltaknak. 

A VSZ1, hatálya alá tartozó állami erdő és egyéb vagyon, valamint a VSZ2 alap
ján kezelt állami tulajdonú részesedést a Társaság nem értékelte, mivel a va
gyonkezelésbe vett eszközöket nem szerepeltette a mérlegében. A saját vagyon
ként nyilvántartott eszközök és források értékelését a Számv. tv, 46.§ 
(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően évente elvégezték, amelynek során a 
Számv. tv. 46.§ (4) bekezdés, valamint a Számviteli politika1,2-ban foglalt elő
írások szerint jártak el. 

A Társaság vagyonának alakulása a 2009-2013. években: 

. l : Váltow 1 

: Sor- l Megnevezés 
2009.01.01 2013.12.31 ! 2013.12.31/i 

1 szám\ : 2009.01.01. i 
i i ' Erték M Ft-ban i 

. 

Érték M Ft-ban i . ' o/o o/o !%) i 

! l. l Befektetett eszközök összesen 3 111,6 72,9 4 793,2 l 77,2 
' 

154,0 l 

2. 
1 
Ebből: Immateriális javak 22,9 0,5 65,6 l 1,1 !' 286,5 

3. l Tárgyi eszközök 2 778!4 . l 65,1 3 888,7 . i 62,6 140,0 
4, 

' Befektetett pénzögyi eszközök 310,3 7,3 838,9 13,5 270,4 
5. ! Forgóeszkö~ök 1124,1 26,4 1278,0 20,6 113,7 
-

6. i Aktív időbeli eJhatárolósok 31,2 0,7 136,1 2,2 436,2 
7, i Eszközök összesen 4266,9 ; 100,0 6 207,3 i 100,0 145,5 

8. l Sajáttőke 3 040,6 71,3 3 830,1 i 61,7 126,0 
9, l Ebből: Jegyzett tőke __ 1284,5 l 30,1 ' 1591,2 1m _123,9 
10. l Tőketartalék i-

906,6 21,2 906,6 100,0 
ll. • _ . - ErednlényÍartalék 723,2 17,0 l 161,4 - i 18,7 160,6 i l -l l 

--- . -- --- ---

l 12. ! Lekötött tartalék 49,4 1,2 61,7 l 1,0 124,9 
13. Mérleg szerinti eredmény 76,9 1,8 109,2 

l 
1,8 1go 

' 14. ! Céltartalékok 20,9 .l 0,5 183,8 3,0 l 879,4 
- - ' - - . - l 

15. [ Kötelezettségek . 661,3 l 15,5 l 013,4 l 16,3 153,2. 
16. , Passzív időbeli elhatárolások 544,1 i 12,7 1180,0 l 19,0 216,9 
17. ! Források összesen 4266,9 i 100,0 6207,3 j 100,0 145,5 

A Társaság saját tőke/jegyzett tőke mutatója a 2009. évi nyitó értékek alapján 
számított 236,7%-os értékről2013. év végére 240,7%-ra emelkedett. A Társaság 
feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 által 2009-2013. évben két ízben került sor 
jegyzett tőke emelésére összesen 306,7 M Ft összegben. 

A Társaság eredményességének alakulása a 2009-2013. években: 

Megnevezés 2009.év 2009.év 2010. év 2011. év 2012.év 2013.év 
nyitó 

ST /IT 236,7% 231,6% 238,1% 246,9% 252,0% 240,7% aránya 

MSZE l ST 
2,7% 2,7% 3,6% 2,0% 2,9% aránya 
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A Társaság beszámolójában és a számviteli nyilvántartásokban lévő vagyon
tárgyak állományát szabályszerűen - a Leltározási Szabályzat1,,-ben foglaltak 
alapján- elkészített leltárral alátámasztották. 

A Társaság a 2009-2013. években 2393,8 M Ft beruházást végzett a teljes esz
közvagyana vonatkozásában, amelynek forrását 973,5 M Ft összegben pályá
zatokra kapott EU-s támogatás, 76,4 M Ft összegben tőkeemelés vagy egyéb bel
földről kapott támogatás, 1343,9 M Ft összegben pedig saját forrás képezte. 
A VSZ, alapján kezelt erdő és egyéb vagyonhoz, valamint a VSZ, alapján kezelt 
Szénpataki turistaházhoz kapcsolódó beruházásokat a Számv. tv.-nek megfele
lően a könyvekben szerepeltették. 

A Társaság a beruházási tevékenységét a Számviteli politika1,2 3.1.5 és 
3. 1.6. pontjaiban foglalt előírásnak és - két beruházás engedélyeztetésének el
maradása kivételével - a Vhr.2 rendelkezéseinek megfelelően végezte. A Diósje
nő 0158/1 hrsz.-ú vagyonkezelt földterületen és Szakolya 0449/4 hrsz.-ú saját 
tulajdonú ingatlanon, de vagyonkezelt földterületen a Társaság a MNV Zrt.-től, 
illetve az NFA-tól a Vhr. 9. § (6) bekezdését megsértve a felújítások, beruházá
sok előtt írásbeli engedélyt nem kért. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban a vagyongazdálkodás során a kezelt 
vagyonelemek, valamint a saját eszközeinek karbantartási, állagmegóvási fel
adatait a Vtv.3

, a Vhr.4 és az Nfatv.5 előírásai alapján ellátta. A saját tulajdonú 
tárgyi eszközök javítására, karbantartására összesen 345,2 M Ft-ot, erdőfelújí
tására és erdőtelepítésre összesen 1663,3 M Ft-ot fordítottak. A vagyoni eszkö
zök vonatkozásában rendszeres időközönként állapotfelmérést végzetek, az üz
leti terv készítése során tervezték meg a tárgyi eszközök karbantartására, ál
lagmegóvására és az erdők gondozására, védelmére fordítandó kiadásokat. 

A Társaság betartotta a Számv. tv. 52.§ (5) bekezdés értékcsökkenés elszámolá
sára vonatkozó előírásait, a földterületek és az erdők értéke után értékcsökke
nést nem számoltak el. A VSZ3 alapján vagyonkezelésbe vett és a mérlegében 
értékkel szereplő Szénpataki turistaház után a Számv. tv. 52. § előírásainak 
megfelelően 0,2 M Ft értékcsökkenési leírást számoltak el, amellyel szemben 
6,4 M Ft összegű beruházást és felújítást végeztek. 

1.2. A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése 
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A Társaság a 2012. január l-től hatályos Nvtv. 7. §-ban foglalt vagyongazdál
kodási alapelveket betartotta. A Vtv. 33. § (l) bekezdés, az Nvtv. 6. § (l) bekez
dést betartva kezelt vagyont és az állam kizárólagos tulajdonában álló nemzeti 

2 Vhr. 10, §(2) bekezdés és Vhr. 9.§ (6) (2011. január l-jétől) 
3 Vtv. 23. § (2) bekezdése és 27, § (2) bekezdése 
4 Vhr. 10. §(l) bekezdés (hatályos: 2010. december 31-éig) a Vhr. 9.§ (6) bekezdése (ha
tályos: 2011. január l-jétől) 
5 Nfatv. 20.§ (l) bekezdés (hatályos 2011. július 31-ig), Nfatv. 20.§ (4) bekezdés (hatá
lyos 2011. augusztus l-től 2012, december 31-ig), Nfatv. 19/A (3) bekezdés (hatályos 
2013. január l-től) 
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vagyont nem idegenített el, nem terhelt meg, biztosítékul nem adta, illetve 
azokon osztott tulajdont nem létesített. A Társaság az Nfatv."-ben foglaltakat 
betartva a vagyonkezelői jogát nem adta tovább és nem terhelte meg, vala
mint az Evt.2 9. § (3) 7 bekezdés előírását betartva erdő használatát, hasznosítá
sát harmadik személynek nem engedte át. 

A Társaság az Nfatv.8 vonatkozó részének 2011. augusztus l-jei hatályba lépé
sét követően a Magyar Állam tulajdonába tartozó erdő vagy erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelésbe vételére vonat
kozó szerződést nem kötött, így ehhez kapcsolódóan azt nem kellett az Erdészeti 
Hatósághoz jóváhagyásra benyújtania. 

" 2. Az IPOLY ERDO ZRT. VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSE ÉS A VA-

GYONNYILVÁNTARTÁSA 

2.1. A vagyonkezelési szerződés megfelelősége 

A Társaság az ellenőrzött időszakban négy vagyonkezelési szerződéssel rendel
kezett. 

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb művelési 
ágú termőföld ingatlanokkezeléséta KVI-vel 1996. november l-jén kötött VSZ, 
alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és a KVI között létrejött szer
ződéses jogviszony kereteit a VSZ1-ben foglalt jogok és kötelezettségek töltötték 
ki. A VSZ1 nem támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdésében foglalt, a vagyongaz
dálkodási feladatok átlátható módon történő végrehajtását, valamint nem tá
mogatta a szabályszerű vagyongazdálkodást 

Az erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ1 3.3.2. pontjában foglaltak elle
nére a felek a szerződést évente nem vizsgálták felül, a VSZ1 az ellenőrzött idő
szakban nem felelt meg a hatályos rendelkezéseknek, hatályon kívül helyezett 
jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott, illetve nem tartalmazott minden 
szükséges előírást. 

A felek nem tettek eleget a Vhr. előírásának sem, mert a Vhr. hatálybalépést 
követő hat hónapon belül nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó 
ingatlanokra vonatkozóan a VSZ1 megszüntetését és a jogszabályoknak megfe
lelő szerződés megkötését. 

A Társaság által a VSZ1 alapján kezelt állami erdő és egyéb vagyonelemek 
többszöri változása ellenére a felek nem tartották be a Vhr.-ben előírt, a VSZ, 
60 napon belüli egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezést. 

6 Nfatv. 20§ (3) bekezdése (hatályos: 2011. július 31-éig), Nfatv. 20§ (8) bekezdése (ha
tályos: 2011. augusztus l-jétől2012. december 31-éig), Nfatv. 19/A. §(4) bekezdése (ha
tályos: 2013. január l-jétől) 
7 Evt.z 9.§ (3) bekezdés (hatályos: 2009. július 10-től) 
8 Nfatv. 20.§ (7) bekezdés (hatályos: 2011. augusztus l-től) 
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Az állami erdő és egyéb vagyon kezeléséré kötött VSZ, 3.2.3. pontja a vagyon
kezelői jog harmadik személynek történő átengedésének feltételeiről rendelke
zett, azonban ez 2012-től nem felelt meg az Nvtv. ll. § (8) bekezdésben foglal
taknak, amely tiltja a vagyonkezelői jog harmadik személynek való átengedé
sét. 

Az erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ, nem rögzítette a Vhr.-ben 
2011. január l-jétől előírt, az érintett vagyonelem esetleges védettségét, illetve 
Natura 2000 területnek minősítését, és a Vhr.-ben foglalt elismerő nyilatkozatot 
az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabályzatának megismerésére és kötelező 
elismerésére vonatkozóan. 

A Társaság a VSZ,-t 2008. július 17-én az MNV Zrt.-vel a Mosonpatak 
Erdőbirtokossági Termelő és Szolgáltató Társulat 7 4, l %-os Magyar Államot 
megillető tulajdonosi érdekeltségének vagyonkezelésbe vételére, a VSZ3-t, a Ba
lassagyarmat Város Önkormányzatával2012. február 27-én az önkormányzati 
tulajdonban lévő erdőterületek ingyenes vagyonkezelésére, a VSZ4-t a Szénpa
taki turistaház vagyonkezelésére az MNV Zrt.-vel 2011. július 13-án kötötte. 
A VSZ2, a VSZ3 és a VSZ4 megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ, 3.3.2. pontja előírta a 
vagyonkezelési díj - külön megállapodás keretében a tárgyévet megelőző év 
november 30-ig történő - felülvizsgálatát, azonban a díjat a felek évente nem 
vizsgálták felül, erről történő megállapodás megkötésére nem került sor. 

Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ1 3.3.3. pontjában foglalt, 
a vagyonkezelési díj számlázására vonatkozó kötelezettségnek az NFA - az 
MNV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján - eleget tett, azonban a számlák ki
állítása a VSZ, 3.3.3. pontjában előírt határidőtől eltérően történt. Az NFA a 
számlákban nem szerepeltette a vagyonkezelői jog gyakorlásának alapját ké
pező vagyonkezelt földterület naturáliában meghatározott mennyiségét és an
nak egységárá t, a vagyonkezelési díjat egy összegben szerepeltette, így nem volt 
megállapítható a számlák tartalmi megfelelősége. 

A VSZ2 3. pontja értelmében az állami tulajdonosi érdekeltség vagyonkezelése 
után a Társaságnak a vagyonkezelésbe adó számlája alapján minden év dec
ember 31-éig vagyonkezelési díjat kellett fizetnie. A Társaság vagyonkezelői dí
jat számla hiányában nem fizetett. 

A Szénpataki turistaház vagyonkezelési díját a felek a VSZ, 4.2 pontjában évi 
100 E Ft+ ÁFA összegben rögzítették, amelynek évi emelkedését a KSH által ki
mutatott fogyasztói árindex változásához kötötték. A VSZ3 12.7.1 és 
12.7.3 pontja a vagyonkezelt ingatlanon végzett, az elszámolt értékcsökkenés 
összegének megfelelő visszapótlási kötelezettség összegét meghaladó beruházás 
elvégzése esetén megengedte a többletráfordítás összegének esedékes vagyon
kezelési díjban történő beszámítását, kompenzációját. A 2011. évi tömdőszakra 
a 2011. szeptember 21-én kelt számlával kiszámiázott összeg rendezése banki 
átutalással megtörtént A Társaság a 2012-2014. évek vagyonkezelési díját a 
MNV Zrt. egyidejű tájékoztatásamellett a VSZ, 12.7.1 pontjában engedélyezett 
kompenzációval rendezte. 
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A Balassagyarmat Város Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek in
gyenes vagyonkezelésére vonatkozó VSZ4 alapján a Társaságnak fizetési kötele
zettsége nem keletkezett. 

H , , 

Az IPOLY ERDO Z:rt. vagyonnyilvanta:rtasa 

A Társaság által a VSZ, alapján kezelt állami erdő és egyéb vagyonról vezetett 
nyilvántartás nem felelt meg a Vhr. 17. §(l) bekezdésében foglalt azon rendel
kezésnek, amely szerint a nyilvántartásnak tételesen tartalmaznia kell a va
gyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az értékben 
bekövetkezett egyéb változásokat. Ezért a nyilvántartás nem biztosította az át
láthatóságot és az elszámoltathatóságot. 

A Társaság az állami erdő és egyéb kezelt vagyonról tételes analitikus nyilván
tartás vezetett a forint érték feltüntetése nélkül, amely megfelelt a VSZ1 

2.4. pontja szerinti naturáliákban történő nyilvántartás vezetési előírásnak, 

azonban nem felelt meg Számv. tv. 23. §-ban foglalt, a kezelt vagyon nyilván
tartására vonatkozó szabálynak. A vagyonkezelt eszközök forint érték megha
tározását a Társaság sem az MNV Zrt.-nél, sem az NFA-nál nem kezdeményez
te, hogy eleget tegyen a Számv. tv. előírásának. Az elkülönített nyilvántartás 
helyrajzi számonként és a területmérték feltüntetésével tartalmazta a kincstári 
vagyoni körbe tartozó földterületek felsorolását és azok jellemzőit, azonban a 
Társaság nem rendelkezett a VSZ1 hiteles mellékleteivel, amelyek a kezelésbe 
vett vagyonelemek, így a kezelt vagyonról vezetett nyilvántartás kiinduló ada
tait tartalmazták. A Társaság nem teljes körűen rendelkezett a kezelt vagyon 
tekintetében pontos és naprakész információval a tulajdonosi jogokat gyakor
lóról, így a Társaság által vezetett nyilvántartás nem biztosította a Vhr. 14. § 
(l) bekezdésben foglalt, az adatszolgáltatás pontosságára vonatkozó követel
ményt. 

A tulajdonosi joggyakorló tisztázásával és a kezelt vagyonelemekről vezetett 
nyilvántartások egyezőségének biztosításával kapcsolatos adategyeztetés az el
lenőrzés befejezéséig nem került lezárásra, így nem állt rendelkezésre a Társa
ság által kezelt vagyonra és annak nagyságára vonatkozó, a Társaság, az 
MNV Zrt. és az NFA nyilvántartásában szereplő, egyező adat. 

A Mosonpatak Erdőbirtokossági Termelő és Szolgáltató Társulatban a Magyar 
Államot megillető, 7 4, l %-os társasági érdekeltség vagyonkezelésére kötött 
VSZ2-ben a felek a Vhr. 14. § (2) bekezdése ellenére nem határozták meg a ré
szesedés nyilvántartási érték ét, azt a Társaság a könyveiben értékkel nem sze
repeltette. 

Az VSZ, alapján vagyonkezelésbe vett Szénpataki turistaház, valamint a VSZ4 

alapján vagyonkezelt, a Balassagyarmat Város Önkormányzata 100%-os tu
lajdonában lévő erdőterületekre vonatkozó nyilvántartás megfelelt a Vhr! és a 
Számv. tv. 23.§ (2) bekezdése előírásainak, ezen eszközöket a mérlegben kimu-

9 Vhr. 9.§ (9} bekezdés a) pont (hatályos 2011. január l-jétől}, Vhr. 17. §(l} bekezdés 
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tatták, a tárgyi eszköz-nyilvántartásban szerepeltették, a működési és üzemelte
tési költségeket elkülönítve tartották nyilván. 

"., "' ; , 
Az IPOLY ERDO ZRT. TERVEZESI FELADATAINAK ELLATASA, AZ 

ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK ÍRVÍNYESÜLÉSE 

3.1. Az üzleti tervek vagyonmegőrzésre, vagyongyarapítására 
vonatkozó elemei 

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

A Társaság Alapító okirata és az SZMSZ1,2 előírta az üzleti tervek készítési kö
telezettségét. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 az ellenőrzött időszak 
minden évében az üzleti terv szerkezetére tervezési útmutató keretében előírá
sokat fogalmazott meg. A Társaság minden évre elkészítette a tervezési útmuta
tóban foglalt előírások szerint az éves üzleti tervét. A Társaság vagyongazdál
kodási stratégiai alapelveit, a vagyongazdálkodási tevékenységét, az elvégzen
dő feladatokat és az elérendő célokat az éves üzleti tervek tartalmazták. Az üz
leti terveket a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 az Alapító okirat 
12. pontjában foglaltaknak megfelelően Alapító Határozattal elfogadta. 

A 2009-2014. évekre vonatkozó üzleti tervek tartalmaztak a vagyonkezelésbe 
kapott állami és önkormányzati vagyon, valamint a Társaság saját vagyona 
megőrzésére és gyarapítására vonatkozó elemeket. Az üzleti tervek évközi mó
dosítására nem került sor. 

3.2. A tervekben megfogalmazott előírások érvényesülése 
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A Társaság a vagyonnal való gazdálkodás során érvényesítette a tervekben 
megfogalmazott előírásokat. 

Az éves üzleti jelentések az erdő- és vadgazdálkodási tevékenység mennyiségi, 
illetve az egyes ágazatok gazdasági és pénzügyi mutatóinak teljesítési adatait 
tartalmazták. Az üzleti tervek mellékleteit képezték az ágazati tervek, ágazati 
lapok. Az ágazati lapokon a vagyonkezelt területek működésével kapcsolatos 
feladatok elkülönültek a vállalkozói tevékenység keretében végzett tevékeny
ségtől. A feladatokat négy fő területre bontották. Az ágazati lapok tartalmaz
ták a vagyonkezelt terület működtetésére vonatkozó, az ágazati tervek terv és 
tény adatainak teljesülését. A Társaság a tervekben megfogalmazott vagyon 
megőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat teljesítette. 

A Társaság az erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási tevékenységéről a Társa
ság feletti tulajdonosi joggyakorló1,,-nek az éves üzleti jelentéseiben és az ága
zati lapokon beszámolt. Az ellenőrzött időszakban a Társaság feletti tulajdono
si joggyakorló1,2 a beszámoJókra észrevételt nem tett. 
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3.3. Az ágazati szabályok érvényesülése 

A Társaság az ellenőrzött időszakban a vagyongazdálkodási tevékenysége so
rán az Evt.2 előírásait nem teljes körűen tartotta be. 

A Társaság a tervezett erdészeti tevékenységek megkezdése előtt az Evt.2 41. § 
(1) 10 bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett. Amennyiben 
nem érkezett az Erdészeti hatóságtól korlátozást, tiltást tartalmazó határozat 
megkezdték, illetve elvégezték a bejelentésnek megfelelő erdészeti tevékenysé
get. 

A Társaság az Evt.2 42.§ (l) bekezdés szerint az erdőtelepítés első kivitelének, az 
erdőfelújítás sikeres első erdősítésének és egyéb tevékenységek elvégzését határ
időre bejelentette. A bejelentéseket az Evt.2 42. § (2) bekezdésben foglaltak sze
rint az erdészeti szakszemélyzet ellen jegyezte. Az erdészeti létesítmények bővíté
séhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmoz
dításához, illetve használatbavételéhez, a fennmaradásához vagy a rendelteté
sének megváltoztatásához az Evt.2 15. § (2) bekezdés előírását betartva az Erdé
szeti hatóságtól engedélyt kértek. Az erdőtelepítési-kivitelezési tervek elkészítése 
előtt kérelmezték az MNV Zrt. hozzájárulását a terület művelési ágának meg
változtatásához. Az MNV Zrt. az engedélyt megadta, az erdőtelepítési

kivitelezési terveket az Erdészeti hatóság határozatban jóváhagyta. 

A Társaság erdőgazdálkodási tevékenységét az ellenőrzött időszakban az 
Evt.2 44. §11 előírásának megfelelően az Erdészeti hatóság által jóváhagyott er
dőtelepítési kiviteli tervek és az egyéb erdőgazdálkodási tevékenységekre vo
natkozó tervek alapján végezte. 

Az ellenőrzött időszakban egy esetben került sor az Evt.2 81. § (l) bekezdése sze
riuti erdővédelmi járulék kiszabására, amelyet a Társaság határidőben megfi
zetett. A 2010. évben a Társaság erdőgazdasági tevékenységének Evt.2 41. § 
(4) bekezdés szerinti, konkrét területhez kapcsolódó erdőgazdasági munka el
végzését az Erdészeti hatóság időlegesen korlátozta, azonban a Társaság felleb
bezésének a másodfokú eljárásban helyt adtak és az elsőfokú határozatok meg
semmisítésre kerültek. Az Erdészeti hatóság az ellenőrzött időszak alatt kilenc 
alkalommal szabott ki erdőgazdálkodási és egy alkalommal erdővédelmi bír
ságot. A bírság kiszabására erdősítési határidők túllépése, valamint a fakiter
meléssei érintett erdőrészlet határvonalának téves kijelölése és engedély nélküli 
kitermelés következtében került sor. 

10 Evt. 1 39. § (l) bekezdés (hatályos 2009. július 9-ig), Evt.2 41. § (l) bekezdés (hatályos 
2009. július 10-től) 
11 Evt., 23. § (l) bekezdés (hatályos 2009. július 9-ig), Evt.2 44. § hatályos 2009. július 
10-től) 
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Az ellenőrzött időszak alatt a Társaság kilenc vadászterületet üzemeltetett, 
amelyen a földtulajdonosi közösség döntésének megfelelően a tulajdonosok 
társult vadászati jogukat a Társasógot megbízva gyakorolták. A Társaság a 
vadászterületekre vonatkozóan a Vadvédelmi tv. 44. § (l) bekezdés előírásai
nak megfelelően 10 éves vadgazdálkodási üzemtervet készített, amelyeket a 
Vadászati hatóság jóváhagyott. A Társaság a vadászterületekre elkészítette a 
Vadvédelmi tv. 47.§ (l) bekezdés előírásainak megfelelő éves vadgazdálkodási 
terveket, azokat a Vadászati hatóság jóváhagyta. A Társaság a vadgazdálko
dási tevékenységét a vadgazdálkodási üzemtervek alapján elkészített éves vad
gazdálkodási tervek alapján végezte. A Társaság a tervek teljesítéséről szóló 
vadgazdálkodási jelentését a vadászati hatóságnak megküldte. 

4. KONTROLL- ÉS MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖD

TETÉSE 

4.1. A kontrollrendszer kialakítása és működtetése 
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A Társaság kialakította és működtette a feladatellátását támogató kontroll
rendszert. 

Az ellenőrzött időszak alatt a Társaság rendelkezett Számviteli Politika1,z-val, 
Számlarend1.4-del, Ellenőrzési szabályzat1,,-tal és Önköltség-számítási Szabály
zat1,2-tal, amiket aktualizál tak. 

A belső ellenőrzés az ellenőrzött időszakban a tevékenységét a Társaság ve
zérigazgatójának felügyelete és ellenőrzése mellett, az FB irányítása alatt végez
te. Az ellenőrzésekhez az éves munkaterveket elkészítették, azok jóváhagyása 
megtörtént A belső ellenőrzés a Társaság vagyongazdálkodására vonatkozó és 
a tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzéseket, valamint a Társaság egységeinek 
ellenőrzését végezte, a tevékenységéről minden évben írásban beszámolt. 

A tulajdonosi joggyakorló1,2 az Alapító okiratban FB létrehozásáról rendelke
zett. Az FB maga állapította meg a működésének szabályait, amelyet a Társa
ság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 alapítói határozattal jóváhagyott. Az FB a 
feladatait az éves munkaterv alapján látta el. Az éves munkatervek tartalmaz
ták a Társaság éves gazdálkodásáról készített jelentések, üzleti jelentések meg
tárgyalásának és elfogadásának feladatait, valamint az elfogadásról szóló je
lentések Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 felé történő megküldésének 
rendjét. Az FB az ellenőrzési kötelezettségének eleget tett, a Társaság beszámo
lóját a Gt.12 és az új Ptk.13 előírásainak megfelelően megtárgyalta, a vélemé
nyét a könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével alakította ki, írásbeli jelen
tését a tulajdonosi joggyakorló felé elkészítette. Az FB az ellenőrzött időszakban 
nem tartotta indokoltnak a Gt.14 és az új Ptk.15 szerinti, a Társaság legfőbb szer-

12 Gt. 35.§ (3) bekezdés (hatályos 2014. március 14-éig) 
13 új Ptk. 3:27. § (hatályos 2014. március 15-től) 
14 Gt. 35.§ (4) bekezdés (hatályos 2014. március 14-éig) 
15 új Ptk. 3:120. §(3) bekezdés (hatályos 2014. március lS-étől) 
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vének összehívását, és nem tett olyan megállapítást, miszerint az ügyvezetés 
tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve határozataiba ütközött vol
na. 

A Társaság az ellenőrzött időszakban a Számv. tv. 155. § (2) bekezdés alapján 
könyvvizsgálatra volt kötelezett, könyvvizsgáló alkalmazását az Alapító Ok
irat is előírta számára. A könyvvizsgáló kijelöléséről a Társaság feletti tulajdo
nosi joggyakorló1,2 Alapítói határozatban a Számv. tv. 155. § (6) bekezdés sze
rint az előző üzleti év beszámolójának elfogadásakor döntött. 

Az ellenőrzött időszakban a könyvvizsgáló gondoskodott a könyvvizsgálat el
végzéséről, elkészítette a Számv. tv. 156. § (4) bekezdésben előírt könyvvizsgálói 
jelentését, amely tartalmazta a könyvvizsgálói záradékot. A könyvvizsgáló a 
Számv. tv. 156. § (5) bekezdés g) pont szerinti figyelemfelhívó megjegyzést nem 
tett. Az ellenőrzött időszakban a könyvvizsgáló nem kifogásolta, hogy a Társa
ság éves médegeiben nem kerültek rögzítésre a VSZ1 alapján kezelt állami erdő 
és egyéb kezelt vagyon, valamint a VSZ2 alapján vagyonkezelt állami tulajdo
nú részesedés, továbbá a kiegészítő mellékletben - legalább mérlegtétel szerinti 
megbontásban-azok nem kerültek bemutatásra. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 az FB és 
a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában határozott az éves beszámolók 
jóváhagyásáróL A Társaság az éves beszámolókat közzétette. 

4.2. Az információáramlási és monitoring rendszer kialakítá
sa és működtetése 

A Társaság kialakította az információáramlási és monitoring rendszert, 
biztosította annak szabályzatok szerinti működését. 

A Társaság az ellenőrzött években teljesítette a Vhr.16-ben és a vagyonkezelési 
szerződésekben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Társaság az Alapító 
okirata és az SZMSZ12 által előírt üzleti terv és éves beszámoló készítési, vala
mint annak FB felé történő megküldési kötelezettségének eleget tett. 

A tulajdonosi joggyakorló1,2 rendelkezett a közfeladat ellátással és vagyongaz
dálkodással kapcsolatosan havi és negyedéves gyakoriságú kontrolling adat
szolgáltatás megküldéséről. A VSZ1 alapján végzett, az állami erdő és egyéb 
vagyon vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos bevételekről és költségekről 
az ágazati lapokon számoltak be. A Társaság az éves beszámolókat a társaság 
feletti tulajdonosi joggyakorló1,,-nak, valamint a vagyonkezelt eszközök feletti 
tulajdonosi jogokat gyakorlóknak megküldte. 

16 Vhr. 9. §. (4) bekezdése (hatályos: 2010. december 31-ig), Vhr. 9.§ (3) bekezdés (hatá
lyos: 2011. január l-jétől) 

23 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

5. 

24 

Az erdőgazdálkodási tervek, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységek és az éves 
vadgazdálkodási tervek teljesítéséről az éves üzleti jelentésekben és a kontroll
ing adatszolgáltatás keretein belül számoltak be. A Társaság feletti tulajdonosi 
joggyakorló1,2 a beszámolóra észrevételt nem tett. 

A Társaság az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ1 3.10. pontjá
ban foglaltak ellenére a tárgyévet követő május 30-ig a kezelt vagyon feletti tu
lajdonosi jogokat gyakoroló MNV Zrt. és NFA felé az erdővagyonról és annak 
változásairól a 2009-2011. évek vonatkozásában nem készített írásos beszámo
lót. A 2012. és a 2013. évekre vonatkozóan az adatszolgáltatás megtörtént 

A Társaság a VSZ3-ben előírt, az értéknövelő beruházások elvégezésével kapcso
latos beszámolási kötelezettségét teljesítette. A VSZ3 4.3.3. pontjaiban előírt Be
ruházási terveket az adott év október 15-ig az MNV Zrt. részére jóváhagyásra 
benyújtották, a turistaházon elvégzett beruházásokról, felújításokról és az ér
tékcsökkenés visszapótlási kötelezettségének teljesítéséről beszámoltak. 

Az ellenőrzött időszakban a Társaság nem tettek eleget az 
Avtv. 20. § (8) bekezdése, illetve az Infotv. 30.§ (6) bekezdése szerinti, a közér
dekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő sza
bályzat-készítési kötelezettségnek. A Társaság a saját honlapján a közérdekű 
adatok közzététele során a közbeszerzési adatokat és a feladatellátására vonat
kozó adatokat közzé tette, azonban az Infotv. 37. § (l) bekezdésében foglaltak 
ellenére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények intézésének 
rendje nem került közzétételre. 

, -A TULAJDONOSI JOGGYAKORLOKNAK AZ IPOLY ERDO ZRT. VA-

GYONGAZDÁLKODÁSI FELADATAIRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEI, IN

TÉZKEDÉSEI MEGFELELŐSÉGE 

A V tv. 3. § szerint a Társaság társasági részesedése felett és a kezelésében lévő 
állami vagyon feletti a tulajdonosi jogokat a 2010. évig a Magyar Állam nevé
ben az MNV Zrt. gyakorolta. A 2010. évtől a társasági részesedések feletti tulaj
donosi joggyakorlás elvált a vagyonkezelésben lévő vagyonelemek feletti tulaj
donosi joggyakorlásátóL A Vtv. módosításával 2010. június 17-től a Társaság 
részesedése feletti tulajdonosi joggyakorló az MFB Zrt. lett, a vagyonkezelésben 
lévő állami vagyon felett a tulajdonosi jogokat továbbra is az MNV Zrt. gyako
rolta. Az Nfatv. 2010. évi hatálybalépését követően a Társaság által kezelt, a 
Nemzeti Földalapba tartozó földterületek vonatkozásában a tulajdonosi jogok 
az MNV Zrt.-től átkerültek az NFA hatáskörébe, míg az egyéb ingatlanok és 
vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi jogokat továbbra is az MNV Zrt. gya
korolta. 

A Társaság vagyongazdálkodási feladataira vonatkozó döntések, intézkedések 
előkészítése a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2-nál megfelelő volt, 
összhangban volt a belső szabályzatokkal, a vagyongazdálkodással kapcsola
tos döntések előkészítését és a döntési jogköröket részletesen szabályozták. A tu
lajdonosi joggyakorló1.2 a T ársaságot érintő döntések meghozatalánál a vonat
kozó jogszabályokat és belső szabályzatokat betartotta. A tulajdonosi joggya-
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korló1.2 a különböző döntéshozó testületei véleményezési vagy jóváhagyási jog
körében írásbeli engedélyt, hozzájárulást a Társaság részére megadta, elutasí
tásról szóló döntést nem hozott. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1 által 2009-ben informatikai fejlesz
tés támogatására, illetve az Egységes Erdészeti V állalatirányítási Rendszer be
vezetésére 116,7 M Ft összegű forrást biztosított, továbbá 19,0 M Ft osztalék kifi
zetését engedélyezte. A 2009-2010. években az állami vagyon állagának meg
óvása, megőrzése, gyarapítása és a közjóléti tevékenység támogatása céljából a 
közmunka-programokra 109,9 M Ft, egyéb címen közjóléti és erdőtelepítési fel
adatokra és természetikárok kezelésére összesen 92,7 M Ft támogatást nyújtat
tak. A támogatásokról hozott döntések megfeleltek az Áht. 1 

17 és a Vtv.18 előírá
sainak. 

A 2011. évben a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 miniszteri engedély 
alapján a természeti károk enyhítése érdekében és a közfeladatok ellátásához 
55,0 M Ft vissza nem térítendő tulajdonosi támogatást nyújtott. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 2012-ben a Társaság fejlesztési fel
adataira új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján történő tőkeemelés
ről döntött. A 190 millió Ft összegű tőkeemelés a "Turistaház-fejlesztési projekt
Menedékház-hálózat kiépítése az Országos Kék Túra mentén" program keretében 
elvégzendő fejlesztések megvalósítását szolgálta. A tőkeemelések a Gt.19 és az 
Áht.,'0·, az egyéb tulajdonosi döntésre a Társaság feletti tulajdonosi joggyakor
ló2 belső szabályozásának megfelelően került sor. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló1,2 a Társaság vagyonváltozását 
eredményező döntések végrehajtását és a vagyonnal való gazdálkodást a be
számolók, az üzleti tervek, az üzleti jelentések és a kontrolling jelentések meg
tárgyalásával és jóváhagyásával ellenőrizte. 

A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorló2 a Társaságnál a 2010. évben külső 
szakértővel átvilágítást végeztetett jogi, gazdasági, informatikai területen. 
Az átvilágítás alapján tett javaslatok megvalósulását nyomon követték, a meg
tett intézkedésekről, illetve az elért eredményekről az érintetteket beszámoltat
ták. 

A vagyonkezelésbe adott állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat gya
korló MNV Zrt. és NFA tevékenysége az ellenőrzött időszakban nem támogatta 
teljes körűen a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását, a VSZ1,2 kapcsán 
feltárt hiányosságokat nem szüntette meg, a hatályos jogszabályoknak a szer-

17 Áht.1109. §(9) bekezdés (hatályos 2010. január l-jétől 201l. december 31-éig) 
18 V tv. 3. § (hatályos 2010. június 17 -étől) 
19 Gt. 248. § (l) bekezdés a) pontja, a 254. § (l) bekezdés és a 255 § (l) bekezdés 
20 Áhtz 45. § (2) bekezdése 

25 
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ződést nem feleltette meg, nem éltek a Vhr. 9. §-ban 21 foglalt, a kezelt vagyon 
használatára vonatkozó ellenőrzési jogukkal, valamint nem végeztek a Vhr. 
20.§ (1)-(2) bekezdésben és a 262/2010. (XI.l7.) Korm. rend. 47.§ (1)-(2) bekez
déseiben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére, helyességére és teljességé
re vonatkozó ellenőrzést a TársaságnáL 

Budapest, 2015. lA. hónap Á'+. nap 

O~tf.e! 
Domokos László 

elnök 

Melléklet: 15 db 

21 Vhr. 9.§ (3) bekezdés (hatályos 2010. december 31-ig), Vhr. 9.§ (5) bekezdés (hatá
lyos 2011. január l-től) 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Jogszabályok 
Alaptörvény 

Áh t., 

Áh t. z 

ÁSZ tv. 

Avtv. 

Evt. 1 

Evt.z 

G t. 

Infotv. 

Míbtv. 
Nfatv. 

Nvtv. 

Számv. tv. 
régi Ptk. 

új Ptk. 

Vadvédelmi tv. 

Vtv. 
Vhr. 

Egyéb rövidítések 
Alapító okirat 

ÁFA 
ÁSZ 
Belső Ellenőrzési Kézi
könyv 

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: 2011. december 31-étől) 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
(hatályos: 2011. július l-étől) 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (hatálytalan: 
2012. január l-jétől) 
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tör
vény (hatálytalan: 2009. július 10-től) 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (hatályos: 2009. július 10-
étől) 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (ha
tálytalan: 2014. március 15-étől) 
Az információs önrendelkezési jogról és az információsza
badságrói szóló 2011. évi CXII. törvény (hatályos: 2011. jú
lius 27 -étől) 
A Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. töriTény 
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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (ha
tálytalan: 2014. március 15-étől) 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (ha
tályos: 2014. március 15-étől) 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá
szatról szóló 1996. évi LV. törvény 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

IPOLY ERDŐ Zrt. Alapító okirata (hatályos: 2008. május 
22-étől) 

általános forgalmi adó 
Állami Számvevőszék 
IPOLY ERDŐ Zrt. Belső Ellenőrzési Kézikönyve (hatályos: 
2009. május 20-tól) 

l 
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Beruházási szabályzat, 

Beruházási szabályzat2 

EEVR 
Ellenőrzési szabályzat, 

Ellenőrzési szabályzat2 

Erdészeti hatóság 

EU 

FB 
FB Ügyrendje1 

FB Ügyrendje2 

ha 
HM 
hrsz. 
INTOSAI 
IPOLY ERDŐ Zrt., Társa
ság 
ISSAI 
KVI 
Leltározási szabályzat, 

Leltározási szabályzat2 

MFB Zrt. 

MNVZrt. 

NFA 

NFM 
Önköltség-számítási sza
bályzat, 
Önköltség-számítási sza
bályzat2 
Számlarend1 

IPOLY ERDŐ Zrt. Beruházási szabályzata (hatályos: 2006. 
május 18-ától) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Beruházási szabályzata (hatályos: 2013. 
május l-jétől) 
Egységes Erdészeti V állalatirányítási Rendszer 
Az IPOLY ERDŐ Zrt. Ellenőrzési Szabályzata (hatályos: 
1999. szeptember l-jétől) 
Az IPOLY ERDŐ Zrt. Ellenőrzési Szabályzata (hatályos: 
2011. január l-jétől) 
Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdé
szeti Igazgatóság 2010. december 31-éig és a Heves Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 2011. január l-jétől 
Európai Unió 
IPOLY ERDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága 
IPOLY ERDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendje (hatály
talan: 2010. május 20-ától) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendje (hatályos: 
2010. május 20-ától) 
hektár 
Honvédelmi Minisztérium 
helyrajzi szám 
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete 
IPOLY ERDŐ Zártkörűerr Működő Részvénytársaság 

nemzetközi standardok 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
Az IPOLY ERDŐ Zrt. Leltározási Szabályzat (hatályos: 200 7. 
január l-jétől) 
Az IPOLY ERDŐ Zrt. Leltározási Szabályzat (hatályos: 2012. 
január l-jétől) 
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűerr Működő Részvénytár
saság 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., amely 2010. szeptem
ber l-jétől a Nemzeti Földalapba nem tartozó állami va
gyon feletti tulajdonosi joggyakorló 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, amely 2010. szeptember 
l-jétől az Nfatv.-ben meghatározott, a Nemzeti Földalapba 
tartozó földterületek feletti tulajdonosi joggyakorló 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
IPOLY ERDŐ Zrt. Önköltség-számítási szabályzata (hatá
lyos: 2002. november 30-ától) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Önköltség-számítási szabályzata (hatá
lyos: 2010. január l-jétől) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Számlarendje (hatályos: 2001. január l
jétől) 



Számlarend 2 

Számlarend3 

Számlarend4 

Számviteli politika1 

Számviteli politika2 

SZMSZz 

ST 
Társaság feletti tulajdo
nosi joggyakorló1 

Társaság feletti tulajdo
nosi joggyakorló2 

VSZz 

vsz, 

vsz. 
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IPOLY ERDŐ Zrt. Számlarendje (hatályos: 2010. január l
jétől) 

IPOLY ERDŐ Zrt. Számlarendje (hatályos: 2011. január l
jétől) 

IPOLY ERDŐ Zrt. Számlarendje (hatályos: 2012. január l
jétől) 

IPOLY ERDŐ Zrt. Számviteli politikája (hatályos: 2001. ja
nuár l-jétől) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Számviteli politikája (hatályos: 2010. ja
nuár l-jétől) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (ha
tályos: 2004. március 26-ától) 
IPOLY ERDŐ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (ha
tályos: 2010. október 28-ától) 
saját tőke 
a társaságok állami tulajdonú részesedése feletti tulajdo
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) 
KVI-vel 1996. november l-én kötött ideiglenes Vagyonke
zelési szerződés (azonosítója: 01840-96-02059) 
MNV Zrt.-vel2008. július 17-én kötöttVagyonkezelési szer
ződés (azonosítója: SZT-28949) a Mosonpatak 
Erdőbirtokossági Termelő és Szolgáltató Társulat állami tu
lajdonú társulati érdekeltsége vagyonkezelésére 
MNV Zrt.-vel2011. július 13-án kötött Vagyonkezelési szer
ződés (azonosító: SZT-36241) a Diósjenő külterületén lévő 
turistaház vagyonkezelésére 
Balassagyarmat Város Önkormányzatával 2012. február 
27 -én kötött Vagyonkezelési szerződés (azonosító: 44/2012) 
az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló erdőterü
letre 

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

l 
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kockázatkezelési 
rendszer 

kontrolling 

kontrollkörnyezet 

kontrollrendszer 

kontrolltevékeny
ségek 

közfeladat 

A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni 
és meg kell állapítani a szervezet tevékenységében, gazdálko
dásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az 
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, 
valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésé
nek módját. 
A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és 
módszerek összessége, amelynek elemei a szervezeti célok el
érését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elem
zése, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati 
kitettség mérséklése. 
Az a vezetéstámogató rendszer, amely a vezetői tervezést, el
lenőrzést, valamint információ-ellátást koordinálja célorien
táltan a környezeti változásokhoz igazodva. 
A kontroll környezet elemei: a szervezeti struktúra, a felelős
ségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden 
szintjén meghatározott etikai elvárások, a humánerőforrás
kezelés. A kontrollkörnyezet alapozza meg a belső kontroll 
összes többi elemét a fegyelem és a struktúra biztosítása által. 
A kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizo
nyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, 
amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő 
célok: 
a) a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket sza
bályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen 
hajtsák végre, 
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és 
nem rendeltetésszerű használattóL 
A kontrolltevékenységek azok az elvek (politikák) és eljárá
sok, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet 
céljainak elérése érdekében alakítanak ki. 
A közfeladat jogszabályban meghatározott állami vagy ön
kormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, 
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltéte
leknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatá
sokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződé
sekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladato
kat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruk
túra biztosítását is. 
Az 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, me
lyek elvégzését az állam megfelelő eszközökkel biztosítja. 
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A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyo
mon követését biztosító rendszer, amely az operatív tevé
kenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyo
mon követésből, valamint az operatív tevékenységektől füg
getlenül működő belső ellenőrzésből álL 
A monitoring a projektek és progromok végrehajtásának 
nyomon követése, mely a támogató és a kedvezményezett 
közti megállapodásban foglalt eljárások követését, az előre
haladás ellenőrzését és a lehetséges problémák időben tör
ténő azonosítását szolgálja. 
A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része, amelybe bele
tartoznak az állam tulajdonában és az ingatlan-nyilvántar
tásban levő, az Nfatv. l. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt te
rületek, földrészletek és az azokhoz kapcsolódó vagyoni ér
tékű jogok. 
A nemzeti vagyon használója az a természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki, vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy 
szerződés alapján, a helyi önkormányzat vagyono tekinteté
ben törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés 
alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, hasz
nál, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló 
(az Nvtv. 3.§ (l) bekezdés ll. pontja alapján). 
Rábízott állami vagyon az a Vtv. alkalmazásában állami va
gyonnak minősülő vagyon, amit az MNV- a saját vagyoná
tól elkülönítetten - kezel és nyilvántart. 
Az Mfbtv. 3.§ (9) bekezdéseszerint rábízott állami vagyon az 
a vagyon, amely felett az Mfbtv. erejénél fogva a Magyar Ál
lam nevében az MFB gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 
Az N fa tv. l.§ (l) bekezdésében foglaltak alapján az NFA-hoz 
tartozó rábízott vagyon a törvényben meghatározott, a Nem
zeti Földalapba tartozó vagyon. 
Társasági portfólió az MNV, illetve az MFB rábízott vagyo
nába tartozó állami tulajdon ú társasági részesedések. 
A tulajdonosi joggyakorló által végzett ellenőrzés, amelynek 
célja az állami vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, en
nek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésel
lenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve a központi költ
ségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedé
sek feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a 
vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyes
ségének biztosítása. 
Tulajdonosi joggyakorló az, aki az állami, illetve a nemzeti 
vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és köte
lezettségek gyakorlására jogosult. 
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tulajdonosi jog
gyakorlás módja 

vagyongazdálko
dás feladata 

vagyonkezelői jog 

Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdo
nosi jogoknak (és kötelezettségeknek) az összességét az ál
lami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e 
feladatát az MNV, az MFB, illetve egyéb tulajdonosi joggya
korló szervezet (pl. központi költségvetési szervek, 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 jogokat a 
miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen gya
korolja. 
A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulaj
donosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős 
miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gyako
rolja. 
Az állami vagyon rendeltetésének megfelelő - az állami fel
adatok ellátásához, a társadalmi szükségletek kielégítéséhez, 
valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának 
elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, önálló 
ágazatként megjelenő - hatékony, költségtakarékos, érték
megőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása, beleértve 
a vagyoni kör változását eredményező értékesítést, valamint 
az állami vagyon gyarapítása is. 
Vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult 
meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog birtoklá
sára, használatára és hasznai szedésére. 
A Vtv. alapján a vagyonkezelői jog az állami vagyon hasz
nosítására az MNV-vel kötött vagyonkezelési szerződéssel jön 
létre. A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jo
gosult meghatározott, állami tulajdonba tartozó dolog bir
toklására, használatára és hasznai szedésére. 
Az Nfatv. alapján a vagyonkezelői jog az erre irányuló (NFA
val kötött) szerződéssel jön létre. A vagyonkezelői szerződés 
alapján a vagyonkezelő jogosult meghatározott földrészlet 
birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A vagyonke
zelő köteles a földrészlet értékét megőrizni, állagának meg
óvásáról, jó karban tartásáról gondoskodni, továbbá - az 
Nfatv.-ben meghatározott esetek kivételével díjat - fizetni 
vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni. 
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Az IPOLY ERDŐ Zrt. vagyonának alakulása a 2009-2014. I. félév közötti időszakbaD 

' datok ezer Ft-b 

Változás 
2009.01.01 2009.12.31 2010.12.31 2011.1Z.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.06.30 2013.12.31/2009.12.31. 

(%) 

2 ~ 4. 5. 6. 7. 8. 9. .• . . •• • •• . .. · ... .. .. ...•......... ·.··• ••• ······ 
.. ···.· .. •. .. .. ..... 

••••• ···· .. 
3 lll 622 3 370 8tJ7 3 464 915 4 056 278 4398117 4 793 213 4 993 853 142'!1 

22 934 30125 25920 18 620 14 795 65623 58 766 218% 

z 778 439 z 843 152 .3 418 385 3 564 218 3 949 909 3 888 670 4 096 329 137% 

310249 497 590 20610 473 440 433 413 838 920 838 758 169'11 
1134134 1 029113 1418 441 1 363 986 1744 902 1278 057 1305 377 124'!1 

344 118 261177 213 016 299 066 285156 340348 322 396 130% 

234 263 371 621 206 375 196 119 187 218 213 941 159 396 58'11 
495114 81 464 567692 535 463 562 839 27 280 110571 33'11 

50639 314 851 431 358 333 338 709 689 696 488 713 014 221% 
311&0 106 363 164 632 133 759 136 749 136 067 64 684 128'11 

4 266 916 4 506 343 5 047 988 5 554 023 6 279 768 6 207 337 6 363 914 138% 

••• •• i • . 
• ••• .• · ... 'i ... ·. >> .• ... 

3 040 635 3 245 693 3 336179 3 459 837 3 530 920 3 830 083 4 278 871 118% 

l 284 480 l 401190 l 401190 l 401190 l 401 190 l 591190 l 591 190 114% 
906 578 906 578 906 578 906 578 906 578 906 578 906 578 100'11 
723 207 837160 937 925 958 985 1106 779 l 161 456 l 270 619 139% 

49450 12 417 69426 44 927 61 696 61 696 497% 
o o o o o o o 

76920 88 348 90486 123 658 71 446 109 163 448 794 124% 
.20 909 101430 131 681 85842 .201131 183 817 178 489 181% 

661 335 681 740 939 940 885.234 1 330.248 1 013 385 681 sz z 14.9% 
o o o o o o o 

21 724 17 379 13 033 8 688 397 537 38 514 38 426 222% 
639 611 664 361 926 907 876 546 932 711 974 871 643 096 147% 

544037 477480 640188 1123110 1217469 1180 osz 1ZZS OZ 6 247'11 
4 266 916 4 506 343 5 047 988 5 554023 6 279 768 6 207 337 6 363 914 138'11 
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immateriális javainak és tárgyi eszköz állo~nányának megoszlása a 2013. évre vonatkozóan 
adatok ezer Ft-ban 

Beruházás a 
Tárgyi 

Immoteriá6s Műszaki Egyéb beruházásra 
Megnevezés 

javak 
Ingatlanok 

berendezések berendezések adott előleggel 
eszközök 

együtt 
összesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Bruttó érték január l-jén 99133,0 4172 109,0 865 746,0 600 756,0 95 078,0 5 734803,0 

-ebből: állami vagyon 0,0 393 213,0 0,0 0,0 0,0 393 213,0 

-ebből: saját vagyon 99 133,0 3 778 896,0 865 746,0 600 756,0 95 078,0 5 341 590,0 

Növekedés ( +) 61 718,0 118655,0 66666,0 53 756,0 634374,0 874873,0 

-ebből: állami vagyon 399,0 4625,0 5 024,0 

-ebből: saját vagyon 61 718,0 118 256,0 66 666,0 53 756,0 629 749,0 869 849,0 

Csökkenés (-) -293,0 -355 032,0 -45 090,0 -18973,0 -304086,0 -723 241,0 

-ebből: állami vagyon -355 032,0 -355 032,0 

-ebből: saját vagyon -293,0 -45 090,0 -18 973,0 ·304 086,0 -368 209,0 

Bruttó érték decem.ber 31-én 160558,0 3 935 732,0 887 322,0 635 539,0 425 366,0 5 886435,0 

-ebből: állami vagyon 0,0 38 580,0 0,0 0,0 4625,0 43 205,0 

-ebből: saját vagyon 160 558,0 3 897 152,0 887 322,0 635 539,0 420 741,0 5 843 230,0 

Halmozott értékcsökkenés január l-jén 84338,0 805183,0 537 320,0 441665,0 0,0 1784894,0 

-ebből: állami vagyon 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 67,0 

-ebből: saját vagyon 84 338,0 805 116,0 537 320,0 441 665,0 0,0 l 784 827,0 

Értékcsökkenés növekedése(+) (költségként elszámolt) 10890,0 116 891,0 53382,0 50 755,0 222 013,0 

-ebből: állami vagyon 89,0 89,0 

-ebből: saját vagyon 10 890,0 116 802,0 53 382,0 50 755,0 221 924,C 

Értékcsökkenés egyéb rcüordításként elszámolva (±) 22 292,0 7 288,0 29580,0 

-ebből: állami vagyon 

-ebből: saját vagyon 22 292,0 7 288,0 29 580,0 

Egyéb változás az értékcsökkenésben (±) -293,0 -24543,0 -14 119,0 -38 722,0 

-ebből: állami vagyon 

-ebből: saját vagyon -293,0 -24 543,0 -14 119,0 -38 722,0 

Halmozott értékcsökkenés december 31-én: 94935,0 922074,0 588451,0 485 589,0 O, O 1997 765,0 

-ebből: állami vagyon 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0 

-ebből: saját vagyon 94 935,0 921 918,0 588 451,0 485 589,0 0,0 l 997 609,0 

Nettó érték december 31-én: 65 623,0 3013 658,0 298871,0 149 950,0 425 366,0 3 888670,0 

-ebből: állami vagyon 0,0 38 424,0 0,0 0,0 4 625,0 43 049,0 

-ebből:saját vagyon 65 623,0 2 975 234,0 298 871,0 149 950,0 420 741,0 3 845 621,0 

l 
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Az IPOLY ERDŐ Zrt. saját tőke változása. a 2013. évre vonatkozóan 

Megnevezés Saját töke Jegyzett töke 
Jegyzett, de be 

Tőketartalék 
Eredmény-

nem fizetett töke tartalék 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 
A saját töke nyitóállonuínya az év elején 3 530 920,0 1401190,0 906 578,0 1106 719,0 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0749-162/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

adatok ezer Ft-ban 

Lekötött 'Értékelési Mérleg szerinti 
tartalék tartalék eredmény 

7. 8. 9. 
44 927,0 o, o 71446,0 

Á;$GJG.~;tOke,-déJiiéiJt.:,~~:kiiZötti:Ja9Z9~SC,·';. "'· •. ·.> •. .: ............ · ..•.. ·.• ... . ..• '·•· ········••·.:·.•.· .... ,;. • ........ >:. . . .......... /······.,\.::.; 
Elózó évi eredmény ótvezetése eredménytartatékba 71446,0 -71446,0 

fegyzettt6ke emelés eredménytartalékból vagy 
tőketartalékból 

Átvezetés eredménytartalék és tolc.etartalék között 

Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között -16 769,0 16 769,0 

Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között 

Mérleg szelinti eredmény 109 163,0 109163,0 

Egyéb mozgások (osztalék stb.): 

Összesen 109 163,0 0,0 0,0 0,0 54 677,0 16 769,0 0,0 37 717,0 

Asaiá~t<lke·V<ÍitŰ<\s~·'··• :_. ·c·:···. ··-: ·· •• y••·, .. :;:{i ·• •·: ·;: '"···· .......... ......... , .. , ...... ;.. ...... .. .. .:;' i, 12:':••·.-,::. . .- . • ... <<c•, ''• 
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés 190 COO,O 19000),0 

Betizetés eredmény-, tőke- vagy lekötött tartalékba 

Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás 

Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel 

Egyéb jogcímele 

Összesen 190 COO,O 190 OO'J,O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zár6állomány az év végén 3 830083,0 1 591190,0 0,0 906 578,0 1161 456,0 61 696,0 0,0 109 163,0 

A sajáttőke jegyzetttaKe aróny (%) 241% 

A sajáttőke és az összes forrós aránya(%) 62% 
--- ·-- ·-- -

l 
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Az IPOLY ERDŐ Zrt. beruházcisainak, felújításainak forrása a 2009-2014. I. félév közötti időszakban 

Sor- Megnevezés 2009.év 2010. év 20ll.év 2012.év 
szám 

l. 2. 3. 4. 5. 

l. Amortizáció • állami vag;nn után 19 48 

2. Amortizáció· sajátvam-on után 213 781 219738 245 995 233 284 

3. Amortizádós forrás (visszapótlási kötelezettség)** 19 48 

4. Hazai/központi forrás 25107 14 260 14 361 1973 

5. Pályázati forrás (EU-s) 92 820 615 347 157 926 31048 

6. Eszközeladás 62087 43 613 819 2 291 

7. Egyéb forrás*** 159 352 172 534 209 543 208 771 

8. Források összesen 339366 845 754 382 668 244 131 

+ Jinmat. beruházás (2009-ben az adatok nem tartalmazzák). ~r rno 15 598 

- Amortizác:iós forrás: A kezelt állami vagyonon elszámolt tervszerinti és terven felü !í érb!kcsCikkenési leírás öss;,:egének megfelelő összegű beruházási, felújítási és 
karbantortási kötelezettség. 

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

dotok ezer Ft-ban "---

2013. év 2014.06.30 Megjegyzés 

6. 7. 8. 

89 47 

262 394 122 250 

89 47 

T6keemelés+MNV tám., + 

20 744 56 557 
FVM{DeMin.tám.), + Közm.tóm., + 
MásvólL-tól kapott tám. {VERGA 
ZRn 

76 354 78 814 

14136 28181 

470 563 213 996 Safát 

581886 377 595 

l 
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lkt.sz.: 10-1870-212015. 
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" Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellenőrzése -IPOLY ERDŐ Zr!." címmel készíteff számvevőszéki jele11tés ten,ezetet megkaptuk 
A jelentés ten1ezetet állanulmányoztuk, az abbanfoglaltakkal egyetértvejelen levél me!lékleteként 
csatolt észrevételeket tesszük. 

A jelentés tervezetbenfe/tárt hiányosságokat részben pótolva mel/ékelj"ük. továbbá a társaság "A 
KOZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS K0ZZÉTÉTELÉNEK SZABÁLYZATA" c. 
dokumentumot (2. sz. me/lék/et) és a társaság vagyonkezelésbe adá felé tell 2011. évi jelentését 
(3. sz. me/lék/et). 

Balassagyarmat, 20 !5. október "lb. " 

Tiszteletle/: 

Me!lékletek: 
J. sz. me/lék/et~ Észrevételek 

. ·. r'· '.:.,r·.: 

IQ 
Kiss Lá)ztó 

vezérigazgató 

2. sz. melléklet- A közérdekű adatok igénylésének és közzéléte/ének szabályzata 
3. sz. melléklet- A tilrsasúg vagyonkezelésébe adó felé tett 20 ll. évi jelentés 

Nyifl'(intartó Céghiróság nev(': Nágrád Mq . .,')'ei Híróság 
Cr'gil'gyZ<'k szám: 12-/IJ.(I()J520 
!t'·/-- 2660 !htfassagywmat, Uujc.\y-Zs 11. 10. 

'ld.: (31!) 35!300-769. Jax: (36) 35/.lOI-424 
, F.' -l J W if: l if ko rsag(!l ··fpofycn/ O. fl ll \\'\Vm ÍfJO~VI'I'lfO. h U 
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J. n me/lék/et 

Észrevételek az Állami Számvevőszék "Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági 
társaságok mgyongazdállwdási tevékenységének ellenőrzése IPOLY ERDŐ Zrt." 

tárgyú jeleilf és lel'l•ezethez 

l. A társaság vagyonkezelői szerződéseive( kapc.wlatos megállapítások 

"A Társaság é1•es mérlegei nem a valós állapolokat tükrözték, a Számv. fl' . előírása ellenére nem 
tartalmazták a VSZJ-ben vagyonkezelésbe kapatt állami erdó'k és azzal szerves egységet képező egyéb 
f/Jidterliletek értékét .. " ÖSSZEGZŐ MEGALLAPÍTÁSOK 6. oldal 

Véleményünk :.,·zerint a vagyonkezelésbe vett eszközök mérlegben szerepe/tetése (mind az eszközök, mind a 
hosszú lejáratú köteleze/lségek között), még ha a Társaság ennek a törvényi előírásnak meg is kíván 
felelni, 1111/la értékelJ nem leltetséges. Ugyanakkor a jelentés is megállapítja, hogy a kezelt vagyonnal 
kapcsolatos események (erdőfelújítás, - telepítés) elszámolása a Számv. tv. előírásai szerint történt, vagyis 
a Társaság jövedelmi, vagyoni helyzetéről alkotott kép a valós helyzetet tükrözi. Az érték nélkül szerepi ő 
eszközök bemutatása a beszámoló felhasználói számára nem bír lényeges információval, hiszen az 
egyébként··- egyéb szabályozás ból- mindenki számára ismert tény, hogy az állami erdőgazdaságok állami 
tulajdomí erdőket kezelnek 
A kiegészítő melléklet tartalmazza azt, hogy a Társaság mekkora területen végez vagyonkezelés/, az üzleti 
jelentés pedig minden évben tartalmazza a beszámolót a kezelt vagyonnalfolytatotl gazdálkodásról, me/y 
az érdekeltek számára ugyancsak megismerhető volt. 

Ezért a jelentés tervezetben a "nem a valós állapotokat tükrözik" kifejezést a társaság médegeinek 
vonatkozásában túlzónak talá(iuk. Helyesnek tartanánk, ha csak az keriilne megállapításra, hogy a 
társaság a vizsgált időszakban nem felelt meg minden tekintetben a Számv. tv. előírásainak, mert nem 
szerepeltette mérlegében az eszközök és a források közötf a vagyonkezelésbe kapott teriileteket,melynek az 
volt az oka hogy ezek az eszközök a vagyonkezelési szerződés mellékleteiben érték nélkiil ,csupán 
naturáliában kerültek átadásra, további nyilvántartásuk is csak naturáliában történt. 

Ezen észrevételt azzal kívánjuk alátámasztani- részbe11 a jelentés tervezet megállapításaira alapozva -
hogy a VSZ3 és VSZ4 esetében,ahol a vagyonkezelésbe adó értékkel adta át az eszközöket, a társaság 
helyesen szerepe/tette mérlegében azokat. 

"A VSZJ 3.3.2 pontjában foglaltak ellenére tl felek a szerződést uem vizsgálták fe/at, a VSZJ az 
ellellőrzött időswkban t1 felek a szerződést évente nem l1izsgálták feliif , a VSZJ az elleu/frzött 
időszakban nem felell meg a hatályos re11delkezéseknek ,hatályon kíl'lil helyezett jogszabályi 
hivatkozásokat lllrtalmazott,illetve nem tarta/m(lzott mi11den sziikséges előírást" ÖSSZEGZŐ 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 7.1 l oldal 

A megállapitás alapvetöen helytálló, ám azt meg kívánjuk jegyezni,hogy megítélésünk szerint a VSZ! 
módosítása,aktua!izálása nem az eg)les erdészeti társaságok kompereneia körébe tartozó kérdés. 
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A vizsgált időszakban - és azt megelőzően is - a módosítá.~ra irányuló intézkedések a föld tulajdonosi 
joggyakorló (vagyonkezelésbe adó) kezdeményezésével és az erdészeti társaságok fölötti tulajdonosi 
joggyakorló sze1-vezet koordinálása mellett fOlytak fe_ A társaság Alapító Okiratának !2. 2. bb) pontja 
rendelkezett a vagyonkezelői szerződés módosításának tekintetében, hatáskört delegá/va a tulajdonosi 
joggyakorló szervnek. 

Társaságunk numkatársai a vizsgált időszakban hét alkalommal vettek részt vagyonkezelési szerződés 
megkötését, módosítását. akwalizálását célzó megbeszéléseken, tagjai voltak a vagvonkezelői szerződést 
előkészítő munkacsoportnak. Fenti megállapítást javaso?juk azzal kiegészíteni, hogy a társaság az alapító 
okira/a szerinti hatáskörének mérlékéig együflfmlkOdésl tamísfto/1 a vagJ'Oilkezelői szerzödés 
módosftásának, aktualizálásának kérdései tisztázásában. 

" A felek az állmni erd{/ és egyéb vagyonkezelésére wmatkozó VSZJ~ben ri)gzítették a vagyoukezelői 
dljat, azonbmE a VSZI 3.3.2 pomjában fogluftak ellenére azt évente nem vizsgálták felül, erró1 történő 
megállapodás megkötésére nem került sor." ÖSSZEGZŐ MEGALLAPÍTASOK 7. oldal 

A megállapftás helytálló, azonban ahogy azt az előző bekezdésben is megjegyeztiik, a vagyonkezelési 
szerződés aktualizálásának, módosításának előkészítésében társaságunk tevékenyen részt vett, ennek a 
mzmkának része volt a vagyonkezelői díj felülvizsgálata is. A társaság a szerzödés alapján kiállíto/l 
számlákat a vagJ'Onkezelésbe adónak a vizsgáll időszakban a nyitva álló határidőn belül megfizette. 

"A Társaság nem teljes kör{íen rem/elkezett a kezelt !'agyon tekintetében polifos és naprakész 
információvtll a tulajdonosi jogokat gyakorltíról,így a társaság álttll vezetett nyih•á11fartás nem 
biztos;totta a Vhr-ben foglalt, az ildatszolgcíltatás pontosságára vonatkozó követelményt." OSSZEGZÖ 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 6. o/do/. 

A megállapítással egJ'etértiink, de megie&rvezziik, hog)' az MNV Zrt. és az NFA illetékességi körébe tartozó 
ingatlanok köréről a két szervezet közört zr~ifó tulajdonosi jogkör átadás-átvéleli folyamal miatt nem 
rendelkezheftiink naprakész ingatlan !istával. Az ingatlanlista adatok a - MNV Zrt. adalközlése alapján -
több körben zajló átadás-átvételi folyamat már lezárult egyes részeiről (pid átadás átvétel J. Il.) álltak 
rendelkezésre. 

1vt Társaság az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kmött VSZ/3.10. pontjábanfoglaltak ellenéra 
a kezelt vagyon feletti jogokat gyakorló MNV Zr t. és NF A j€1é az erdővagyonról és a11nak változásairól 
ll 2009-2011. évek l'OJWtkozásáhan nem készitett Irásos beszámolót. A 2012. és 2013. években az 
adatszolgtíltattís megtörtént." OSSZEGZŐ MEGIÍLLAPÍTÁSOK 9. oldal 

A megállapítást részben elfogadjuk és az alábbiakat.fűzziik hozzá: 
Az állami vagyonról szó!ó 2007. évi CVJ. tOrvény 61. § (l) bekezdése kimondja, hog}' "a Kincstári 
Vagyoni igazgatóság 2007. december 31-i hatállyal megszünik,jogai és kótelezettségei ezen időpomtól az 
A1NV Zrt.~re szállnak. A jogok és a kOtelezettségek átszállása nem minősiil a KVJ állal köt611 szerződések 
módosításának." 
A társaság 2007. december 19-én kelt Alapí ló Okiratában a tulqjdonosi joggyakorló MNV Zr/ a társaság 
részére -az !gazgalóságon keresziül-jelentési köte/ezeliséget irt elő. Az Alapító Okirat l 3. i. pontja 
kimondja, hogy az Igazgatóság "jelentést készEl a lársasóg ilgyvezetésérö/, vagJ'oni helyzetéről és 
üzlelpolitikájáról az egyedüli részvényes részére - a .számviteli törvény szerinti éves beszámoló 
mellékletekénl- évente egyszer" 
A 2009. évi - a tulajdonosi joggyakorló é.~ egyben ideiglenes vagJ•onkezelésbe adó MNV Zrt. részére 
benyújlolt - lgazgt~tósági jelelltéshen társaságunk írásban részletesen beszámol/ a vagyonkezelésbe veti 
erdővagyonról és annak változásairól, kiilön írásos beszámoló ké5zítésére ezér/ nem keriilt sor. 

Oldal: 2/4 
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A 2010. évi Lll. törvény rendelkezéseinek értelméhen az Ipoly Erdő Zrr állami tulqidonú társasági 
részesedése tekintetében 2010. június 17. napjától az MFB Mag~1ar Fejlesztési Bank Zrt. vált jogosulttá a 
tulaJdonos jogok gyakorlására. A 612010 Alapítói Határozat mellékletét képező Alapító Okirat 21.1 pontja 
rwdelkezett az éves beszámolási kötelezettségről. Az éves beszámoló c1z MFB zrt. részére benyújtásra 
került, más írásos beszámoló az Ml\'V Zrt. részére nem készült. 

Az Állami Számvevőszék helyszíni ellenőrzésének folyamán a társaság elmulasztolla az ellenőrzést 
végzőknek bemutatni a 2011. évró1 készített be~zámolót, melynek vagyonkezelóbe adó részére történő 
benyújtására 2012. augusztus 15~én került sor. A beszámolótjelen észrevételeink me!lékleteként csatoljuk. 
A társaság 2010,201 J ,2012,2013,2014 évi üzletijelentéseit,melyek tartalmazzák az erdővagyon kezelésére 
vonatkozó számszenl adatokat és szöveges elemzéseket, a tulqidonosi joggyakorló NFA felé 2015-ben 
megküldtük. 

"Az elleuőrziJtt időszakhan a Társaság az A)•Tv, illetve tlZ ltifotv. szeri11ti a közérdekíl adtitok 
megismerésére iráilyufó igények teljesítésének remijét rögzítő szabá(vzattal nem rendelkezett." 

A társaság ügyvezetése időközben a feltárt mulasztását pótolt a, a szabályzato/ levelünk mellékleteként 
csatoljuk. Kéljük,hogv véglegesjelentésüket ezzel a meg;egyzéssel szíveskedjenek kiegészíteni. 

"A Társaság az ellenőrzött idöszakban az ágazati szabályokat nem teljes körllen tartotta be, a 2009-
2013. bekben az Evt. szabályok megsértése miatt több esetbell keriilt sor bfrsdg kiszabására az 
erdősitési hattiritlők túllépése, )•alamint a fakitermeléssei érintett erdőrészlet ltatárvomtltínak téves 
kijelölése és engedély nélkülifakitermelés mitltl." 
"Az erdészeti hatóság az ellenőrzött id{íSZitk alatt kilenc alkalommal szabott ki erdőgazdtílkodási és egy 
alkalommal erdővédelmi bírságot az Evt. szabályainak megsértéséért. Birság kiszabására ttZ erdó'sítési 
határidők túllépése, valamint egy fakitermeléssei érintett erdőrészlet llatárvonalá1rak téVes kijelölése és 
engedély llélkü/ifakiterme!és mirttt kerll/t sor." ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK 8. oldal, 3.3 FEJEZET 
20. oldal 

Társaságunk a vizsgált idöszakban mintegy 4 100 ha folyamatban lévő erdőfelújítást kezelt, amelyből 
évente 500-600 ha az új belépő első erdősi/és, és hasonló nagyságrendű a kötelezettségből kilépő 
befejezell erdősítés mértéke. 
Az erdősítésekre vonatkozó szalanai elmaraszt alások a vizsgált őt gazdasági évben első erdős{tésse/, vagv 
tervezell befejezéssei érintett erdőfelújítások területének kevesebb, minl 1%-át érint ették. 
A társaság szalmJai vezetése ezt a problémái is határozolt intézkedésekkel igyekszik tovább mérsékelni. 

Az egy esetben kiszabott erdővédelmi birság 0,3 ha tévesen kijelölt területen, 22 m3 fa kitermelésére 
vonalkozott. A hibát az ille/ékes erdészet maga tárta fel, jelentette az etdöfelügyelőnek, mértékét a saját 
geodéziai mérésével pontosította, az érintett szomszéd tulajdonossal azonnal és vita nélkül elszámolt, a 
kitermeltfaanyagot hiánytalanul átadta neki. 

A jelentésben tett megállapítások he(ytá!lóak, ám megítélésü11k szerint,~ k1'i/önösen az ÖSSZEGZŐ 
MEGÁLLAPÍT AS numkarészben -fenti arányokra való utalás nélkül a valóságosnál rosszabb képet 
mutatnak be a társaságjogszabáiyokbanfoglalt erdővagyon kezelésifeladatainak teljesítéséről. 
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" A Diósjenő 015811 llrs7,-tí vagyonkezelt területen és Szokolya 044914 lrrsz.-ú saját tulajtlomí 
ingatlmwn,cle vagyonkezelt teriileten a Ttír.mstíg a MNV Zrt.-tó1, illetl•e az NFA-tól a Vlir.9.§(6) 
bekezllését megsérlve a felújítások,beruflázcísok előtt írásbeli engedélyt nem kért." 1.1 FEJEZET 
!5. oldal 

Diósjenő 0158/], Az ideiglenes vagyonkezelési szerz/Jdés 3. J 2.1 pontja rendelkezik a birtokügyek 
esetében előirt eljárósról és rögzíti, hogy a vagyot1kezelésbe adott tentieteket érintő birtokügyekben 
előzetes egyeztetés re, tulajdonosi hozzájárulásra van szükség. 

Az ideiglenes vagyonkezelési szerződés 3.12.2 pontban részletezi a birtokügyeket. Ezek közötl egvebek 
mel!ett az ingatlan megosztása, erdőteriilet lennelésből történő kivonása szerepel. Az érintett terület 
vonatkozásában erdőterület termelésből törlén ő kivonásának, miivelési ág változásának nem kellett eleget 
tennünk, így tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére nem került sor. 

A Szakolya Tóvik Vadászház esetében építési engedély alapján végzett beruházás került megvalósításra. 
Az érintett Szokolya 044914 /A helyrajzi számú önálló ingatlan az lpo~v Erdő Zrt. kizárólagos 
tulajdonában van, a Szakolya 0449/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan pedig a társaság 
földhasználatijoggal rendelkezik. Az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonjoga a foldhivatali ingatlan nyilvántartásba 
bejegyzésre került, így saját tulajdonon végzett épít Cs i tevékenységre került sor. 

Balassagyarmat, 2015. október "/6 " 

\ J.. ·~'(} 

K
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vezérigazgató 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Kiss László úr 
vezérigazgató 

IPOLY ERDÓ Zrt. 

Balassagyannat 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

ElNÖK 

Ikt.szám: V-0749-159/2015. 

A "Jelentéstervezet az állami tulajdonhan álló erdfigazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének ellenőrzése - IPOLY ERDŐ Zrt. " címmel készített számvevőszéki 
jelentéstervezetre tett észrevételeit köszönettel megkaptam. 

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

Tájékoztatom Vezé!igazgató urat, hogy a számvevőszéki jelentésben - az Állami 
Számvevőszékről szóló 20 ll. évi LXV!. törvény 29. §(3) bekezdése alapján- a figyelembe 
nem vett észrevételeket szerepeltetjük az elutasítás indokának feltüntetéséveL 

Budapest, 20!5. hó, nap 

Tisztelettel: 

Domokos László 

Melléklet: Tájékoztatás az elfogadott és az el nem fogadott észrevételekről 

1052 BUOAPEST,APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA 10. !364 Budapest 4. Pl. 54 telefon: 484 S101 fax: 484 9201 
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Tájékoztatás 

Melléklet 
lkt.szám: V*0749- J 59/2015. 

az elfogadott és az el nem fogadott észr·cvételekröl 

A "Jelentéstervezet az állami tulaJdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének ellenőrzése -IPOLY ERDÖ Zrt." címűjelcntéstervezetre 2015. október 19-én 
érkezett észrevételeit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást 
adom. 

l. "A Tárl·aság éves mérlegei nem a valós állapotot tiikrözték, a Számv. tv. előlrása 
ellenére nem tartalmazták a VSZJ-ben vagyonkezelésbe kapott álhmti erdőh és azzal 
szerves egységet képező egyéb földterii/etek értékét." Összegző megállapítások 6. oldal 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Konn. rendelet 
(továbbiakban: Vhr.) 9. § (9) bekezdés a) pontja alapján a vagyonkezelő köteles a 
vagyonkezelésbe vett eszközöket a számviteli törvény szerint a hosszú lejáratú 
kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken állományba 
venni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 23. § 
(2) bekezdése alapján a vagyonkezelőnél a mérlegben eszközként kell kimutatni a -
törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján - kezelésbe vett, az állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képező eszközöket is. Az ideiglenes vagyonkezelési 
szerzödésben (továbbiakban: VSZ) a vagyonkezelésbe adott vagyon é11ékét nem 
rögzítették, továbbá a szerződés azt sem tartalmazta, hogy a vagyonkezelt eszközök értéke 
nulla. A Tát~aság a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésében és a Vbr. 9. § (9) bekezdés 
a) pontjában foglalt előirások betartása céljábólnem tett lépéseket annak érdekében, hogy 
a vagyonkezelt eszközök értéke a VSZ-ben rögzítésre kerüljön. Megállapításunk 
helytálló, módosítása nem indokolt. 

2. "A VSZ1 3.3.2. pontjábtm foglaltak ellenére a felek a szerződést évente nem viz,.fgálták 
felül, a VSZ1 az ellenőrzött időszakban nem felelt meg a hatályos rende/kezéseknek, 
hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott, illetve nem 
tartalmazott minden szükséges elölrást." Összegző megállapítások 7. és ll. oldal 

Az észrevételben a megállapítás helytátlóságát nem vitatják. A VSZ1 3.3.2. pontjaszerint 
a VSZ-t a felek a tárgyévet megelőző év november 30-ig felülvizsgálják. A 
dokumentumok ismételt áttekintését követően, valamint az egyértelműség érdekében a 
jelentéstervezet 7. oldal 6. bekezdés 2. mondatát és a 16. oldal 7. bekezdés 2. mondatát 
töröltük. 

• 2. 
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3. "A felek az dllami erdő és egJ'éh vagyon kezelé~'ére vonatkozó VSZ1~ben rögzítették a 
vagyonkezelési díjat, azonban a VSZ1 3.3.2. pontjábanfoglaltak ellenére azt évente nem 
vizsgálták fe/ill, erről történő megállapodás megkötésére nem került sor." Összegző 
megállapítások 7. oldal 

A vagyonkezelési díjjal kapcsolatban adott tájékoztatásukat köszönjük. Az észrevétel a 
jelentéstcrvezet megállapítását nem· kifogásolja, helytállónak tartja. A megállapítás 
módosítása nem szükséges. 

4. "A Társaság nem teljes körllen rendelkezelt ft kezelt vag}'OII tekintetében pontos és 
naprakész információval a 111/ajdonosi jogokat gyakorlóról, igy a Társa.\·ág által vezetett 
nyilvántartás nem biztositotta a Vhr.~ben foglalt, az adat~·zo/gáltatás pontosságára 
vonatkozó követelményt.'' Összegző megállapítások 7. oldal 

A kezelt vagyonról adott tájékoztatást köszönettel vettük. Az észrevétel a megállapitást 
nem vitatja, annak módosítása nem indokolt. 

5. "A Társaság az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ1 3.10. pontjában 
foglaltak ellenére a kezelt vagyon feletti tulajdono.\·i jogokat gyakoroló MNV Zl't. és 
NFAfelé az erdővagyonról és annak változásairól a 2009-2011. évek vonatkozásában 
nem készített írá~·os beszámolót. A 2012. és a 2013. években az adatszolgáltatá~· 

megtörtént." Összegző megállapítások 9. oldal 

A 2011. évről készített beszámolót az IPOLY ERDŐ Zti. nem bocsátotta az ellenőrzés 
rendelkezésére, annak valódiságáról az ellenőrzés meggyőződni nem tudott A 
megállapítás módosítása nem indokolt. 

6. "Az ellenőrzött időszakban a Társaság az Avtv., illetve az lnfotv .. \·zeriuti, ct közérde/dl 
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattalnem 
rendelkezett." Összegző megállapítások 9. oldal 

Köszönjük, hogy az észrevétel mellékleteként megküldték "A közérdekií adatok 
igénylésének és közzéléte/ének szabályzata" cím ü dokumentumot. A szabályzatot 
2015. október !2-én, az ellenőrzött időszakot követően helyezték hatály ba, ezért 
megállapításunk módosítása nem indokolt. 

7. ,,A Tár~·aság az ellenőrzött időszakban az ágazati szabályokat nem teljes körílen tartotta 
be, a 2009~2013. években az Evt.z szabályok megséJ'té~·e miatt több esetbell keriilt sol' 
bírság kiszabására az erdősitési határidők túl/épése, J1alamint a fakitameléssel érintett 
erdőrészlet határvonalának té1'es kijelölése és engedéb' nélküli Icitermelése miatt." 
"Az Erdészeti hatóság az ellenőrzött időszak alatt kilenc alkalommal szabott ki 
erdőgazdá/kodá.d és egy alkalommal erdővécielmi bírságot. A bírság kiszabására 
erdősitési határidők ttíllépése, valamint a fakitermeléssei érintett erdőrészlet 

határvonalának téves kijelölése és engedély nélkii/i kitermelés következtében került 
sor." Összegző megállapítások 8. oldal, 3.3. FEJEZET 

Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírsággal kapcsolatos tájékoztatást köszönjük. Az 
észrevétel a megállapítást nem kifogásolja, ezért annak módűsítása nem szükséges. 
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8. "A Diósjenő 0158/liiTsz.-ú vagyonkeze/tflildterü/eten és Szokolya 044914 hrsz.-ú saját 
tulajdomí ingatlanon, de vagyonkezelt földterületen a Társaság a MNV Zrt.-től, illetJ.•e 
az N FA-tól a Vl!r. 9.§ (6) bekezdését megsértve afelújítások, berullázások előtt írásbeli 
engedélyt nem kért." 1.1. FEJEZET 15. oldal 

A Vhr. 9. § (6) bekezdése szerint a központi költségvetési szervnek nem minösülő 
vagyonkezelő, ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, 
a tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli engedélyét köteles kérni a vagyonkezelt 
eszközön elszámolt, bármely a számvitelről szóló törvény szerinti beruházáshoz, 
felújításhoz. A Diósjenő 0158/1. Jusz-ú ingatlan a Társaság vagyonkezelésében volt, a 
Szokolya 0449/4 hrsz-ú ingatlan a Társaság vagyonkezelésében lévő földterületen állt~ 
ezért a felújítás, beruházás előtt a tulajdonosi joggyakorlótól írásbeli engedélyt kellett 
volna kémi. A fentiek alapján megállapításunk helytálló, módosítása nem indokolt. 

Budapest, 2015. ll 

.--/éé:"--~~_"......___.. 

/ Makkai Mária 
felügyeleti vezető 
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MNVI l\!1\C;nH Nl-H/.!: ll 

V,\t;Yor<t-:1 ;n o Z1u. 

\'!·/I:!UC ;_-\/J ,;\"l {! 

Állami SzámveYőszék 

Domokos László 
elnök 

l 052 Budapest 
Apáczai Cs. J. u. 10. 

Tisztelt Elnök Úr! 

lkt. sz.: MNV/01/48882/ l /2015. 
Hiv. sz.: V-0749-147/2015. 

A 2015. október 2. napján ,,Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok l'agyongazdálkodási 
tevéket!)OSégének ellenőrzése --IPOLY ERDÖ Zrt." tárgyában kézhez veu, V-0749-147/2015. ikL sz. Jclentés
tervezetre nz alábbi észrevételeket kívánom tenni. 

L fejezet /9. old. hetedik bekezdés. 10. old. első-negyedik bekezdés. Il.5. fejezet l ?4. old. negyedik bekezdés és 10-11. 
old. Javaslat az MNV Zrt. vezérigazgatójának a)-c) nontok 

,.A VSZ alapjáll vagyonkezelésbe adott állami erdli és egyéb vc1gyon tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló 
MNV Zrt. és NFA tevékenységem. ellenőrzött idős:;.akban nem támogatta teljes köriien a felelős vagyongazdálkodás 
megvalósulását. Az állami erdő és egyéb vagyon kezelésére kötött VSZ-el kapcsolatban feltán hidnyosságok 
megsziintetésére és a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetésére vonatkozóan nem kezdeményeztek 
intézkedéseket, ·wn éltek a Vhr.-!Jen és a 26212010. (X/.17.) Karm. rend. 47.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a 
kezelt vagyon hasmáiatára vonatkozó ellenlirzési jogukkal, valamint nem végeztek a vagyonnyilvántartás 
hitdességére, helyességére és teljességére vonatkozó ellenőrzést a Társaságnál. 

A Magyar Álicwwt megillető tulajdonosi érdekeltség vagyonkezeléséhez kapcsolódócm úZ MNV Zrt. nem élt a VSZ 
6. pontjában foglalt, a vagyonkezelőnéltörténő tulajdonosi ellenlirzés lehet6ségével. 

A VSZ alapján kezelt Sz.énpataki lllristaház vagyonkezeléséhez kapcsolódóan az MNV Zrt. két alkalommal végz.ett
a felújításhoz kapcsolódóan ~tulajdonosi ellenlirzést. 

Az IPOLY ERDÖ Zrt. a Magyar Állam tulajdonában álló erdővagyon és egyéb míívelési ágú termiiföld ingatlanok 
kezeléséf a KVI-vell996. november l-jén kötöli VSZ alapján végezte. A Társaság, mint vagyonkezelő és KVI között 
létrejött szerződéses jogviszony kereteit a VSZ-ben fogfalr jogok és kötelezettségek töltötték ki. A VSZ nem 
támogatta a Vhr. 3. § (l) bekezdésében foglalt, a vag_vongazdálkodási feladatok átlátható módon történő 

végrehajtásút, valamint nem támogatta a szahályszerií vagyongazdálkodást. A VSZ 3.3.2. pontjában foglaltak 
ellenére a felek a sz.erződést évente nem vizsgálták feUil, a VSZ az ellenőrzött idősz.akban nem felelt meg a hatályos 
rendelkezéseknek, hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott, illetve nem tartalmazott minden 
sziikséges előírást. A VSZ vagyonkezelői jog átengedésére vonatkozó 3.2.3. polllja 2012-tőlnem felelt meg az Nvtv.
ben foglaltaknak, amely tiltja a vagyonkezelői jog harmadik sz.emélynek való átengedését. A VSZ nem rögzítelte a 
Vhr. 9. §(8) bekezdésében 2011. január l-jétől előírt, az érintett vagyonelem esetleges védettségét, illetve Natum 
2000 területnek minős(tését. A felek nem tetlek eleget a Vhr. 54. § (7) bekezdés előírásának, meH a Vhr. 
hatálybalépést követli hat hónapon bela/ nem kezdeményezték a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra 
vonatkozóan a VSZ megsziintetését és a jogszabályoknak meg.felelő szerződés megkötését. 

«~·~);.., 
·- -· -·- ---·--- --·------ ~-:(;:[,/~-) ------ - ---·-.. -- ~----------- ~------

<c~y 
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A vagyonkezelbbe ad ol! á/lm ni vagyon tekintetében llllajdonosi jogokat gyakorló MN\1 Zn. és NFA nem 1•égeztek a 
Vhr. 20. § (l )-(2) bekezdéseiben és a Nemzeti Földalapbo tartozó földrészletek hasmosításának részletes 
szabálycúról szóló 262/2010. (X/.17.) Konn. re11delt 47. § {1)-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagymmyilvántarlás 
hitelességére, teljességére és helyességére vonatkozó ellenőrzést a Társaság nál. 

Javaskdaz MNV Zrt. vezérigazgatójának 

a) Tegyen intézkedéseket az erdőgazdasági társaság közremiíködésével a té11yleges állapotol rögzítő és a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződés megkötésére. 

b) Tegyen intézkedéseket a vagyonkez.e/ési szerzödés feliilvizsgálatának elmaradásával, Palamint a Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó VSZ megszüntetésével összefüggésben feltárt szabálytalanságok 
tekintetében a felelősség tiszrázd.m érdekében, és sziikség szerint intézkedjen afdelősség érvényesítéséről. 

c) Intézkedjen az IPOLY ERDŐ Zrt. vagyonnyilvántartáso hitelességének, teljességének és helyességének 
jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről." 

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a Jelentés-tervezet egyáltalán nem veszi figyelembe a vizsgált időszakban 

megindított és több eljárási cselekményt is magába foglaló intézkedés-sorozatunkat, amelynek a célja a Jelentés
tervezetben egyébiránt joggal kifogásolt hiányosságok megszüntetése, az erdőgazdasági társaságok működésének 
jogszabályi megfelelőségének biztosítása volt Ezzel a JelentéHervezet azt sugallja, hogy a tulajdonosi 
joggyakorJók részéről egyáltalán nem volt szándék az erdőgazdasági társaságok müködésének, illetve a 
vagyonkezelés körülményeinek hatályos jogszabályok szerinti szabályozására, amely egyébiránt nem felel meg a 
valóságnak és az adatszo!gáltatá5unk során sem erről tájékoztattuk Önöket. 

Mindamellett elismerjűk, hogy a probléma a kezelt vagyonelemek nagy száma, ebből kifolyólag a szabályozást 
igénylő körűlmények nagy száma és sokrétűsége miatt nehezen átlátható, ezért ké1jük, engedjék meg, hogy a 
munkájukat segítő szándékkal korábbi tájékoztatásunkat ismételten megerősítsük, azzal a kifejezett kéréssel, hogy a 
Jelentésükben az általunk vilatott megállapítást szíveskedjenek módosftani, és az MNV Zrt által a megoldás 
irányába megtett intézkedéseket feltűntetni. 

Az ideiglenes vagyonkezelési szerződéseken alapuló kezelői jogviszony újraszabályozása, az ideiglenes 
vagyonkezelési szerződések megszüntetése és végleges vagyonkezelési szerzödések megkötése érdekében az 
intézkedéseink már 2011. évben megkezdődtek, párhuzamosan a Nemzeti Földalapról st.óló 2010. évi LXXXVII. 
tv. 34. §(3) bekezdés c) pontja szerinti feladat~ illetve vagyonátadássaL 

Az intézkedéseink alapja a 2011. évben, MNV /01/29518/2011. szám alatt szakterületünk által bekért, az 
erdőgazdasági társaságok 20 l O. december 3 J ·Í, illetve 2011. július 31 ~i fordulónapra vonatkozó leltárjelentése volt, 
amelyet elsőrliegesen az NFA tv. szerint előírt vagyonátadás elvégt.ése céljából kértünk meg az erdőgazdasági 
társaságoktóL Ugyanakkor a leltárjelentéshez benyújtott földrészlet listák voltak az első olyan kimutatások, 
amelyek a Kezelt Vagyon elemeit a FÖMI adatbázisán alapuló (az aktuális ingatlan~nyilvántartási állapotnak 
megfele!ően) airészletes bontásban tm1almazták. 

A vizsgált idöszakban megindított és lefolytatott intézkedéseink a következők: 

l. Az erdőgazdasági tií.rsaságok által kezelt vagyonelemek tulajdonosi joggyakorJók szerinti elhatárolása, NFA 
átadás előkészítése, az erdőgazdasági társaságok bevonásával. A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek NFA 
átadása 2012-2013. években megtörtént, majd a visszamaradt vagyonelemek-többségében kivett megnevezésben 
nyilvántartott földrészletek-eJhatárolását is elvégeztük. A feladat végrehajtása 2014. május 31 ~ig teljesült. 
Az intézkedéssei az MNV Zrt tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek körét - a kőzős tulajdonosi 
joggyakorlás alatt álló ingatlanok kivételével -, azaz a végleges vagyonkezelési szerződések ingallanlistáit 
meghatároztuk. 
Meg kivánjuk jegyezni, hogy az erdőgazdasági társaságok a 2011. évi leltárjelentéseikhez nünden esetben csatolták 
a jelentés tartalmára vonatkozó teljességi nyilatkozatukat is, így azok tartalmát mint teljes körű adatszolgáltatást 
kezeltük. 
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A hivatkozott iratokat az eljárás során a Tisztelt Állami Számvevőszék rendelkezésére bocsátottuk. 

2. Az erdőgazdasági társaságok által kezelt vagyon értékelését 2014. május 31-ig elvégeztük, részben kiilsö piaci 
szercplö által megállapított vagyonértékelési adatok (az IFUA értékbecslési adatai), részben belső szakértők és a 
kontrolling szakterület által az MNV Zrt hatályos értékelési szabályzata általmegállapított értékadatok figyelembe 
vételé vel. 

3. Az MNV Zrt. Igazgatósága 511/2012. (X. 08.) IG sz., valamint 717/2013. (IX. 23.) IG sz. határozataiban 
Intézkedési terveket fogadott el "a 28/2012. (IX. 24.) sz. RJGY határozatában előírt, valamint az MNV ZrL rábízott 
vagyon 2012. évi beszámolója könyvvizsgálói minősítésének megtartásához szükséges és egyéb feladatokról". Az 
Intézkedési tervek magukban foglalták az erdőgazdasági társaságok által kezelt vagyon analitikájának elöállftását, 
illetve az erdőtársaságokkal végleges (nem ideiglenes) vagyonkezelői szerződések megkötését A 717/2013. (IX. 
23.) IG sz. határozat melléklete taltalmazza a feladat végrehajtása érdekében már megtett intézkedéseket (pl. 
"Megtörtént az erdőgazdaságok által kezelt vagyon listáinak vagyonkezelői jelentésekkel való egyeztetése; a 
vagyonkezelési szerződés tartalmi kérdéseinek, az erdőgazdaságok véleményének feldolgozása, MFB 
Munkacsopo11 egyeztetések történtek stb.), valamint rögzíti a még elvégzendő feladatokaL Ennek megfelelöen az 
MNV Zrt-nél 2012-töl folyamatban van az erdőgazdasági társaságok vagyonanalitikájának előállítása és 
vagyonkezelési szerződései tárgyú projekt. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelő vagyonkezelési szerződés tervezetét a vizsgálati időszak során az MNV Zrt 
belső szakte1iileti egyeztetést követően elökészftettük, és a 2014. március 18-án megtartott Munkacsoport 
értekezleten az erdőgazdaság képviselőivel, továbbá a tulajdonosi joggyakorJók (NFA, illetve akkor még Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt.) képviselőivel ismertettük annak tartairnáL A szerzödés szövegtervezetésnek véleményezése 
ekkor megkezdődött, ugyanakkor elismerjük, hogy a végleges szerződésváltozat már az Önök által vizsgált 
időszakot követően került elfogadásra. Ugyancsak a 2014, március JS~án megtartott Munkacsoport értekezleten 
tettünkjavaslatot a vagyonkezelési díj alapjának és mértékének meghatározására. 

4. Az erdőgazdasági társaságok által kezelt és a saját vagyonának vagyonelemenkénti, valamint a kezelt 
vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlők szerinti elhatárolására vonatkozó intézkedésünket a vizsgált idöszakban 
előkészítettük 

Tájékoztatjuk továbbá Elnök Urat az alábbiakról: 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KGTF/377-6/2014-NFM, valamint KGTF/377-7/2014. számok alatt adott 
utasításokat a fenti feladatok elvégzésére. Ezekről, illetve az utasításokra adott jelentésünkről a korábbi 
adatszolgáltatásunk keretében szintén kitértük. 

A vagyonkezelési szerződés vizsgált időszakot követően elfogadott tervezetének mellékletét képezik az MNV Zrt 
azon szabályzalai is, amelyek a kezelt vagyon nyilvántartását, a beruházások nyilvántartását és az azzal kapcsolatos 
elszámolásokat, illetve a tulajdonosi ellenőrzéssei kapcsolatos, a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő 
szabályokat tartalmazzák: 

Az állami tulajdonon, egyéb vagyonkezelők által vagyonkezelt eszközön megvalósítandó beruházások, 
felújítások előzetes engedélyezésének és elszámolásának eljárásrendjéről szóló 35/2014. számú vezérigazgatói 
utasítás, 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata- a 39/2014. számú vezérigazgatói 
utasítás, továbbá 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami vagyon vagyonkezelöire, az állami vagyont hasznáJókra és a 
társasági részesedések esetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlását megbízottként ellátókra vonatkozó 
Vagyon-nyilvántartási Szabályzatáról szóló 12/2014. számú vezérigazgatói utasítás. 

Fentiek mellett megemlíthető az MNV Zrt. folyamatba épfteu, illetve vagyon nyilvántartás vezetést támogató 
ellenőrzési módszertanról szóló 11/2014. számú vezérigazgatói utasítás. 
Egyeztetéseink során az erdőgazdasági társaságok tájékoztatást kaptak a szabályzataink tartalmára vonatkozóan. 

3 

3 
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A Jelentés-tervezet 10. oldalán található, az MNV Zrt. vezérigazgatójára vonatkozó, a) pont alatti, vagyonkezelési 
szerzödés megkötésére irányuló javaslathoz kapcsolódóan felhívjuk a Tisztelt Állami Számvevőszék figyeimét 
arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ÁVF/21310/2015-NFM számú tájékoztntólevele szerint Miniszter 
Ür vagyongazdálkodási szempontból nem támogatja az erdőgazdasági társaságok ideiglenes vagyonkezelési 
szerzödéseit kiválló vagyonkezelési szerzödésck megkötését, ideértve az MNV Zrt. vagyonkezelési szerződésekkel 
kapcsolatos jóváhagyó döntéseit is. 

Az MNV Zrt-re vonatkozóan hivatkozott jogszabály, a Vbr. 20. § (l )-(2) bekezdése 2014. március !4-ig -csaknem 
az ellenőrzött időszak végéig- a következöképpen rendelkezett: 

"(1) Az állami vagyon kezelőj ét, használóját megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, 

célszerüségét a Vtv. 17. §-ának d) pontja alapján az MNV Zrt. - szlikség szerint a területi szervei lÍtján
ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyon kezelésére, hasznosítására kötött szcrződésben rögzíteni kell, hogy a 
tulajdonosi ellenőr7.és eljárásrend jét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerzödés részének tekintik. 
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az állami vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a 
rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekcit sértö, illetve a központi 
költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot 
hclyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása." 

A tulajdonosi ellenőrzés alatt a Területi Irodák által folytatott ellenőrzést is értette a jogszabály, amiből egyenesen 
következik a szakterületi munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettség figyelembe vételének a lehetősége. 

Fentiekre tekintettel kéljük a Jelentés-tervezet 9-10., illetve 24. oldalán található azon megállapítások törlését, 
hogy az MNV Zrt. nem kezdeményezett imézkedéseket, és nem végzett a Vhr. 20. § (J )-{2) bekezdéseiben és a 
Nemzeti Földalapba tartOzó földrészletek hasznos/tásának részletes szabályairól szóló 26212010. (X/.17.) Korm. 
rendelet 47. § (l )-(2) bekezdéseiben foglalt, a vagyonnyilvántartás hitelességére és teljességére vonatkozó 
ellenőrzést a Társaságnál, kéljük a megtett intézkedések jeltiintetését, és a Jelentés-tefilezet 10~11. oldalán 
található, az MNV Zrt. vezérigazgatójára vonatkozó b) pontot a megtett intézkedésekfolyamatosságára tekintettel 
törölni, a c) pont alatti javaslatot szövegszenlen ekként módosltani: 

Javaslat az MNY Zrt. vezérigazgatójának 
c) Az. MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó (az Erdőgazdasági Társaságok által az MNV Zn. r eszere 
jelentett) vagyonelemek tekintetében intézkedjen a Társaság vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és 
helyességének jogszabálybanfoglaltak szerinti ellenőrzéseinek erősítéséről. 

Kérem Elnök Urat, hogy a Jelentés véglegesítése soránjelen észrevételeinkel szíveskedjenek figyelembe venni. 

Budapest, 2015. október .,1 Í. 

Üdvözlettel: 

vezérigazgató 

4 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Ur. Szivck Norbert úr 
vezérigazgató 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

E l N ÖK 

lkt.szám: V-0749-156/2015. 

A" Jelentéstervezet az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének ellenőrzése - IPOLY ERDŐ Zrl." címmel készített számvevöszéki 
jelentéstervezetrc tett észrevételcit köszönettel megkaptam. 

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezető által 
készítelt részleles tájékoztatást csatoltan megki.ildöm. 

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

Budapest, 2015. hó n "L .nap 

Tisztelettel: 

C' ' f 17/ 
)JlJ L,t:;, 

Domokos László 

Melléklet: Tájékoztatás az elfogadott és az el nem fogadott észrevételekről 

1052 BUOAPEST,APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pl. 54 telefon: 484 \llllllax, 484 920\ 

l 
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Tájékoztatás 

Me l léklet 
lkt.szám: V-0749-156/2015. 

az elfogadott és az el nem fogadott észrcvétclclu·öl 

A "Jelentéstel'\lezel az állwni tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási 
tevékenységének ellenőrzése -IPOLY ERDŐ Zrt." címűjelentéstervezelre 2015. október 16-án 
érkezett észrevételcit áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást 
adom. 

1. A vagyonkezelési szcrződéshcz lutpcsolódó megállapításokra tett észrevétel (L fejezet l 
9. oldal 7. bekezdés, J O. oldal 3. bekezdés, Il. 5. fejezet l 24. oldal 4. bekezdés, I O. oldal 
javaslat az MNV Zrt. vezérigazgatójának a)-b) pontok) 

A jelentéstcrvezet vagyonkezelési szcrződéshez kapcsolódó megállapításai helytállóak. Az 
erdőgazdasági társaság működése jogszabályi megfelelősége biztosításának érdekében tett 
kezdeményezésekről adott tájékoztatásukat köszönettel vettiik, azonban azok nem 
eredményezték az ideiglenes vagyonkezelési szerződés olyan módosítását, vagy olyan új 
vagyonkezelési szerződés megkötését, amely biztosította volna a VSZ hiányosságainak 
megszüntetését, illetve a hatályos jogszabályoknak való megfelelöségét. Ezért az MNV Zrt. 
vezérigazgatójának és az NFA elnökének megfogalmazott intézkedést igénylő megállapítás, 
valamint az MNV Z1i. vezérigazgatójának megfogalmazott javaslat a) és b) pontjának 
módosítása nem indokolt. Az egyértelműség érdekében a 9. oldal 7. bekezdés 2. mondatát és a 
24. oldal 4. bekezdés 1. mondatát az alábbiak szerint pontosítjuk: 

a VSZJ-szel kapcsolatban feltárt hiányosságokat nem szüntette meg, a hatályos 
jogszabályoknak a szerződést nemfeleltette meg, ... " 

" ... a VSZ1.2 kapcsán féltárt hiányosságokat nem sziintelte meg, a hatályos jogszabályoknak a 
szerződésl nem feleltette meg, ... " 

2. Az MNV Z1·t. ellenőrzési l{ötclczcttségénck elmulasztására von;:ltkozó mcg:íllapításol{ra 
tett észrevétel (I. fejezet !O. oldal 1-2., és 4. bekezdés, Il. 5. fejezet /24. oldal 4. bekezdés és 
ll. oldal javaslat az MNV Zrt. vezérigazgatójának c) pont) 

Az MNV Zrt. nem bocsátott az ÁSZ ellenőrzés rendelkezésére az MNV Zrl., vagy Területi 
h·odái által a Vhr. 20.§ (I)-(2) bekezdései szerint végzett ellenőrzésekről dokumentumokat. A 
jelentéstcrvezet megállapításai és a javaslat helytállóak, módosításuk nem indokolt. 

Budapest, 2015. JI. hó o:l nap 

• 2. 

Makkai Mária 
felügyeleti vezető 



12. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0749-162/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

,,1MI'I'.I MFB 
lllllllill ~1111111111111111 

Mne1il7 

_.\klh:.~:~;~~: . .'_.-.:.1"~""''' .,.",.,,., .... 

Tisztt-If ElnHk Cr~ 
Ha:.~:f«.~ i'-t. 

2015 .• 'i:tt:pH~n;h:·J 2~-<ín kö~ZÖllelt~.:J k~Li'Je7. vt~Uuk f-.Z •• \Jin::ni Szómv.,;,-vi~~:.-.ék p;,it..Z <111am: 
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J. A jcll'nt-l·!'iJ.'k.bcn mcg.ÍIIL'Jllmu.wt1 kiiZJliiUli prul,JCmu 

A1: Asz ~~z egyecll jd{!nr.údben [IZ e:dör:,:."tzdo:.ság. tá~r~s~gokm. vaL'unl:K a Y<',f],yonk('.zclhb(~ 
~ld(.ltt ftllflmi Yfl~yoü lüki:::t<:;ttbc:J) h1kijdünosi jc-gg.y.:J;_ork' 0,-L"~V Zrt. Cs. .1\('=:CúGl:ti 
F~tltbJlitpkt:t.t:".i\ (i.m·~htriHkh:":n: N!·· A) ·:tvL:kCTl)'~l~fl. m~ra.~::da\lx t: l. 

o\!iJJH'eh') pmhlérnHl~:.nl jelen].: m-t.~, lw~y .ill t:rd(\i; /iltill hzdt t•o;zh)zi'ik- IJZ '\Tt\-vu], ;;1 

Kit~(~ttrri VLtgyot~ !g.::.~~g;:tlllság:;Di, .(os; [,:.o: i'vH<V Z1~,~ve\ k(iti)tt. vú;S)'t,rtkt:"fc:::lé;~-;: m~·~(,JapeJO.s.bJ1\ 

rögzHell ('Jtd-.en nt:m :-:t:t.'!h:pdm~l a 'Lir;;ii.-.;~gtú [üJnyv~iben. 

Az l'1t1FI3 Lt1. tlidatdban vült <1 pwbkn;iinak (azt az A.sL. jcl{!ntr.\.~btll l.; crnlttcu, 2010. Cvl.,cn 
'.·(;~[.t;U 3tvil~giT~si _jelE'Jlt~s js taní\lDli\Znt1 m~[}'L:d: nyomon 1-:Gvetése. be.:sz<lmolwtús.:~ 

Tlli~~t0rt6nt) és fCtlra~m~:os:()n r-;g)'C;Ztc:trtt az ~\.ft\ \.r Zlt-yd 65. az f\F..-"\-"'ai .1 r:~ndczN i.lgyéb~~tl, 

.3,"! it:t!i !:_';l t! ne" ~·~l gyonk ~:.<d t~ c .c;:.-.<:~:r,.-i)d~.; m (:-:141 !dl :-i~.iinJ, ·.·éele:z\~~:i l c'!:..; L~; c_~ ;~ VH;?J'I mk t!:.-d t::--.he. 
<tLl(Hmk fi\.P·.JV, '\Jf.'..-l..J v.m ](!'hdöséet:, il T<'m;:-J~Út•nl ~:;...:t!o<'\d(i p;~tt:1':~r1-:inl ~:ne~·.fldek:::l, 

_ii1vas1al~-,kal ldJe.hu:-k. A :-;:.r.~:::r...:tl[~~~ \·~~lé_l:!,e.'iil~st t:nle.kéh~:::n il T:i.r~a~igük ~ ... ill: \-•ffD Zn. 

kóp'\'L~t:lúi rrüudtt:11 tlly<m t:gyt.z1t::l~.:iéH (it l.: .a..-: Lvl0. V Zr L tillal l6lrdm,.-_,;_lll hi.r.otb;igj d:szt 

\•ert d~! Jmetyre n.1eghlvást lmpmk, iHenre ríZOkon én.iemljL-~vasbt-übt teitek. 

Ah.;,lg)' fl _idc-nté:s is n1cgjr.;!i:~n:i. t1Z .;_-:gyczü-:t6sd< fl'Z dkn3rzts. bd::jcrésig !Km k('t'úhd-.: 
kt.ú .. -ü:-::n:~, :l! Y ll 'l ~D::u:::úgv~<miJ n.:.."ITI :íll rf.!::Jd~_lk~~.-.;!:m,,. :;~ vagy•.mk;,;t~ksb(..'JL !é·.·(l ~ll!un_i 

'illf.'!--Wmt éo.; otmnl1.: ntlE)':-~(•búnt v(m~Jil(I)IÚ, H:.-: t,..n-...·v 7.rl. t:!s 111 Nr A nyi~,.-,:nlil'f1Eo.::t\·iJ~ ~:::_g.y~-~.ú 

a.dJ.t. 

At. Asz 2Ct'l3. hj J 1.4z úllmni 1'U)J,nin f(;_'l.f!'fli fwillmll- Az álllim l vngpm f:t:lelJi tiü,·Jjdtmo!..i 
jO{i~'il/,tJrJ.d:!!·t~·td líaf.'I..".~Oiillil,''' k••éAellj".Ü.t}.:t->k dlt•n(if;d.-,ériJ'I"' :<~.r.~Hú jclt'1•tí·sc oil-Jl•jáu a 

t"iNUZ.eti ..Fe-j)es..zt~Si .. \tinis.zrél'iUlll - fiZ. ..\Sz...sz~l ero•eztNeH RJ:il)bi főbb pontrJh.tn 
t;u·t~1mi'lz.ó intézkedesi teJ'\"et (l. ~z. me-Héliltt) Allított Q-ssze~ melyet a 2014. i\-prili-s 25-f.n 
ht'lt lc'rd,rhc-rt kiildiit1 nwg :rt. Mi'll /',rt. rf.~léri!: 

a 'fiil':Kt51iigok. EU'.l k~zelt .á!hn;i i11~.<tth-.u()k C& cgyt.ü ~-,1g,:{ülK:h:::·ui.·l, torttkert töné:nó 
nyi1vimt<1rt~s.a, 

~~ v&g}'Ntkc-z-cJfuj d~j;:..k c--gy(· . .rtdmí1 6; tlll~jdolW5i joggyak(lrtó sz·.-:.rv(::t<..':ü_:nk~-nti 

!no:.:gh:-ttlml·...:~hm, 

az új 't'ii,t.l..Ynilke...:dfsi sr.~rl'.ftdt-~ mt:gki~l<b-.;c. 

a Tft1~,1:táppk ke-~ll E-r, w_j:it vog}'YJ:üm.t v~g}ronclemc.nk€-tJti, <~;alruuint n kez.:·lt 

vag.y.Jnckmc~ mla.kliJnus~ j o ggyakcrl6 SZC'oJlnti dir.flt~rolóstL 

/\.z ~·tr:n lilrvi:ny múJ!t:·!'.~t,i.;{tTl<lk 21)14. j1iliu~ 16-1 h;~?:..ltlyb:l l~pi!1-i6'.'d ~1:1. Mfn Zr1 .. i!llmni 

t.'!rt.::ögazdaiiw)k l~ldti tu~ajd'IMt-il::ii jDg~J:a.'k.ürlá~. m·.::~st.ihl1, aJ. a fc.'llJm:.h·dt~üp,yi 

.\lillJS.Zt~rh~mhcz ke~ült it. ig)· :,!}_ i:ttbk~Jüi tcrvbcJl való 1~özt(;nl-jköcl~f'n::, lllc:-vc i:. 

vép_,'f(.~h:-1jt~r.: nynm1-.e lővr:t.;~~(~n~ a7. lvfFR Zrt .. m+ TH.:lll vollldtdi;~-f:~;:_ 

A JdctJ~(:~ck -<1Z f..·1NV Zd. v~.::;-A:rig.ugatój:inak, <>.z NFA elJtökének l~S ~o. -::-rdC·ul'-Ü tfl's35á_guk 
vc?.O::tig:r.;::g.:ttómal:; t~)g_a! maz::1k meg ~ntéz.k-:::ctésl jav;~~lamkat. 
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Kl:'J(~(~ Kl . .;kun!'<~igi r:nhh;:.rf!fti é~ li flipari z.rt. 

A jt!l<~Etés~.;::r.•czd t~:·Jbb~r.t'n lii()Jjsun hivu~ln:o::ik f.IZ M.FB Zlt.-rl', ami:..;.or dl. illbmi vat":~·nnr61 

il//1lú :.~1:•117, <':·~i C V J. t.Jrvér:y (.<'1 wv:ihHE!.~b~IJI: Vtv.) 17, ~ -il :1 hete?:iié:' r l) pn1itjn s:,.·{·rillti 

l"t;:ttd;;:<:-::rt_:<;; dlr:n6n::& dnL":.f{lliLl:o.-;.ila rm.1L.ill ú . . A Vtv. hh•;:,tko:zctl heh~.-:Ll~:-:.t' ab~>j1n <L< 

~lio;;;n(h:.-.ó a:r. l\·1NV 1.r·t. felfldA.m. Kérjlik !l Uírs:J5.!Íg fclotU 1uh~J·;:h\lti):-il ji.lll.Jtyukml(~.;: 

hJvatk.o:t.ii.~''k íi-1rlú~út (8. r.··hk;i 7 bc-kc.zdé:ii 6 32. (:•ld-J l 6. l:)t:kt~:,..-,:_lt~~) 

Klsnlfi'tldi F.nliigazdas:ág Zrt . 

. A. j~:kntCstcrvc:;r.m híb;i.:;nn hiv<~tkD.ri'k ~rr \1FB z~-:.-r..::, J.tn1k~~r il V.v. 'i í,§ (l,) hel;.:c:rM~~ d) 
punt.j:r S%crintí n~ndgzcrcs cll-0n\hzt-:-. t:hn:mJCLh~nl HUltat n'1. A VIv. l1i\·~~r.lo:~.~~u hekl.!t'.d~!)-1: 

.:~lapján ~z dlcnórús ,_-.z f\·JNV Zrt. fchuf~tt~. KójLik ~. t.-'irsiJslíg fdetLi ~u!ajil~lno:;i 

j;."J~;·~Jkml1'1~ hi\·Wh.rr.::::!f)k töri6ft (29. o]rl;:·,l 4. ht!kw .• J.t~) 

~1.omhaLhd,!o·Í Enl~"i:~.eti Zrt. 

A jckntCst~:"-J'VCZCt bbisa11 l1iva1.k(r1.ik 1\i'. ~fJ-iB Zlt.•rt, r·.mik:}r a Vtv. 17 §(l) ht:.kc-rrl~'::-~ 1_1) 

ponlj.'l ~tr.nMi I\:J.Hiszeres e-HeJl\'in-:.&!.i dnhtr~;~d~:;ára mmat ri3 .• ·\ VN. hivf.l~kn,-:Nt he!.:e,.._il6'ii,: 

:-1hlpFm nz ctJ.,__·':.n-6Jzts .(i_?.. ~·If\\' Z-t-L fd~d~t~. l\'ó:iük a tfus.;::J,ái;!: fdt::lLi tdajLlnm~~i 

iog;g~·:-ib,rk12 hiv~:lni':l!' tf.rk-se:;. {32. oldal 5. b ... ·h·i'J.,k·~). 

Ti:->dddld: 

~Iellélld: 

i ,' ....... 
j// . ' t·) / 
n,L--~--""i-

KH:~i~ P~L\."T 
L)!i:t.LU ly~··t:/.t.:l6 

., 
" 
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-.y 

NrJ,ftji C~·fJb:(J úr .ré~"l.ÜC 
wz.érigaznaró 

~~!..-. ,.!!;

~·-)\. 

Matu•a,, Ftrjl<r•iz.f6·i· .Bmtlf Zfi. 
Budf!pc.sl 

I\L\1/U'I rEjl [.\[p~SI 
,1·~·11 Nl:-:;i::T (:R~ l.)~.i, 

'~-.-·/!·:lill Á)l.LÖ'N[ 
mini.~.2t<.::1 

J:!OlHIFM 

.o!MI"B 

llllll 

li~~·i11t6:r:ti dr K;:_;z;í~ l,~finik,1 
To:::leh:u;.rilm: 795-1'?11 
:::.- lúa•l: l;l(lniJ.:.;: .~ r.&'l'>(~fnlh:.ga\•.1-m 

TtiJ"g)': ,,/lz áJ,r~mi '>'"•'C~nmfi!EC:!'ri kon/.1-,'Jli-A::: áHcml( '1-'Q,i?_!J(mjdf!iJ~ tu}(t:/t:i!Jiífi3i_iogg,J'ii..~urhí,.,8a1 
kl!j!t:.wlalos (f',•éi;L'tt.'~-;·tgek dlf."r1ŐP'&ÜJrrtl" ;;;?:óli') n:·9.~ SZ. A~z jt:l-:::nff.5 dopjfJn ÖSSZúállilnlL 
J>JFM tnr.é:zked~~i '('l'\" módo:;(t.i!i<l, ;;~z <l bban :f-Ciglall {dil.;latok vég.rcil(\it.;;..a 

A:z AH;:'Imi SdJtlJ\'C\·U.:;zd.:. (a wwibbi~kb::m: A'SZ) h\rg.yb::tll megj~:-lü!t j.::k·ntés.éve1 
ü!:>:~~.c:függc...sbe)~ lü 14. január 27 -im intéz~cdés[ "tervei hagytam jé1vA, amc1yl)en i(tglf111 fdndr.tok 
v:!~n~fll'-j1~S[I, é:rdt<l~Dcn 2(111. ]anL!ilr JO-i };('}t(!Zésú ko;,,i:H:.e:n fbrduliilfl:l ()nl!.:ii e~ H M<-igyar 
l\'~tr1r.~.:ti \-'a~ynnk-e:?:é;_i Zrt vczCrigi12~il~t~j{ú1(ll., Jt..-iúr.on l'Cter Urhor., 

A::. Asz at inlé~k(?dJ.si tr..'tV\•d kap.r:.:;{J!orban !.üldölt. FJl.f március 25-i ke!n1 l!~l"(t/éln·n ru. 
imé:~.kedC~i terv kie~~~s:dtt~sCt, mCd:ntiL;hill k6rl~. A. módt)~[wtt int~:r.k·::-:MS:t ~1!r"Vi.'l.jt)V~h:i~:}'t;:un . 

.'\ módo::itot: i:1WzkcdCsi t~rY o:~]ILpj~n cr követh.>:::JÚ !~iad::ttok vf.g!r~::hají:•i~:.-:i sztikst?g..:-~ w. tdábbiak 
::~z.;.~rint: 

1 J :.~ t~J':sas:ti.~uk ii.11:al keztlt fillami ingMI:ano.k Í"!i cgy~b \'fig)-'m.ltlemth htí:kcn t3rtiliő 
nyilVál1hlrbÍ.':i~~ 

felel O.: 'V!NV L11., 
Határidő; 

• földtcrüleLt:i\ esetében ltq~,k~sl:1bb 20 lL. n:Etju~ 3l.j,g 
• i~l~pitLnéotyek ,_._,;,~~eben 2.014. dc-;::cmO~I' .-,l. (A fch5-tliunú.y-ck ~:sdtlren :u MNV Zlt a 

'-'ag~·unke:,r.r:J~:;j s-t~r:r.QdC!l n1egkötCsCt t:v ,:,.. rtlilsmlil fdére h . .!ro,.•e ... i) 18tia 
m(':gvalú:sflh:H(II"'.J(Ü:.) · 

2./ a \'agy~:tnli<'U~~::.:i tUj.iJik e_c,yi:rtrlmü 1:.~ tiJ11l.jd(mml jl)ggy:,dHJrl(~ s:t(LI'\.'ezc.ttllkét:Ui 
mf~;lla táro:l'.~8a ~ 
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•· d t: l.:k i:V1l\'V Z rt, 
H~Jt{,t'ii.l(;: 21)].'], r.1ájr.;_:; } l·:!\ k-i"'iW''tŐC"·ll fdy;;,g)<}tO:-.i1:! ( 2f:. J-t olt~C('lnbl:'f 31-i~) 

" . .!!.J Asz ;tl~;ú meA:1i1t~roz·~'H feJadaluk v~greh~Jjti;silm lriiJJ,yulú mvnl·mfolyflm:at ~mlln ~t 
v~grebuji~S:b.liltl {~rin~fii s:zeov..::r..et~:;k, t.ir~a~r.\gr~l-: id1t".M1 ki.;.lt~kuh :aJ .. <J,... ;illtl~rortt, hogy 1niv~::l <tr. 
erdt:.~r.zd:::..::;~gi l•lr:::asiigfik fJI!'lirfc:k.datki±l)t kú:?.fdmli;i dM.üis( is végt::.-.nek,. r1Z1: ;jj Vftgyonl; .. E::r.t:l~s.i 
d(j Jn(;_t'ti-kónek ll"•Cg]latá..rot.li.'i.i.Jk(;r u z J~fNV Zr1. EEy~k:n'".!t.r: Y<"=~-Zi. Yahun/nJ rnc-g<illrpttii.sra ketCilt 
!'l~ <:~z elv i~, hnps ti v.;~gyDrtkw?.li!!~i d( ir6t:y~lcló mC:n~kc :1z ;~dDtt ~Hltlp.í!2.dasági '~~mt::ftg (\lt(J 
lv.;::zt']t ing~nl;u:.vagyc.~~ hn11t6 nyJh:án1:'lrHJ:il érl~k~n:::k 2%-·a.. 

A wtgynr~l-!ezelé.~j dij ;:Üapj~, a kt.~7:di \'agyon bmuú nyHv.'uitflnú.si Cr1d:c, ·C'1:Cr1 ar~nak 
m;:gl1.'lt&:,)z;i;;ára ~rdöf;azdr,s..Jg túrsrJ~<i,lK)J"J.kt-nt kerill st)r ;.., 4./ ponthwt mct":h~l:ilr.w_Á):t ún. 
,.végl>~:·gcs i:lgiltl<:mli::il~l" .?.lapján. ;\ v~,glt~grs loAo:diMtlisla kiz~üólag vagyonkcLcl~;:;be o.od0H 
inga1lar.1 Vflg}\)nt:demei l:wtalmaz, az erdflg<S:l!bS.~._t:~i tát·~u-.;ú~ ;;-;-l!jl'!t Vi.'lp;yon.Pbat"J nyJh•iiilliJrt\ltl 
·mg)'·nHdcmc( .:lCJI~. e:ré-rl. nz :to..f:~v 7.t1.~nek é5 :az erd.t~fl_(l;..I.Ui!.S.~g;i tiirSll$&gciktHJci fl sz.::::zü!.l~~' 
m~tgkötfs~! !Ur:gclőzó~tl d hll hmá.roln~a .t.g,vrn~<;1ÖI i'1 saját '1/U._g)'Onba C~ a k't::'?.ell v.:"t.gyon.ba 
tJJtozc' iuP,..t~Lliin \11-J_gyoncknt-:=kd (·lb./ poNban f,Jgla)t k!tld\lt). 

/J" :etr::kn~k a v~gy(vllt!7r:Jhi df.i r::~rK~kl!b~n rt vagyonkcJ':eié~i ... ~;.r6ck-3 n\cgt~t)l~:-.~1 
Jttq;_elfo.1\en kd! n~cgib!p,)r..l:n:!l~. :."t'Z id1H~'~Ldú '>'.!!.I;];YOIÜ:rzel6:::.i J.ij IU(ltűkel illi11Ti:] '\'(\•;:::.'' 

.~ V:i\[{)·'útlktzdési Sz.e-J'.lÖtl~s lt~~V('7.e( nz }·,·f.'JV .Z!'L -ái:olielj S:zak1~rl1teki ;j]J<l:jJ)OU118mtJ... 
ligydr.-mbc vec..:.:l~vd e]k('.szt1LL, U;o. MT\'V L.rt. é;:; (l MfB lrt. ál1:al létrchoz<Jll Mun\<.~-::.~opoJ1 
{tlgjiii: MFB Zn_, \1NV Z:n.! NFA é~ .;~yes erdi'tp~ri-:·dfls~gi tái::;;l.-;Ílgnk) '-"l.ilc:mény-::- al;rpián 
átdoig(JZ:Í.sra kclillt A ~7.CTYot.XlCs terve:-.dn-:J.:: ru. erlif)gtJ%".(l'lis...~gi Iiir:i<l~lit:Q-k rCszeJe lfirlénö 
~·nr.gkmdé.4~;: 2(114. április 15, mpjt!val me,t.tört6nt. 

Fdt:l~j::.;; \ll\V Zti.., .!!.Z Mf- B Zrt. kö? ...... ·cmüködC:i:vd 
Halir{Ji): 

" t:C.ldlerüb;:tck<:&t:16bt:n; :?Ul<:.. n1~lu-; 11~C~ ktlvdü~n fo.ly::~mat\):·mn qOI4. deamWr 31-ig) 
oi! fdép[t:ll~nrt:l,.; ~'8c:"t.Cb~H2014. ll. fé]éy fOI)'~illUk 

4.l a tin;a:-;ágflk lu·zt'Jt b .saj.ít v.:-.gyonán:.\k '':ag~·tmeli:rntnkt.ntj~ vml::~mint ;a keJf.l!lt 
\'á~t:tnd-tmth tulajlionesi jog.gynkorló B:.O.A!'rinti r:lJmtátúlásí!l: 

l\7. errlő,t!(lzdflsá~:i I<ÍT!Hl1dt;gok :ili~i] ;:,z f'..U.f\/ ?.rt. rcnJeJke:.-é.::ö~ b-ac::;Mot leJt<!rjelc'ntéSl:"k :al;:,.t~i'lll 
It a jog~zah!l.v·i rendeJkeJ:t.!:-a.:l: ~ze6n1 r.~z Nf'1\ tull~_idon-r";:;i joggya.korli-;a }!\~ 1<l.l1l'!%.Ó 

Ju,g.:ulun "1.'-&gyúr:dcnL~k nae.)'-IJbb rr:sze r:-"~~ÍT itia.Jásra kerni1-flZ NPA :OC::;z&:-t:, 
l) n kistl1h reszt képcz.ö v[jgyr't".:c]cmek td,~n1~·tébcn po:li~ tbl)'úmf.ltl. ...... m vai• flZ átr~d.ii:> 11:,:-. 

l'vti\'V ZlL .;,:s <JZ NFA köztjtt. 

5 
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~-J A:~. _U.11 .. ,vr:':::; l.:..-~~'~ ln_~·.:-:._t_~i'ln!i'L!§'' faz 1\·~J<.:'•l Zri. ml;j,Jono:~i jt~g:gyáorM~lll ahltt lé'>'Ö, maradó 
\';~gy011.t.hnn Estó,jn) ).1NV ZrL. -~.?~~ ~:~. NFA iülölti k<:gyi.'Zr.:tesc. f.:ör.M ;il:.tekinté:::;e 

F dclós: 'v lK V Z cc. 
}ktt}~rid<': ·1 Usta .\·1?-..IV .Zn. e~;. 1\FA kü:.-.:Oui k>:.-~y~:;.::t-:.Hbc, kt~zö;. oiuf::kinté."e fO!ynr'r'lntl:\mi vau. 
b:11irá~~~ k;:J:{t::söbb 201-t május 31-i~ mOf!Lör~énik 

h./ i!._z "L./ J.X.'nt{nm Jog.:altak szcrint le-egye7fete.tt illL."Ii"~g:t-g.:-:~jngltla.Jlllsta" r...·lr"-. V /.rl. é:; i:.I:J. 

~gj.'{l~ eordó_g<:~zónst'J;_t;i 1Ó.t$á....,ág,ük R:l.:;.Ji !ltt.t;;kintC~ (!22iJ.l LL c6lki.
0 

hnr)' ;) '.';:tgj'l).~~k<:z.c.JC:s.L ... cn ~~v& 
val:!yoni dr.F.JCkct :.attalma?lJ llr'! . .,.,.'<.\gkgc5 l:ngatlanEsta'' n::: \i.tT\;J.lm<rt.mn ~r.r ~~rrlőgilz:dfls~gi 
12.r~.a!;á~ ):;;.jút ~·t~gyun:ihm nyilvimnnc.tt "''atwnni ~ln:n\':t (:;~Qt va_"'.J'Im - vat-tyon},e;r,t:ll YiJ!D'I)Il 
elhru.ir.;.1lh::.). 

F elclö:;: J\·t N\-' Zr l., az MPB Z rt közrc-múkt:dé:;é:·,·t: l 
Ht1tá.tldt"': 2tlA. m;j,iu-; '3J-il~ 

.,Szükségcs rnél:!.it:=l':ft!:tni, ht~R}' ing;.'!.tL·u~ll.ir:a_. min1 jJhm.dú ";,.·églege.s lngatlanll::;ta" it)'cn 
f(\T:"rh)b.:-m nem l61ezik, mt:r'. mmdkét mt.l}ckJ~ln.'!-:i jü_gg}'l;.lkorlC. tek!ntec~beJl ~:1. ~lkm1i 
..-~J8:r·onck:_m-ck ha.lrr:laJ.ll mir:~ rnt:.TITJ}'ho:!-~~br.n, mind pedi~ ~~~~:?.t!:éld bí:n foJy;:u:natos~m vd.Jto~:il. 

Az üdi~ilF~hJ~}·q~.i [~rsasagok S.bü h:.zt:ll ing(ili.;m'i.'.flgyon .aU!;IU:.: - mindkét H..!.l~jdunn.~i 
joggyflkol!ó tdi.iHlt:tébt:n - l:f!- évközi v.d.ltozf:ts.uk (me~o:{Zlit~k. terli}etvitlloz_,.)so_~, r.1ÜvcJ-t~J <i~ 
v~lll<::n\sc-k, s-tb.} wh.'l(t l1.}1yanF:IIl.1~:-~?! vO.h.:Jzn-ak: e:.-..th't .u: w.lal!llirlt:tlmflbJ.tl ,;vé~?;lt.g;::-s inQ;nt1arJjs\~'~ 
~:-1imli~ ~gy ,.,.::loti konk~-t.:-1 id~~Jl~llll \'lmzlknz~~t:.i!.l:osn f'ldlKLtó nit!!;. 

Jek n intóz.~cct{si H:rvb~o !iZ Yn·- .vérl~~::e~ !n~<l._t)~l!l!:il.l{ mcglwt.i.ro~·b ~lll~t az crdóga.z{la~dlg·i 
1ár.":i(l;<iÓ,gok "~.'agyonke:zd~!:ebt=:n lt!vö ing~1lt'!.!n'O.!;}'Cm 1\f:'-lV Lrt tulaidnnMi joggyako:rMsa alatt 
:!tllú T'é!-::t~l kdl 1c:kimeni. E ,,v!!-61-t~~t~::: i:-o,gatlanli!;til" kiaJakhb-á.ra a:t. o;:::n.liig<r.r.::h~::.úgi ~Arsaságnk 
aJta] az :VNV 7.rl. }·('szt.re átadott l.;:ltárj.;.·knte~-.4!-k al~pjin k:::ti)l1 sol' ú::::;y, bt,~.Y ~J't: \f:'-JV Zn. a 
}kH.lZ('.ti Földal.fipba l~lr1QZÓ vam·oud~JH{,'kcl kh-·aJogaua, ~ ü:;o:.ok::~t il Ncn:téti hihhllapkczdö 
S-1t::'rv~zt:t ré:iz>ére- át~:.~d:~~-:li\'Clc1ije_qyzöl:ön~·v· ~1\\_p:ifm iluJti:.!. 

Lé1lyeges körülrn~ny~ bogy a V;1gyC~nkczcJóküel je.Jr:n t•se;tben u:.r. rrdög~zdasá_gj tilr:'ial->;jg<lknLlk 
- mJn.d::-Jl ~v r:illjll~ 31 tl.J.p;·iig "'·.s.gyonkf:~li)i j~lentCsi kt:ll heJl}'Öjtmliuk a tulaj<k111osi 
jl)g~~tllkorló.J.:,. 1.~-~· C"!, r .... rnv Zrt. r-t!:(~(.ér~ i 5. Az ilkll.IÚ.li:--; •.m_!]yonk~tlú-i jr:lmté5.-eke-::- mclyr:~~k. 
1'-é!::<:-;: :-1. k·JtA~i eJ.entés í.~ - a 2D lJ. dotL:em h:::r ~ 1 -i -i.Ulpr.h:ú m~_gt(1::::ltler• k::H ö~s~ .... -'!JHtr:.ni, ebbü: 
kő\'t-tkt':töl!n a ÍE!nt emlitett ún .•• v·t::~legt::-. ing:-ttl.m-.!hta'· i~- _:j ~OU. dect.rnbt:r J. l-i <\tl.ajJühH 
tlikrozt. 

Ugy:makkt,:or- fókCnt a kiv-en ~ncgnt-vt:Wsb~n r,~··ilvinta:~_ol1 Ril<lreJillelt·l ~!~t~~~tbe~~ . ü m~g dt 
n.~r:~ .ad.ott I\(·mc.l!(i :w'ölda:aJ:lh(~ hl:-:oz0 vagymtdc-n~rk cg;yoto:llel~:o::c a két rul:~jd-an{lt.:i jog~wakc-rló 
kü:::-:6tt jel-enle.~ is folyarualbim v~m. 
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1'!.'1" ~,;g"l't':i o::r-J('~g:lt:dí'!~ákli- tt'.rsrtsó.~ök vu~;,'/()nk~,:z-::tt:!l~b\.'n k:vö vagynneltm·:~k ;;;7. ·"•rlott t~rsa.:;il;!;l-!i1: 
~m:~gk-dtet~d6 ~ ;;. j~:L'IIIL·.~i 1d.ci~k~•·r:~ ·r.;,~!C•nke:zelési ~7&'17-Ód~~ ht:ly~bc J~pt) 'ú!J~)"\'):lk~~zdc'á 
~/.('lz.Udé.;.; rr:~llt!>;letE!; tDgjá" kep1.\W..i. A.t:. MNV Gr-l.. ::z~J1dtkal su.rir11 a~; e;gy0:: crd·;)ga:ulusii~i 
tfHScl'"iÚB;~kkaJ JZölllt.u.l :ne.~kfilik a VB.B}'(•n<r:.zfl.(-si szetzűdé~eket, ~hogy;;tll a meg;d~lé-: fclt6t~ki 
btkbvttk~_m::k (pl. me!2;M!~'-F•dJ1<l.l: H VH!_!)''.!nkC':t~~k\'ii dijb,m, vé~lt.:~e:;.Hik a vrtg}'ot•ke...;tl~l:'i 
iZ~l1.1.)dés l<irt;tlm.~-1.;\ ílZCk Q Vd(!,Y()I\~E~;mt.·k, ar.J.dy~kct e p•:ml lL:' ~::; b": ~...,J-ntjfl_b.;'l.H ro~lalliJ~ 

~erint m..t'.r 61 vi:.·.o;:_giíh;-tk, ri \T\~YO~~ezelé.:>~ srJ.:rzödés mt,::gkúl:L~-bvel :=t!rid~jiikg l:! b).~tilid~~ 
mcllCk1etéOe ker'lllm:.!k, :'lJTcdy mclléli.]('.l t;.-J!y~:.:"JJ.alq~m: b&Y~lÜJt: k\!rlLl új~1bb, r. pc-nt a . .l C~ h.:' 
pnntjiib~m fo~lr;ltrtk ~:.:0.-t"rirJl úlv~~gitlt. tír.ztíizott ·vn~ynJ)(!]Cm".kkd. ,, 

Tf..,ilé-kozmtom, ]1\.t~y a~ Nl' A feleni ttliH,ldHml:•;i jogok gyab:1rl{~jr1: Dr, fm·ckas- S::iJJdül mir.d~;r.l~-r 
úr klöközbe.Jl :lifr jJháOJ.g}ta :17:t .az :l'(!áket.é;;i t.:::;vct arn(!;!-' :!!·1. '\IFA r~sv!:rc rr.c~h<.Jtiup:o_,l( 
lf.ladi.lt.Jkat és. O:?fl.k végrch~ltá~i hct11tril~ljj61 ~;;rlíJ]lltaZZ-5: . 

. t'., z MFB Zrt. k.:·iz.n::rnű!-.:<idés.;;:: ~.z J./ ·t~ 'Li p~)nC:1an mt'['}U'!.t.irozotl fehlJatok Hl:g:·r;hí'lltttsb::w i~ 
5l.iik::ig-cs k:hct. uérl ktrcrn ll f.~r:t mcgh.atiúu:t.·:llL 11:.!1m3.l::.1nk h:;mh"ldtibc:J) 1ürt~n6 vt!gn:'.hn..!1ásr1 
érrlekéh~n H(. }..-fFB Z rt. váiKr?utlan t:~yl~t·,m(:kőd·.::~ét. s2 -éri:1f..::.:.'l1 :1 ~;(r.Jvczctekke] é,.; ammnyib('n 
sz:ük~ég-t::~; ú_gy u:: enlögazrlaság.i c~.r.i:l:lllg-:~k t~\'Oll1S-."'. irtm.t is. iHt6zk~dn1.~?:1'1.-"e::kedj4:!r~. 

l .,.. ~ 

...... \ . .-") l ' 
/ ll·~~----~--~ ........ 
fvem .. ·lh LrkdV.ni 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

N Hgy Csaba úr 
vezérigazgató 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

!Juda pest 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

ELNÖK 

lkt.szám: V-0754-1 04/2015. 

Az "Az állami tulqidonban álló erd/igazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellenőrzése" cím ü ellenőrzés tekintetében 1 O társaság jelentéstervezetérc tett észrevételüket 
köszönettel megkaptam. 

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

Tájékoztatom Vezérigazgató urat, hogy a számvevőszéki jelentésben - az Államí Számvevőszékről 
szóló 201 I. évi LXVI. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján- a figyelembe nem vett észrevételeket 
szerepeltetjük az elutasítás indokának feltüntetéséveL 

Budapest, 2015. hó r,-, nap 

(

-·----.. "- Tisztelettel: 

:.~, \ ,é' . ( (}/ 
;:::!{~! \ L){L7 Cr--~ J!(, 

\ ~~.,;.'"' J' Domokos László 
'. AI.IJ1~ll "EK l .\ .. :/ÁMVEVÖSI/ 

·······E LN Ö 'í-

Melléklet: Tájékoztatás az elfogadott és az cl nem fogadott észrevételekről 

1052 BUDAPEST, APÁCZAl CSEREJANOS UTCA 10. 1364 Budapes\ 4. Pl. 541elefono 484 9101lax: 484 9101 

l 
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2 

Tájékoztatás 

Mctléklet 
lkt.szám; V-0754-104/20 IS. 

az elfogurlott és az cl nem fogadott észrevétclcl{rÖI 

"Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellen6rzése" című ellenőrzés tekintetében az Északerdő Erdőgazdasági Zrl., az EGERERDÖ 
Erdészeti Zr!., a Gemencí Erdő~ és Vadgazdaság Zrt., az IPOLY ERDŐ Zrt., a KEFAG Kiskunsági 
Erdészeti és Fltipari Zrt., a Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt., a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a 
Szombathe/yi Erdészeti Zrt., a VADEX Mezif(öldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt., illetve a Zalaerdő 
Erdészeli Zrt. hirsaságak jelentéstervezetére 2015. október 13-án érkezett észrevételeket 
áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom. 

1. A jelentésekben megfogalmazott központi problémával kapcsolatban tett észrevételek 
A jelentésekben megfogalmazott központi problémával kapcsolatban adott tájékoztatásukat 
köszönettel vettük, azonban azok alapján a jelentéstervezet módosítása nem indokolt. 

2. Egyedi esetekkcllulpcsolntban tett észrevételek 

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faíponi Zrt. jelentéstervezetének 8. oldal 7. bckezdésérc, 
v~tlamint 32. oldal 6. bekezdésérc tett észrevétel 

A rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttekintését kövctöen a jelentéstervezet 8. oldal 
7. bekezdésében, valamint 32. oldal 6. bekezdésében töröljük a tulajdonosi joggyakorló 2 számú 
alsóindexszel jelölt hivatkozását. 

A Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt. jclcntéstcrvczcténck 29. oldal 4. bcl,czdésérc tett észrevétel 

A rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttekintését követően a jelentéstervezet 29. oldal 
4. bekezdésében töröljük a tulajdonosi joggyakorló 2 számú alsóindexszel jelölt hivatkozását. 

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

A rendelkezésre álló dokumentumok ismételt áttckintését követően a jelentéstervezet 32. oldal 
5. bekezdésében töröljük a tulajdonosi joggyakorló 2 számú alsóindexszel jelölt hivatkozását. 

Budapest, 2015. év J 1, hó ,-n nap 

Makkai Mária 
felügyeleti vezető 

·2· 
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i\ cmzeti F md ul a p lu~~ cl ő 
Szcnezct 

11c)Jtk1cf: .. , ....... ,, ............. , ........... .. 

5:ákhcl:o~. 11.;9 Bl.td3!'.-.~::t, tk:~.JI};;h 1_~r 5. 
'('r3rn;könyvi iJ:lOUC:>:b'i~J::·Im: 77'5"/l)f, 

lki}.lh)szt,m: l\}iA-Oü2SS~.'.f017!i·fJ~ 
Ili•. sznm: ASZ-V-OS99/2014-201 S 
t~•·inl<tt. Asz iK!•tószánook; V-0749-1-l8/2015, v -0750-1 H··"2ms, V-0751-121/2.1)15. 
V-.0752-0S'l/201 S, V-0753-09.ii:/2(1t5, V-\'5'1-088/201 :\ V-fl75S-ll4120 l :S, V-~J757. Oó2./2(J 15) 
V -075 ~-Oö8/2L' 15. V ·0'/60-07712(1 l 5, V-n71H · 056/2015, V -0760--046/2015, 
V-07t>ú-140i2Gl5, V-076'1-li56/2015. 

Donmko:') Lás .. ;d{, 
Ell1ök 

IIJ51 lludopo.l 

Tán.!,,:: És.zrt'Y0td met>;küb:K::~t:: "A7. .aJbrni fi.Jlljd(rnh;;m álló CJ'(k'i,~:m .. .dasági l!~fS(IS!~uk 
va\:!.)'~mg<~zdilk\ld..\sj l~v~kcJly36.g~nt~k cllttif:.rzb;:eittl" k>0~zite11 j(..:_l_crufls tt:rv~zctt'ire. 

Az All~l_lilj Súrnv~~vösz~J... 2014 JmVo..\"1lbete·bcn JUt:~i{ezdtc '!'i\:1. állailii tulnjdu;nban alJú 
~rdő~uz(J~~;igi .úr..;~dgffk "·agyon:(pU.rl;illwdhi re""kt:nysfgéne"k tUeniír~:~'§-ét" umclyrö~ 

30 l :S \.l};.lilh(!Tft&l &i:1t-r.ttst~ nk~n .ru: l\FA ré:::::F.ér~ u elkés.:;dtl!H ·nwnkama}'r1g te:rv~zdr.;:it 

vizsgi1lt ('J\iÖg;l:t.dasilgimk6:m~ mot:gkiildte Sz~rvczttünk 1'65ol:l!r~ vdcmóny.:::=7t.sre. 
A wunk~.anyy.~ ~'}Jl11m..:::nny1 ren .. ~::d{: c;gy~égcs..::El, az "\JFA rJnC.ke ré~"'.::~rl'! fel~cki.lit:uh~í~t 
hut.a1maz, lilC:lyhc..r. a"J ~Jábbi t:-.:.:rov~tdckct tel'-Sz{ik: 

/1. jdc:ntt:~!t:rvt:.:zcl0kher~ te-.tt mcgóllilrdt~S~)k hd:-.-1t1lh')'>{ig~t J1o:.."TT1 \•ita.tjuk, <JI.r.'nb-rut 
szhi~:-.~gx:Slld, !.!lj uk t"'Z Nf A dnöklinck tttl j~v.;i.s-lattú.)nl[ R). h) O:.:t= c:) kúrr.:.-:oll"ltti!.t!. !:1 kó\·~ll..,;,•.zö 

tájtkozt~1tás1 mt::~·Nlni, 

l 
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r1) ~.1'.egyen lJUJzkcd6l:li.et a~ r.nli(gazda.'i#gl ulrsasdg(tk lorl:,rem{i/itJ{léi!lfPtd ll tinyl~fo:l!.'> 

úflapctol n1r:r;itil i•; N htzM(po$ }og.s':.uhfi{l~J ~.!léh'rá.wtktwk nu~g(el.eJ{J ''tlft...W.'JHI\(1Zl!li:d 
.rz;.t~P·úidi'í ml!g,f.t<.Hr!süe, •-· 

TJíjt':'küztn~ük. hugy ,u, hmálym:. jt)gsza\Júl;·i eJö(r~t:.nlmak nwgf.el~lö 'Hl-g,~'üt\k.c·u~~.é~i 
s:t.~rzödé:::~.;k m~o:gKöt~sc érddu!hen tt:ibb intt!,,Jredt-o; fi'irlí'llt, jclC'JllC".~ i.~ fulyantotb~tn '>'~~n ~
~t.C:lUkk~-;eJ;, döb~-Si".ÍI_e:.:e -1:~ ~ Vf.gyonke:r.d~sb('JJ miJBLtdó. ilkJ•;e kikerül-t~ f{!.[dr~!-.zlctek 
adat.ain:i'k ~:;gycztctC:;r:. 

EJÖtnlÖny:..:tnt fhn1tl~ k..i(.~l'tlelni; ln.:-,gy a N{:!l>lzcti Fö1dulbpkcl(•.J6 SU:l'\'i;Zd 2()](1, 
szepl~:mber 1. Tti.tpj3:v(l1 lilrt&nr. h:1.rehoz~~!1t követ(\~n (2011., evhen) .k~:,:illt sor -~.~. 

\•ag:.-onkeu.·l~o.;btl~ l.&vi) ll))Jrészl-.~1~1.: Mt-.. v ZrL H~f:.:.reról 1ÖL1éni) at~:~d~sfinJ. Az átad~!-<.i 

dul<.rdmcntumok i.'!Japjim S;;:cr .. ·"~"ctiink g,ondöslwdc.,\tt u közhkelt:-.'i nyih1{mlarlásokhfm ll 

rne~vt~II.I)/Olt tulnN•.u1u:-li )ogg;'nAMlá~ fc.lU.intetL:~~rlil ..,'\z f;mlt'lgazda;5.!'\gul; c--scté\len ez 
~OV .. év vég~ig~ lHelvc 20D. é.~· (:.lcj(m 'l1tegtürt01t ~nnt~.k :-1:1. in~t\an~nyllvánhlrlúNhltn 
törh..'nü. ú~ 't'ezet•.!H· ís. 

;.,.·lc3_ie_gyezz.\ik, lH~~Y <r' l>.-1'\IV Zrt rt:szóről lttnénö úlw.h~s klzt~n·~t~_y. a • tf;hh ~vtiz1.~d~ 

k(\1íHt. és ;;tzúhl. lÖ'ohPilr módús..iWtt - \'flgynr.l.t:l.dési ::;.ze:'ZÖd.:.::.:t!k t-:; a fi.Hdn:::~t.kJ;'.'.k "Gx !:!:!;.] 
I.Jihláz_;:~Jhfln tön.:::.lll} ~ta...:l<istH it:l~ntcht.~. td1t!l ~)cm egy nnpmkész \'flgyonnyllv~nlurl.Ast 
J,:.;utalma.J.(ltl. hTlTll'k kZh'!.!-l"ke:r.tCbcn s:ti.U.;sCgsz.crü·vé v:ih ii. f'cm.rt:Li Fö1dalilpkczdb 
'Szcn·e<?ctnck c-g~· s~i,tH n~ilvántm·llh fc-lóp{t.~~~·o;!., tllct'\'~ .:~ .Si.".Cl"'.I'H:lés.ek ta11a1mt.nr~k 
fckh_)lg~r .... ilt>a. 

-~ :-.J.a.mvC:\'I)!',zéki dk..1tr~~t:léssd ~rintcft id(l:-:.·r.i:tkban, l11h:lvc m.Sg jd.enkg ifi lezMtttbn ;:u, 

\iNV Z11. b. NFA k?!t.ölti ~itachlli-úw-ét.cli j(,lvam~t. Az )..·lNV Z11. tüv~hhi tOJ(in!f:;.o.ktck 
:itad~)s~::l lé~; J. iti eli\ ugyani:; ~t MN V 7.rt. \'a.gy-,mi köl\':b~~ ~~rri~~I'.Ó tt)].J-ré.szhrl.::kr~ szintén 
tc;ry,~zi a •·.i'l~n·ot~k~~:r.elöi ::JZ\:J.,.~)d,és :rm::gkutCsG1~ és eniH.<k ~i fnl;li..liUattw.k n rCs7eként (![ még 
~: Jll.':m adott földr~s.t.lt.: .. ick ir.'tudf.rs.tl i.;.; mL)i:t tönénik. T..-::l'ml:stctc:;onl:U'. NFA is tblycHnatot=.;-m 
'o)·t:Ln:--hja ~'l ~iilflr"1höz6 ha-~znnsit~lii, LHetvc hák~sitgi dj:-lrJ.:1ok 5{.mi11 <1Z crdi'l,gazd::!s~l,guk 

'\.·<t.~;t~únkc:zclé~é.hl.'n IC..,. ll mldr<!~:.-;II!'Wk tl.Ü;=.t,\(lmu)Ú Jo~-f.~·:.iküJ'Jój{~tmk •e-ndczb:é: "7 \-fNV 
7.t~ mq~kt!re:;t!:·:.Cvc:l. kL\y.\Js mini.'Jsltesi t!-\jlitá:; h::ft.,1ytatást'-wtll. /." l\.cmz~~rj Fo!'lldaiup};0leló 
SzeJ\'t.,':'l.t:l llltal mor.:ghi:n11t ii;gyvb:Ii irxxl~. jeient~..~~l. lt!!=J.itct1 u :;zenödés é:; Íl t~rgyól ké.p.sz(\ 
töldr~~zktek jogi hclyz.ct&wk 1L:-;t.tázósára; 

fd(~kn:zben }lZ erdóg.:trüu.-=;ágok. t'rlÍtH l~r::.u.~igl).k ldt:.tti hill:ljdúll(l:':>j jt~ggy~korló 
:J:..'.:::r"nély(:bco, is va.ll<.,:~J·I~ t5I1ént lgy új al.apokr>n l~lÓU~hatniL :mc.g 11 v;t~!)'OlJ.k~r.eh~i 

~'l.l'fzódi.'~ t':h)krisz~f(~~~·. Elultk ~1 li)lyama.tn:!lk résr.::kOnl, .az ."'FA !iK.gbho:tHI. :tfJ.Y (g.yvtxli 
KonZ'-1Tciutnl)t, tovú.bbá Sz;('::rvez-et.i'ul:.lmél külön Erdtbs:zcti munk.tl.Ct'lJof.41rt alakaLH 201.) 
tu&:iu:;:;íbim és ;j:J.Z.1 lllvetöcn a kilv~tkctil in~Y.k\0-d-6:::;~~1.;. törtCnt-: .. ·k: 

i\z Et.:löp,t.",z.:.l~·~~gnk r.Ct.:.:.-t~r~.:: \'Ci..gyotikez.elCshL! ad~sn.l lene:l.f.tt in~.al\a.n.ak fdnlvlz!-ig~]~Ul 

thlyiJJnr,~b,m v~m az C~)'\'édi Kuntmc1um ti.ll.ál. l\. ft1Eivi:t.5g~(.t',t. l{rtgyl.l1 k~pe.zö ing,'!Üaru::.k 

kf11\: hAn:om rész.'oi.)l l!!vödiJ.: Ö!>.~zt.'~ 

4I' az crd1.\gu:t.das..:\g;_lk id·;..'lglcnes v;:l~,y~lnl::c:zcJ.:.t~i ::.iZJ::-l'l-őd~~,jnek tárt-jyM k<!p.::zG 

itlgnllr.mok. 



14. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0749-162/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

o L'tZnn int;:a(hr.f)k, amC'Jyd:.rt .uz t:rdÖgi.ft:das{ignk t~ idtigtl.!ne:;. vagyoJJk~·:zei~'Si 

~-l..<:rt.f~<.lef:ükl)lm szcJ'1tpl6 inB;!thnnkon fdUI ~:érttl• 'l/fl!n·nrAke:.rdé.sh\.~. 

lll! ''"'·l::unirJL W.Ctk ;:.r ju_gnr.kmok) inucJ~:eka a:t 1'\f'A 1:h•&n xz <t!rdbg.a:r:d.a::>!lg-,r.li. 

;,:.a~yonktv:cJé...~ébc i1dr.d. 

A 1'et1_dclke::.~sre ~!lb dokurm.::ntnmof,Jmn s.tt.:rrepM ]tl_p~tli:lnukból .::rdiig~zd.('."t.tigonkCnl '-"·!:n 

c~ys.Cg~~:, [il. i):;;S..-.t:~ \·ag.y<)Ui..e:~.-~1-b:b~~ arhmd(l lngalkmt bt1Jlnu:l'z.ú tAblbt-a-r :kb.:zilh, mndy 

tan;J1n""Jaz:t.3 m:: ingruhmok \'flgy~mkc..t:~li:sbt! :-idás. .SZ-'.:!mponY}JhfJ] rd\:'WÍTJti aJlnf,ti( h-c:Jt':g)'ZeU 

j(1~oi:~t. f~l.ieg~tt.t::li tényct;:el., A t;íblát.tlr ,adal;ii ÖH!I'I.C\'-tlésrc- kc-ri'ilrek a kQ.zhi!I;,.\Je:;. ingjjthm

l(dlv~nt&rt~l~ban ~:rr.l"eJIIí) aJalokl.:fll, felt.aNoJ c:.z:1Jw1.. hr;-gy mel;..· jr~_'g.uH::~no~ at.lhu.tér(1k 

''figf(lnke.~:~l~~s1xo és m..:·lyi:!li az,,f.;, Hrnel~'c:l:neJ valü.ttlilyen cUi/t!!~s inl~7Kcd0:.- mc:.t:fétele

s~Uks~,H.'.:s. 

A:r. ~1'1:1h'. 8. §Mn al:ilpján ~ .HiHo.kpr•litik::lj T.l!luil.cl'i dt'.int <·rd6Ji~Jatla~ágonké-nt :.ft. 

crdóga:ula~á~ok ''agpmkL'J:t'Jés.í :sztr.1.ődt-:o.~nek megk0:tfsén51. 

/...,'irójoülhe-n jt:gyt-... uük nw,g, hogy pCJJiiul a T1\FG ?.:i, ~!:'(:téhL!n elk(:~;;;ült a t:t.mehiJ 

ré-s.2:l>!!lc.zett tábl!);r,at. Jrmely :;liilpj~o i)sszdl.llítfu.;rn k!:'rült a;:;o,l ini:atlrmok iio;.tt\ia.. :Hn(~1yrt: 

clindl[halll <t ~·.)!g)'L)!lk~;.t~l6slrc ~1df:l~i tlUD.rits. M:q;d:..:J:.-.dltök'g IR (100 ba Jlagy.~ilg(l Lt::ril)eL!l_o:;k 

~r.:n'rtl"l Sz(":ntr::.r.t.:Htnk -11 lAFG ZrL J~s:'.é~e Il~rfci-nO VflJU'onk.e.í'.t.:d~sJ:-e adir":.át, cbDi:·l 
l5 . .3ü.S)K~O ha tcrüld Jz, <Ul~~;:l)·Te chJ;,ditot'W: ;l vagyönke:t.ot::l~sh~ adád. At. .alhbhi 

jog~rabi!yhelyd-: alaphur Sztrvezcmnl mcgkeH~3tt ~J% Hl1dmüv.::lés[igy1 i\·1lubz.1érlurnot li~ 

e,yy\:.l:ét\Ö JJ)'ÍI~d~o:r.:itol~, V~!.bmi;ll uz ah1J1Ító h:;{;i!JüllH khdf.J::.;J 11.\!Cit:kében, val[J..mbt }J J·H~~J1U·JM 
ct. mint ~.,.-rclés~cti h~rtó:--iigot ~ va_g.~unk~z-::.lú (~rd•\g:iztlUikodói aii.:JlinM:--'i1Ígár. lllt"bál1apító 
jrlvft~mgyá!>inr-r.k ln~·.gk~r·~~~ ~·Cge11. 

;\"I. Nfatv. -~o. ~ ('/) bdc-.zLl~:-:.e <JI.:;.pján !.,'\,..; állam ](J(!'/(1-n:; tuiajcú~niibaJl ~Hó r..:rdö Cs 

crdú_g~lzciUHwdt!::.i te.vJ-keny~(;gd köz''·~~denüJ s;.:.;__)lgitló :RIId(('J'Lil:l:':(";'.( ..:r'tnt-(f VílJ..:~·"<)llk~;-:dé:-;1 

szt:u.öd..Ss létrcjiittC[lCT llZ ~rdé:'--~;o::;:tl halÓ'I\~~gna.k - !~ \'<l~)'·ont~czdil eHii_)ga;.-:d~JJ,ntk~i 

HLkalm;:"Jss;:lgát Jnt;gáll;•plkr - jó-..;<i.:h:'l.!U-'á.~a szC1k:=;B~~:s~'. 

Az. NJillv. Tt ~ O.) bd;:e~.t!L~c alapidn a l\'cm..-:eü f()]dai<tp-ba ff.ltl\):t(i védett -tcrmé~zcti 

tc)rilkid\ t:s a l\~tun-1 2000 t~ikt..:::k vag__vonkr:zdé.'ibc: ad.ásám, ml~jdtmjogh.nnk bánnt:ly 

jogr:jmen t<irl~nö ltl.rllhá:.r.:i;;~n~ o;;fi.ll.; ~~ ttJ1néSZI!IvCdel~:m~t·J felt:l6s miniszlL'r eg~..:.:.+~tté,~;;c e~lén 

kC'rfr111Ct siJr. Az !JHarn 100% .. -os tnh~id-oniihan :-llló {.:niö, tü\'llbbá t'l\:kigazdá\kotlfl3i 

rvrng)'iir Allilr---Q t:!.Ll~jdonáb-an ~Llú ingatk':..nObl trirtö jo_gti,gyJc~rtk.kel kNpc,~ohU.o:l:'i dl~ruk~ 

mlni:~zteri ~l)'ilmk.:r.t:tliok ~ a min1~ztc-r t\lh1j(~Oilú:·a j-oj:;gy.;:;kJirl.i~u alá tanuz-O ~~rzdu~6gi 

1Ílrsfls.ágok ing.ltianü_g_vlcteivcl kapc:sol,'it.:Jfl lUiJii:-;;:;wri nyi1<~tk-oz~tc~, r:.la.pitói h:ctrflru~Jt-nk 

kiad~:-.iiml-; NmtléJ(tJ s.2öl6 M/21)14. C'!\1. i.':f:,} FM ul~~sitk• J. S (4} hcke.zLi.Z::.e CrlehT.J..::b~n Cl 

rninh;..o:t('l' tul~jJnn.osi jpg~y<lkC>lliiti.il. al;~ tarh1~ó ::illami t.uJr.,idoJrú gr.td.:J5ági tr~rs•rJ::JÓ,g0l;n.a~ az 
3 

3 
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:xlFA--val törlr.!.nö \'agy.i.lnkt::t~..:Ji.si sl.úl'Ú,(lés ki1tés01·.ez ~kn.g~~Llhct-;.~1len 'l jOg!'i/~)L'\'Íly V<'l.bf)' 

'l'ár.'UL~ági ~Jli1pt;...;ubi\ly v·agy :,j.lt'IJ1i\6 okirat alopJi.n fl T,h"8Jság tuh~jdom1~i j(1:1;.ait y,yukodf:. 

mintr•zWr.:J.l:.lrilúl bntjro?.,:tlúaiak kl1\rhh;~~-

A'L_ Fnl<t-sz~i__1:1(,1rJk..1~n.o!L1l ~l.:d..U.:i!illl ~-~.&lllDllillo_UJ~'\pj~n (~_ U~.0)ill!Ji -~ 
Kont.Hrtll1rotnal ~:erzödC~ tt\rn:ffi. ~~l)___lill_mt~z.!~ jngh __ J ~:á>H<UI it:-~ i .. h!! h-s~fni. 
tC));r*llJLcUt!rlörz~s. t1~nry6bm1 anm!!~_.§rdek6b;oJ).Ju~2!:!Ma\\~:;z ~.JlQ:k .illillili!!L.t(i,~Lénjcn-.J! 
gerJ.ód.:;~~C_s, 

h) .,lntb.lteiUen il h1KJ"!I111~W;I;!J.isi .v.e-r:dülé.~·e/1; .f~rUlhdf.''SlÍÜiti.Ím~Ji. ~tmar«ild.\·á,..'al 
fh;.~ufilggisbe.t~ f4tltárJ &arhálylfL{cmsdi:ok lt!liillt:~:tibftll a rmmfuljogl ,lddif.~ség 
fjsztd~rísánr inin)IUJó ~Uársí.~ megindftá ... áról. és rta~wl. ur~dmtiity(. lsmetreté.brui tem•t· 
m.rg a sz.ük:oté.1JII.'> t-urh.k~~hrekct. 

A ktll -leírt li11yY.mat idbbt.::l.i áttddntC:-1t: ~-s a VZigyonkt'Zdt~:-.L &lt:rl.ödó:; o~..~Wkész:il~.t.l~'l1t:k 
jde:nk:gl Dt:-l;vzct~~\. tekintv(: ~ .0h:ntzeíi E'tlthdu~)k\:llelű ~:Z.r:lvt;..ct t:!g;_.·~~g~L rmulliahlt:;i.Ü .a. 
n.::t~ddk.ezC,!oiliiki.'C o!Hé t::sZkö1.ők :aklpj ilu megtelt-tk !."li s:.-.i'il:;.~ti::gú~ intCzkedCNket l1l. 

(;.t\:lÖ:{!<LZll~l:-;{o,go~ vagymlkC?.elfii 1:i:t.erzi\d~sCnd Jn<U~~k6té~t: érdl.!kébc-n. 

'-·') A-1: !\'PA elulil€ frU: t<•ff }u1•aff.lattul ~pt:.t•:tll«tifflJt.llli~t(Jn'nl ;mthlu.'t!jl·n a 1'fÍf':;(r.~iigt'k 
l~lt'-'OfJ-tryihWmmt&sn: hiWJe."-.\'ig~lld·, te(i.es.'ii~éHr.K ilf heiJ'f!'i...,·égb~.d..· jog;>t;t.aluit~·bau 
.ft}t;laltak \7..l!riufi e/le~lir"i)·f.rlfl. 

l\l. t\FA 20 t 5. óv m:irc:i~..,~~b:m tncgl:c-:úl!e. az Erd~:-;r.(:ti 7.rl.··ték d(l 1..:.lm~(:ntlt.ll:3 t:!lcd~t'í'é-::;~~' 
amely dlr-nf':.t.tés kcn:.~lén ·nclUI b.:kt.ltC:.rrl..! került u Ti\r.~a . .,:.;:lgok i·,~1Srnúl:::rtában ~Hó 

vagyl'nc.lc1.1i.ekrúl í:s az en:IÖv<~J-!.~'011 é,JILmh'mynll \'!!.r.ck:ll (nyilvdnli!rt~:.;:Llb) ~lhtlJ.~i·tM1 
ll}~l\'iiH::\lth,r.;.15, 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Nagy János úr 
elnök 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

Budapest 

Tisztelt Elnök Úr! 

E l N Ö K 

Ikt.szám: V-0749~154/2015. 

Az "Az állwni tulqjdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
ellenőrzése" cím ű ellenőrzés tekintetében 14 társaság jelentéstervezetére tett észrevételüket 
köszönettel megkaptam. 

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

Tájékoztatom Elnök urat, hogy a számvevöszéki jelentésben - az Állmni Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXV!. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - a figyelembe nem vett észrevételeket 
szerepeltetjük az elutasítás indokának felHintetéséveL 

Budapest, 2015. hó o::,. nap 

Tisztelettel: 

QILoc~e/ 
Domokos László 

•·· ••••. 1.c.· 1. N o 'i-.~ 

Mclléklet: Tájékoztatás az észrevételek kczcléséröl 

1052 BUDAPEST, APÁCZAl CSEREJANOS UTCA 10. 13M Budapest 4. Pf. 54 telefon, 464 9101 fax: 484 9201 
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Tájékoztaüls 
az észrevételek kezeléséről 

Me] léklet 
Jkt.szám: V-0749-154/20 15. 

"Az állwni tultifdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének 
e/len/frzése" címü ellenőrzés tekintetében az IPOLY ERDŐ Zrt., az EGERERDŐ Erdészeti Zrt., a 
A1ecsekerdö Zrl., a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrl., az 
Északerdő Erdőgazdasági Zrt., a Pilisi Parkerdő Zrt., a Szombathelyi Erdészeti Zrt., a Kisalföldi 
Erdfigazdaságí Zrt., a Zalaerdő Erdészeti Zrt., a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., a 
VADEX MezőjMdi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt., a Gyulaj Erdészeti és Vadászali Zr/., illetve a 
T/lEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. társaságok jelentéstervezetére 2015. október 16wán érkezett 
észrevételeket áttekintettük, azok kezelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom. 

Az észrevétel szerint a jelentéstervezetben tett megállapítások helytállóak, azokat nem vita~ják. Az 
NFA elnökének tett javaslatokhoz kapcsolódó tájékoztatást köszönjük. Mindczek miatt, valamint 
arra tekintettel, hogy nem jött létre olyan vagyonkezelési szerződés, amely biztosítja az ideiglenes 
vagyonkezelési szerződés hiányosságainak a megszüntetését, illetve a hatályos jogszabályoknak 
való megfeleltetést, a megállapítások és a javaslatok módosítása nem indokolt. 

Budapest, 2015. év 

~-~----~--~------
.---/ ___ ·- Makkai Mária 

felügyeleti vezető 
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