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Tisztelt Domokos László

Ú1,!

,,Az álami tulajdonban álló erdőgMdasági társaságok vagyongazdákodási tevékenységének
ellenórzése TAEG Tanú]rnanyi Erdőgazdaság Zrt," címmel készítettszámvevőszéki
jelentéstervezethez az alábbi észrevételeket fűZziik:
8. oldal me gállapítás: ,,AZ ellenőzött időszak éveiben a könywizsgáló nem kifogásoita,
hogy a Társaság a mérlegeiben a vagyonkezelt eszközöket nem szerepeltette, ninden évben a
beszámolót hitelesitő zli]adéklral látta el,"
Észrevétel:A könywizsgáló észrevéte]étaz 1. számú mellékletben és ainak me]lékletét a 2.
számú mellékletben csatoljuk. A könyvvizsgáló észrevételébeia következő nyilatkozatot
tette: ,,A fiiggetleí körrl"wizsgálói jelentésem szelinti véleményemet (zá.radékot) fenntartom.
az a véleményem, hogy a Részvén},tlísaságéves beszámolói a vagyoni és penzügyi
helyzetről, a míiködés eredményéről megbízható és valós képet mutat."
20. oldal megállapítási ,,A 'Iársaság a kezelt löldterületeket nyilvántartásában éftéknélkiil
szerepeltetie, mérlegébena Sziimv. tv. 23, § (2) valamint 42. § (5) bekezdésében foglatl
előírrások ellenére a kezeiésbe Vett ftrldteriiietek eszköZként a hosszú iejáratu
kötelezettségekkel szemben r,em jelenítette meg, ezátal a Társaság mérlege nem a valós
a]]apotot ruxlozte,

líszrevétel: A Tfusaság mérlegének összeállítása, vagyoni helyzetének megállapítása során a
VSZ szerint járt el. A VSZ megkötésekol a kezelésbe vett íiildterületek
értékmeghatározásának hiánya már fennállt. A Tárcaság atkori tulajdonosi joggyakorlója a
Pénzügyminisáériunhoz fordult a kérdéstisznizása érdekében.A PM 9806/1997, ügyszrimú
válaszában (2, sz.imil melléktet) rögzíti: A sz.imviteli törvényben ,,megfogalmazott előíIiis
feitételezi, hogy a kezelt kincstlfui vagyon neglelelő módo\ dokumentátan éíékelésre
kerül,
hiszen csak ez esetben lehet azt az eszközök és kötelezettségek köZött értékkelkimutatni,
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Ebböl temészetesen

az is következik, amíg megfelelő éfiékelésnenl áll rcndeikezésre,

vagy aZ adott kincstari vagyont nem lehet - temészetéBé]fogva értékelni, addig / és akior
nem lehet / nem tudjuk alkalmazni a törvény hivatkozott ..,.. .endelkezését senr."
Vélelmezziik. hogy a tulajdonosi joggyakorló a vsz megkötésekor, az e.dő értéknélküli
vagyonkezeiésbe adá§ánál méIleg€lte aZ e.dőgazdálkodás szakmai sajátosságát, az eszközök
és kölelezettséBek éftékeDtörténó kimutatásából eledő torz üzleti megítélésés ebből eledő
kedvezőtlen vagyoni helyzetbéli megitéiéskövetkezményeit.
AZ erdővagyon értéknekesetleges megállapiását követően a Társaság vagyona nem vátozik,
kizárólag az eszköZ és forrás oldalon várható egyező médékbenjelentős növekedés,
A keze]t erdóvagyon után átékcsökkené§ neln számolható .I, ezá|la]' az
eredrnénykimutatásbán nem töfiénik változás az esetleges felértókelést kö\,etoen. igy a
gazclálkodris jövedelmezőségét nem befolyásolja sem a 0 forinton történt nyilvántartás, sem az
esetl§gesen magasabb éttéken töl1énő nyilvántaltás- Ugyan ez mondható el a pénzügyi
helyzelre is.
Mind a Társaság, mind a Trlrsaság könyr"vizsgálója e megallapitások szednt já1 el. A
Tlí.saság besámolói negbíZható, va]ós képet mutatnak a vagyoni, jövedelmezőségei és
pénzügyi helyzetról.
IsmereteiDk szerint Magyarországon jelenleg nincs elfogadott, egységes elvek szerint működő
erdőérték-színításimódszer. A jelenieg ismefi erdőérték-szánitási módszerek hibahaLrra
legalább 10-15%. Már a lábon áIló éiőfa ké§Zlet naturális mennyiségi becslése is á]ta]ában
közel 10 százalék hibahatárú, amelynek választékszerkezete és piaci értékea bizonytalanságot
tovább növeli. Az Evt.r.z 8.§-a alapján a vagyonkezeiésbe vett területek gyako.Iatilag
forgalomképtelenek, így piaci összehasonlíto ár nem ál rendelkezésre á7 erdőérték
megálapításához. Összességében a vagyonkezelésbe vett ít ldterületek értékbecs]ésének
pontatlansága jóval meghaladbatja a 'lársaság mérlegfőösszegét. Elfogadotl éítékbecslés
módszertan hiányában a kezelt erdővagyon értékénekmeghatározrása és a Társaság
könlrueiben töfiénő nyilvántartása aggályos. Az N\av. l0.§ (l) bekezdése - .,A nemzeti
vagyont, annak értékétés vátozásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántallja. AZ érték
nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontágy értéket€rmészeténél, jellegénél
fogva nem állapiüaló meg." - megteremti annak lehetóségét, hogy aZ értéknyilvántartástól a
tulajdonosi joggyakorló eltekintsen.

l9.oldal megállapítás: ,,A Tarsaság áital vezetett nyilvántafiás nem voit átlátható, nem
biáosította az elszámolhatóságot, mivel nem felelt meg a vhr. 17.§ (1) bekezdésében

foglaltaknak, mert tételesen nem tarta]maáa a vagyonkeze]t eszköZök könyv szerinti bruttó és
nettó értékét,valamint az éfiékbenbekövetkezett egyéb változásokat."

Észrevételt:A TáIsaság által vezetett nyilvántartás átlátható és biztosítja az
elszámolhatóságot, mefi a VSZ alapján natuáliában tételesen tartalmazza a vagyonl(ezelésbe
vett ftjldterületeket (ezek kizíólag erdő és az eldőgaz dálkodási tevékenységet közvetleniil
szolgáló lildterülelek) és azok változásait. Az e|őző megállapításhoz tett észíevételünkben
má részleteztiik az erdőéíékmeghatározása kö.iili anomáiákat, Felhivjuk a figyelmet. hogy
Vhr, 13.§ (2) bekezdése ugyancsak lehetővé te§zi az N!,tv. 10.§ (1) bekezdése szerinti érték
llélküli nyilvrintarlást.
a

előírásának, mefi a Vhr.
hatálybalépést követő hat bónapon belül nem kezcleményeáék a nemzeti Földalapba tartozó
ingatlanokra vonatkozóan a VSZ megszúntetésétés a jogszabályoknak megfelelő sze.ződés

7.oldal megátlapíúás: ,,A felek nem tett{-k eleget

megkötését."

a vhr.

vhl

Eszreyételt: Megítélé§ünkszerint a
54.§ (7) bekezdésébenfoglaltal szeTint a \4!:.
hatálybalépését követő 6 hónapon belül a VsZ megszűntetésének és a vlv.. illetve a Vhr.
szabáyairrak megfeleló sze.ződés kötésnek a kezdeményezése nenr Tlírsasági feladat. A
vagyonkezeiői szerződés megkötésére több alkalommal töfiént kísérlet. A Társaság minden
esetben teijes mértékben együtfoníiködött
szeződés előkészitésében flrlajdonosi
j oggyakorlókkal.

a

a

28.oldal megállapítás: ,,...azonban a köZérdekíi adatok nyilvánosságra hozatala nem felelt
meg teljes méItékbenajogszabalyi előírásoklck. A Trlrsaság a VN_ 5,§ (2) bekezdése alapján
közfeladatot ellátó szervnek minősül, azonhan az A\,,tV, 20,§(8)Jj bekezdesében, illetve az
trfo tv, 30,§ (6)ra bekezdésébenrögziten. a közerdelú aáatok megismerésére inín}.uló
igények rendjét nem szabá]yazla"
2.számú melléklet megállapítá§: közfeladat: ,,.. ,Az Etv.2.§ (2) bekezdése szerint a
fenntartható erdőgazdátkodlis so!án a legfontosabb közérdekú feladat az eldők
vátozatosságiinak megórzése, az erdők fenntartrisa, felújítása és a védelmi, va.lamint közjóléti
szolgáltatások biáositása, melyek e]végzésétaz állam megfelelő eszköZökkel biztosítja."

líszrevétel:A Társaság a Vtv. 5_§ (2) bekezdése alapjál nem ninősül köZfeladatot ellátó
szen nek, ugyanis a Társaság egy gazdálkodó szeNezet (gazdasági társaság) és nem szerv
(köttségvetési szerv), A Társaság közzétételi kötelezettsógének a 2009.évi CXxlI. törvény

rendelkezéseinek megfelelőeí te]jes körúen eleget tett,
A Társaság nem minősül közfeladatot e]látónat, hiszen a vizsgálati idöszakban nem látott el
áilami vagy önkoímányzati feladatot, ilyen feiadateilátást jogszabály nem hatrirozott meg
sámára. Ha a társaság közfeladatot elláást nem végzett. akkor köZérdekű adat sem
keletkeáelett nála, áminek megismeréséről szabályzatot kellett volna alkotnia.
Az Ef.t . 2.§ (2) bekezdése az ún. taftamos erdógaz dákodás követe]Jnénye, melyet az Etv. elvi
jeliegge] határoz meg az alapelvei között. Az Etv. szerinti köZérdekú feladat nem az N\,,t.
szerinti kózfeladat, l]anem egy olyan alapelv, melynek ér,vényesü]ésétmaga az erdőtórvény ós
az ahhoz kapcsolódó jogszabályok szolgáják_ A közfeladat meghatároásátóI elhalárolandóak
azok a jog§Zablályi .endelkezések, amelyek elvi jelleggel adnak irránymutatást egyes
közérdekű feladattal kapcsolatos további jogi szabílyozás illetve egyéb jövőbeni (hatósági)
rendelkezés tárgyában.

28.oldal megállápítá§: ,,Az Alapitó okirat 2010, jú]ius 13-íg az lgazgatósilE,2010, júliu§ 13_
tól a Vezérigazgató .észéreíft elő a Társaság iig}"r'ezetéséIe, vagyoni h€lyzeté.e és
iizletpoljtikájára vonatkozó€n jelentéskészítésikötelezettséget, Az igazgaíóság a 2009. évi
negy9déves jelentéseket nem készitette el, ezzel a mtrlasztlissal negséflette az Alapító okirat
13.3 pont i) alponüát. Az FB - a 2009. évi és a 2010. évi I. negyedéves jelentés kivételévela
jelenté§eket megtárgyalta és hatarozatokkal hag},ta jóvá!"
Észrevétel:Az igazgxóság a 2009. évi negyedéves jeientéseket elkészítette. A jelenté§eket a
2009.11.19.-i összevont igazgatósági és felügyelő bizottsági ülésén megtárgyalta. A 2009.I.
negyedévi jelentést ]ásd a 6_28_1 hivatkozási név alatt feltöltött ,,2009. március jelentés_pdf'
fájlban, A 2009.1-II. negyedévi és a 2009, I-III. negyedóvi jelentéseket nem töltötliik fel, de az
ezeket tárgyaló felügyelő bizottsági ülés jegyzókön}ve feltölté§€ került (tásd: 6_28_1
hivatkozási név aiatt feltöltött ,,FB-jegyzőkönlv I-Il és IjII negyedév értékelés2009.pdf'
fájlban), vatamint utólag 2015, októbeT 13.-án az igazgatósági ülés jegyzőkön)"Vét is
feltöitött'rik

(lásd: Ig-jegyzokorryv-2oo91

1 1

9,pdf fájl).

A

a 2009, évi jelentést (éves beszrimoló) a 2010.04-02 ülésén,
száínú hatá.ozatában elfogadta (lásd: feltöltve a

felügyeiő bizottság

4/2010. (IV.02.)

,,2_1_23,FBhata1,ozatok

20100402.pdf' fájiban).

A

felügyelő bizottság

a

2010. L

negyedévlőIkészítettjele11tésta2010.t_,ne8yedévijelentéSselegyütttárgyalta2010.10.13án. Ennek az volt az oka, hogy 2010. évben változott a tulajdonosi joggyakorló személye és a
testiiletek összetét€ie. A kapcsolódó felügyelő bizottsági hatÁíozatot lásd a 6 28 2
hivatkozási néven feltöltött ,,2010 1-2_negyedévének átékelése-FB-jegyzőkönlv.pdf'
mappában.

2l.oldal megállapítál| l\ 262/2010. (XI.17.) Korm_ rendelet26 50/A.§ (2) bekezdésében
foglalt előírás ellenére a 20]0-2014. évekle az NFA részérekülön adatszolgáftatás nem

történt.

ÉszrevétellA társaság a 2010-2014. évekre az NFA részéreis teljesítette aZ adatszolgáltat]ást.
részérenyújtott adatszolgáltatásfól szóló dokumentunok feltöltésle kerültek a
03
05"
hivatkozási név alatla,,7 03_05,NFA adatszolga]tatas_2014.zip" mappában,
,,7

Az NFA

24.oldal megáll8pítá§: ,,A Tarsaság vadgázdálkodásból szármMó bevételei elszarnolásánál
több esetben csak idegen nyelven készítettszerződés, kiállított szím]a áIt rendeikezésre. A
bevételek idegen nyelvú számviteli bizonylatokkal történő e]szarnolása séIti a Számv. tv.
166.§ (3) bekezdését, miszerint a számviteli bizonylatot magyal nyelven kell kiállítani."
Észrevétel:A Társaság szimviteli bizonylatokial kapcsoIatos gyakorlata nem séfii a Szánv.
tv.*t. A szánlv. tv. 166.§ (4) bekezdése szelint a számviteli bizonylatot a (3) bekezdéstől
e]téróen ;degen nyelven is ki lehet álítani, ha a gazdasági esemény jellefiZői az eltérést
indokolják, Áz idegen nyelven kibocsátott bizonylaton azokat aZ adatokat, amelyek a
bizonylat hite]ességéhez,a lörelbizható, valóságnak megfelelő adatíögzííéshez,kön}.veléshez
s7iilligesek. mag}arlr] is leI kelI ninrerni,
AZ adatrögzítés, a kön},veiés alapbizonylata a szán-Ila. A 200'1. évi c)C(v]I. tv. az általiinos
forgalmi adóról l78.§ (2) bekezdése alapján szímla magyal vagy élő idegen nyelven is
kiálítható.
2009. évben a Társaság átal használt Fénysofi ügyviteli rendszer csak részben volt integúlt,
a vadászati számliik egy küiön szímtázó programmal készi.iltek EUR-ban német nyelven.
Ezekől a szánlálo,ól a fókön},vi könlveiés érdekében az akhuílis rárfolyammal való
fodnlosításkor magyar nyelvú számviteli bizonylat készült, amely a fóköDyvi könyvelés
alapbizonylata vo]t,
2010-2012. években egy új integiált üg}-viteli válalati.ányítási rendszer ( Infosys / IBsysten)
került bevezeté§e. Ebbel a rendszerben a cikkszámok hata.ozlík meg aZ adott számla
tételeit. A cikkszárnok paramételezése vezérclte a könyvelést. A cikkszámokhoz taíozó
megnevezések magyar nyelviíek - a rendsz* kezelőfeiületén is magyaruljelenik meg minden
kiszímláZott 1étel -, melyekhez német nyelvú megfeleltelések, fofdítások ta].toznak. Külftrldi
partner esetén a nyontaáskor volt kérhető, hogy a szánrla milyen nyelven kerüljön kiállításra.
A számla kinyomtatott képe volt idegen nyelvú, a magyar nyelvú nenl került kinyomtatásra,
aá a reídszel t|áJolta. Az adatrögzítéshez igy magyarul is rendelkezésre álltak a sziikséges
információk.
2013. janüír 1-tól a LIBR.{3S integrált vállalatirányítási reídszef került bevezetésre, mel},nek
köszönietően a 2013. és 2014. években kiálított számlákon már két nye]ven (magyarul és
íémetül)jelennek meg a tételek, tehát a sziimviteli töryény adatrögzítéshez kapcsolódó
kívánalmai teljesülnek.

25.oldal megállapítás: ,,A Társaság az éves vadgazdálkodasi tervét a vadászati tv.47.§ (1)
bekezdése alapjrin rninderr évben elkészítette, azonban a vadgazdálkodási terv elkészítésének
a hatá,idejét, mely a fenti jogszabáyhely alapj;ín minden tárgyév tébru.t 15. napja, nem
tartotta be, azokat a határidőt követően, késve készítette el."

A

Társaság a vadgazdákodási terv elkészitésénekhatáridejét minden évben
betartolta. A hatóság rnirrden évben a Vadászati tv. 47.§ (1) bekezdé§ében foglaltak szerint
bekérte a vadgazdákodási tervet, beküldési határidő megál]apítása melleft, E határidők a
vizsgált évek esetében aZ adott év március 2. és 5. napja köZött keúltek kihizé§re.
Tásaságuni a hatóság által megállapított határidőn belüi megkiildte a vadgazdálkodási
terveket. A hatósági leveiezést 2015.október 15, napján feltó]töttük (2 9}5_pdl az

liszrevétel:

rendszerébe.
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Észrevételaz Átbmi Számvevószék ellenőrzé§i j€§.zőkön}ryére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A

T,,\EG 'Ianulmáryi Erdőgazdaság Zálkórúen Működó Részvén}társasag az Ál]ami
Számvevőszéknek a Részvénytiirsaság vagyongazdákodásának ellenőrzéséről készült
jegyzőkönyv-ten,ezet I. Összegző megállapítások, követkeáetések, javaslatok részében
fogla]ta]<

kónyvvizsgálatra vonatkozó részéróL a következők szerint tájékoáatott.

,{ jegyzőkön}.v-teivezet

szerint megállapításra keíúlt:,,,,, a I'ársasáE é1,,es beszámolóiról a
úleményéta köny,fizs8álóí jeleníésfg)elembe vételéye]alakítotíaki, írásbetí jelentéséta
'Iulajdonosi joggukorló
elkészítette, A Számv. ty. előírásai, tovóbbó az Alapító

felé

okildlbun Jbglalt tulajdonosi dótltés aldpják a Társaság az ellenőrzéssel érintelíidőszakban
kön\vlizsgálóí szolgóltatásl w igénybe. 12 ellenőrzött ídőszak é\,eiben a kónyrvizsgáló fuem
k$lgósolta, hog a'l'ársasúg a mé egeíben a vaglonkezelt eszkózóket nem szerepelteíle,
minden 6,ben a be,rzámolóí hiíelesitő zárudékkal láttd el.

A

Részvénltársaság vagyongazdálkorlasán számveroszóki ellenorzés jegyzókönlvi

megállapítására észrevételeim a következők:
],

A

]'.irsaság a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 1996. október 15_én ldeiglenes
Vagyonkezelói Szerzódést kölött, amelyben a Társaság részérevagyontezelésbe adofi
eszközök

(ál]ami erdők) értéknélkül szerepelnek,

)
A számviteli törvény 23. § (2) bekezdése előtja,,A vagyoniezelőnél a mér]egben esztözként
keli kimutani -a tönényi rendclkezés. illetle felhatalmazás alapján- kerclésbe vett aZ
állami ,....., vagyon részétképező eszközöket is. Ezen eszközöket a kiegészítő mellékletben
-legalább mérlegtételek szerintj bontásban- be kell mutatni."
3,

A

számviteli törvény 42. § (l) bekezdése előiia ,,Kötelezcttségek azok a....,. egyéb
szerződésekből eredő pénzértékbenkifejezett. elismert tartozások, amelyek ...,, valamint az
á]lanri és ön}ornrányzati vagyon lészétképező eszközök
-tön,ényi rendelkezés és
felhatalmazás alapján történő- kezelésbevéte]éhezkapcsolódnak."
4.

A

Részvén}társaság az ldeiglenes Vagyonkeze]ői Szerződésben

vagvonkezelést}e vett e§zközöket

értéknélkül

a számviteli törvény 23, § (2) bekezdés szerint eszközként.

1L.

i]]etve a ,12. § (1) bekezdés alapjáü kötelezettségként az éves beszámolóban, a nrériegben
kimutatni nem tudta.
5.

A számvileli tönény l55, § (1) alapján

a

könywizsgáat célja annak rnegallapitása, hogy az

éves beszámoló a számviteli törvény elóírásai szerint késziih el, a Részvénltlírsaságvag,voni
ós pénzügyi he]yzetéről, a működés eredményéről megbizható és valós képet mutat.
6,

Az a kön}"w,izsgálói véleménye . hogy az Ideigienes vagyonkezelési szerzódés szerint a
Részvénytlüsaság a vagyonkezelésbe vett értéknélküli eszközöket a szirnviteli törvény
előírásai szerint n]utatta ki. Ezt a véleményemelalátámasája a PM Számviteli lőosztáiyának
980611991. szlimú, 1997, november 25-i §zakmai iránymutatiásában foglaltal is. amelyet
mellékeiteD csatolok,

A fuggetlen könywizsgálói jelentésem szerinti véleményemet (zaradékot) fenntartom. Az

a

véleményen, hogy a Részvénytarsaság éves beszámolói a vagyoni és pénzügyi helyzetről, a
mírködés eredményóről megbíáató és valós képet mutat,

A

Részvén},társaság vagyongazdálkodrisi tevékenységének szrirnvevőszéki cllenórzésről
készü]t jegyzőkönyvi teívezet megállapításához megjegyzem, hogy a tulajdonos nevében
eljáró szen,ezet az Ideiglenes Vagyonkezelői Szerzódés megkötésekor, az eszközök érték
nélkiili vagyonkezelésbe adásánál vélelmezhctóen mériegelte az erdógazdálkodás szakmai
sajálosságait, aZ eszközók és a kötelezcttségek érték§n történő kimulatásábói eredő ,,torz"
üzleti megitéIó§t, az ebből eredő kedvezőtlen va§/oni é§ jövedelmező§égi következtetések
élófaállomány- éítékénekfolyamatos Válrozását, valainint a
levonását, az erdóvagyon

-az

számviteli tör,,,ény tartalom el§ődlegessége
összevetésének, valamint a világosság számviteli

a

forma felett,

elveiíek a betaltása,

a

költség -haszon-

Kérem a Részvénytársaság vagyongazdálkodásának szánvevőszéki ellenórzés jegyzókön),vi
tervezet megállapitasára tett észre\,ételem sdves tudomásulvételét,

sopron, 2015. október 15,

Ti sztelettel:
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Szílinger Ferenc
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Kincstrirj l,rg))oni lgazgatóság az ÁPV Rf-vcl eg]ütl9sen kez(jernényezte a
Pénzügvnini§Ztéíjuinná1 a szánviteli tiilvény 2l, §-fuak rrródositását. artreJy

jogszabál.vi előít,ás e vagyonkezelő nériegébenr endeii e] kimutatni a va;ryonkezeiésbe
vett, a kirrcstári vagyon részót képcző e;ÁóZóket a lrossz-u lejáratrr köt.lezettségeld(ei
szembel,

Megkeresésünlle a Pénzügyminisztájurr
szíves táj éko7íatás! l fiegküldók.

a
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szóló 1992.. évi ]Qst/TII.. t örrrény ro9/d'§_
ának /L/ bekezdé§e elóirja, hory tl.A varyonkezel6í jog jogosult.
ját - ha Jogszabály ná"sként aen lend,elkezjk - Ilegilletik a tulaJdonos jogai, é§ ter.hel ilr a tulajdoúoa kötelezettségei - ideértve a szííavüelról §zó}ó l99]". évi xyIII. törTény szerjlti -.
könyllr€zeté§í és beszároolókészit ési kötelezettséaet i§ - azza!,
lro§r a vagront ...l|
As állaBnáztartáslóI

(

a töTvélyi követelliénynek a hatására ketlett x!ódositani
t996. jalufu l-jéYel a §zám;iteli törYélyt, kie8észitve a levelébe! idézett 2L. § /r/ bekezdéssel, arúely szerint n/1/ vagj.on^ Tebt,
keze7őnéL a mólle8ben e§zközkéDt kel1 klOutatni a kezelé§be
a kjxcstár1 varyon résuéttsépez' - az /L/ bekezdéE §zerilti eszközöket i9 a ho§azulejálatu kötelezett §égeldre! szeBben -.-"
Danek

Á száEvíte11 t örvéoy ezen nódositásá:rak eloresz}rése §orán J-g
j-§neIt volt az a véleBény, anelyet Ölxijk az át i_ratukban negfo8almaznak, ho§r a klncstári Ya§ron beYitele a hogszule jálatu köt ele_

zettségek kózé to?z kélet ad a Yállalkozások rlaryo.ni, illetre
forrás helyzetéról, bosr a ki]lcsiárí 'erd,6t Eezeló erd68azda§ági régz9é$rtársasá8ok esetóbe! a gaját Yaryoahoz yiszoDyitotta! t izsze}eg ét negbaladó a hosszu].e j áratB köt elez€tt§ é_
gek állonálya, anely a hite]lréles§ég Degitélé§énélgoDdoi je1enihet.
.l,

véleEéDyezzeL kapcsolato§an aktor

irépeT az ffiiegében
be vett eszkózirí álloná]3ya neE

(,,

is az Yolt,

:rLog ataTz
a ya§yoDkezelé§-

jelelne Eeg, Bivel akkor

]le:l

leltre beale az az eszkőztiheg, anelJ-ye! a ya§ronkezeló a tevékenygégétfotrylatja, anelJrre a tev&enysége ir,í]tyul. IrsraDakkor ezek az eszköz'&. a kiacstár tulajd,ottát képezlk, i§r netr
jelelh€tlek loeg a Ya§rolkezeló sajái varyoBábaD.
Á hitelképességnegitélése-a biieliltézet részéról lleB esrgile! - a tartatílit ó1 fij,ggetle! _ tényezó Eér],egben való ne3je_
leltetésétő! függ, a vé]-eleéDykialakitása DeBcsak ézen alalszi}.

elí törrény 2]..

/3/ bekezd,ése szerilti Ter]áelkezés elha§rá§át, a törrény ilyeo j.ráali nód,ositását leB tal_
ton lnd,okoltlak, EiTe1 a Eellette felhozott érvek a tölvényb?iktatáskor is ísn€xiek T/oltak, azokba! érdeEi változá§ az
elielt ,idó a]-ait lea köveikeuett be.
A gzi1tsYit

§-él.ak

A szá{viteli törYély 2l. §-&\ek /1/ bekezd,ésébeDnegjogaleazott

el6irá9 fgltételezi, ho
tródon, dokuleltálta! éTié<elé§xeke!üt, b,is ze! csak ez esetbe!
lehet azt az eszkőző:E és a kötelezettségek közöti; ért érkel ki_
Butatni. !bb61 - te]Tészete§eu _ az i§ következik, aej,g Beqfe_
leló ért é.elésneE ál1 reldetkezésre. Yapí az ad,oit kincsiári
Yag]Iolt neD' lebet - terEészetéDélfoéva - ért&€bi, addic /és
akkor/ neo lehet /nen tud.ju&/ alkatnazli a törvéDy b,ivaikozoti
21. § /],/ bekezdé§éDek rende].kezé§ét seB.

-1kllcstári va§roD etóbbiek sze!j.nti ériárelé§e Bjkor ké§zithetó el, eryáltalá! elkésziü-e, ioYáb_
§eB §záEYiteli kérd,és,hogr a

bá az sen, hosr a vasrolk ezeLésí.szetz66é§ben' a sze!z6d,6 felek
negJelöU&-e Yasr aea a kezelésbe ad,ott kjJxcstári Ya§ron éTbékéi. Á §zánTiteli t örrény 2L, §-a /j/ bekezd,és&ek al&Ebazása
alól felneutést úégátEenetíleg seE adb,aiu]]k.
3udapesi, 1997. noveuber 25.

