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,,Az áIlami tulajdonbarr áIIó erdőgazdasági társaságok vagyoígazdálkodási tevékenységének
ellenőrzése - TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt." címmel készítettszámvevőszéki
jelentésben a TAEG Zrt. vezéúgazgatója széttnára megfogalmazottfeladatokhoz kapcsolódóan
mellékelve küldöm a Y-0767-088l20l6. iktatószámú levele alapján a kijavított, kiegészített
intézkedési tervet j óváhagyásra.
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Az Áilami Számvevőszékről szól2011. évi LXW. törvény 33.§ (2) bekezdése szerinti
Intézkedési terv

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

az Állami

Számvevőszék 15209.12015. számú ,,Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági
társaságok yagyoftgazdálkodási tevékenységénekellenőrzése TAEG Tanulmányi
ErdőgazdaságZrt." jelentésében foglalt megállapításokhoz, javaslatokhoz kapcsolódóan.

1.

Megállapítás
A
TAEG
Zrt. és a KVI álta| |996. október 15-én megkötött vagyonkezelési sze,rződés a Vhr.
,,
(1)
3.§
bekezdésében foglalt előírás ellenére nem támogattaavagyongazdálkodási feladatok
átláthatő módon történő, szabályszerű végrehajtását. A YSZ 3.3.2. pontjában foglaltak
ellenére a felek a szerződést évente nem vizsgáltak felül. A VSZ az ellenőrzött időszakban
nem felelt meg a hatályos rendelkezéseknek, mert hatályon kívül helyezett jogszabályi
hivatkozásokat tartalmazotr az Átrt., tOglB.§, 109/G.§, a Vadvédelmi tv. 98.§ rendelkezései
vonatkozásában. A VSZ vagyonkezelői jog átengedésére vonatkozó 3.2.3. pontja 20l2-től
nem felelt meg az Nvtv. 11.§ (8) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, amely szerint a
Társaság a vagyonkezelői jogát harmadik személyre nemraházhatta át."

ÁSZ javaslat:
.,a) Tegyen intézkedéseket a tulajdonosi joggyakorlókkal közreműködve a tényleges
állapotnak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződés
megkötése érdekében."

Intézkedés:
A Kincstári Vagyon Igazgatőság és a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (továbbiakban
Tarsaság) között 1996. október 15. napjrin megkötött és a Felek jogutódjai között a mai napig
jogfolytonosnak, órvényesnek tekintett 0i840-96-02068. szétmű Ideiglenes Vagyonkezelési
Szerződés (a továbbiakban VSZ) és a szerződés szerves részétképező mellékletek - a
vagyonkezelt vagyon jegyzéke - felülvizsgélatának kezdeményezése a haályos jogszabályi
előírásokra figyelemmel, az Alapító - FM - és a tulajdonosi joggyakorlók * NFA-MNV Zrt. megkeresésével.
Irásbeli kezdeményező levelek megküldése, két ütemben:
a) felhatalmazás kérésea tarsaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelésügyi
Minisáertől annak céljából, engedélyezze, hogy a társaság közvetlenül fordulhasson az
NFA-hoz, illetve az MNV Zrt-hez a YSZ felülvizsgálatrának kezdeményezésére;
figyelemmel arra, hogy a társaság hatályos Alapszabályanak 5.2. és 12.2.bb) pontja
értelmébenaz alapítőíjogköröket gyakorló Földművelésügyi Miniszter kizarólagos
hatáskörébe tartozik: dönteni az állami erdőteniletek kezelésére vonatkozó vagyonkezelési
szerződés megkötéséről, módos ításár őI1'
b) az alapítói jogokat gyakorló Földművelésügyi Miniszter hozzájarulását követően az NFA
és az MNV Zrt haladéktalan (15 napon belüli) megkeresése a tényleges állapotnak és a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződés megkötésének
kezdeményezésére.

Felelős:

Yezérigazgatő
Hatráridő: Az intézkedési terv véglegesítése- ÁSZ által torténő elfogadása
számított 30 nap.

-

időpontjától

ÁSZ javaslat:
,,b) Intézkedjen a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatának elmaradásával összefiiggésben
feltárt szabálYalartságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és sztikség
szerint intézkedj en a feielősség érvényesítéséről."
Intézkedés:
Belső ellenőrzési vizsgáIat keretében annak feltiárása, hogy a VSZ megkötését követően
milyen lépésektörténtek a végleges vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében.
E körben annak külön vizsgáIata, hogy a VSZ-ben rögzitett (3.3.2.) felülvizsgálat
elmaradásának mi volt az oka. A belső vizsgálat kiterjed a személyi és szakmai felelősség
tisztánáséra a sztikség szerinti felelősségre vonás kezdeményezése céljából.

Felelős:

Belső ellenőr

Határidő: A belső vizsgálat kezdete: Az intézkedési terv véglegesítése- ÁSZ által torténő
elfogadás - időpontjától számított 30 nap.
A belső vizsgálat befejezése: a kezdéstől számított 60 nap.

2.

Megállapítás

,,A Társaság a Szémv. tv. 23.§ (2) bekezdésébenfoglaltak ellenére a kezelt vagyont a
mérlegben nem mutattaki, azok mérlegtétel szerinti megbontásban nem kerültek bemutatásra
a kiegészítő mellékletben. "
ÁSZ javaslat:

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

Intézkedés:
A vagyonkezelt vagyon mérlegben eszközként való kimutathatósága és mérlegtételek szerinti
megbontásban történő bemutathatósága céljából a Vagyonkezelésbe adó tulajdonosi
joggyakorlő szervezetek - NFA, MNV Zrt. - írásban történő megkeresése, a vagyonkezelt
eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékénekkifejezett megkéréseérdekében.
Ezzel egyidejűleg a szakmai érdekképviseleti szervek megkeresése abból a célból, hogy
tegyék vizsgálatuk tátgyává az erdővagyon értékemegállapításának lehetőségeit, az erre
vonatkozó nemzetközi gyakoriatot, a számviteli törvény kezelt vagyon kimutatására
vonatkozó pontjara figyelemmel az értékmegállapítás módszertanát és annak
költségkihatását. A vizsgáIat eredményétől fiiggóen javas|attétel az értékmeghatétrozás
módszerére, vagy a számviteli törvény módosítására, amennyiben az értékelésmódszere nem
alkalmaáató.

Felelős:

Gazdaságiígazgatő
Határidók: Megkeresések megküldésére: Az intézkedési terv véglegesítésetörténő elfogadás - időpontjától számított 30 nap.
Vagyonnyilvántartás módosítása: Ertékadatok beórke zése utén 3 0 nap.

A

társaság felkéri a könywizsgálőját,

álláspontj áró1 a Felügyelőbizottságot.

Felelős:

hogy

Gazdaságiigazgatő

2

a

soron következő

FB

ASZ

által

ülésen tájékoztassa

Határidők: azonnal.

ÁSZ javaslat:

,,b) Intézkedjen akezelt vagyon mérlegben eszközként történő kimutatásának elmaradásával
összefiiggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősségtisztánása érdekében,
és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről."

Intézkedés:
Belső ellenöri vizsgálat keretében a kezelt vagyon mérlegben eszközként történő kimutatása
elmaradása okának feltárása, e körben a Magyar Könywizsgálói Kamara megkeresése,
álláspontjának kikérésea kezelt vagyon mérlegben történő kimutatásrának megfelelősége
érdekében.A belső vizsgálat kiterjed a személyi és szakmai felelősség tisztázásétta a sziikség
szerinti felelősségre vonás kezdeményezése célj ából.

Felelős:

Belső ellenőr
Hataridő: A belső vizsgálat kezdete: Az itttézkedésiterv véglegesítése- ÁSZ által történő
elfogadás - időpontjától számított 30 nap.
A belső vizsgálat befejezése: a kezdéstől számított 60 nap.

3.

Megállapítás

,,A Társaság nem tett eleget az AvW.20.§ (8) bekezdése, illetve az Infotv. 30.§ (6) bekezdése
szerinti, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésénekrendjét rőgzítő
szabályzat-készítésikötelezettségnek, a közérdekű adatok megismeréséreiriányrrló igények
telj e sítésének rendj ét r ö gzítő szab ály zattal nem rende lkezett. "

ÁSZ javaslat:
,,Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismerésére
ranlul ó i gények te lj e sítése rendj ének szab ály o zás áró "
1.

i

Intézkedés:
A Társaság információáramlási és monitoring rendszere belső szabályozásanak jogi vizsgá|ata
és szempontok meghatározása a tarsadalom adatigényénekkielégítésérekialakítandó belső
szabályozási rendre.
A közérdelaí adatok megismerésére irányuló igények teljesítésénekrendjét rögzítő szabá|yzat
elkészítéseés közzététele a társaság honlapj án.

Felelős:

megbizott ügyvéd, valamint a kontroller
Hatráridő: A jogi vizsgálat határideje: Az intézkedésiterv véglegesítése- ÁSZ által történő
elfogadás - időpontjától számított 15 nap, legkésőbb 2016. marcius 16.
A szabályzat elkészítésénekhatárideje: Az intézkedési terv véglegesítése- ÁSZ
által történő elfogadás - időpontjátől számított 30 nap, legkésőbb 2016. marcius
31,

4.

Megállapítás
,,A Társaságközzétételi kötelezettségének nem teljes köníen tett eleget, mert a bonlapján az
adatokat nem az Infotv. 26,§ (2) bekezdés és a törvény 1. számú melléklete szerinti
adattartalomm al horta nyilváno s s ágr a."

ÁSZ javaslat:

,,lntézkedjen a közérdekű adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő kőzzétételéről;'

a
J

Intézkedés:

A Társaság közzétételi kötelezettségénekjogi vizsgálata és akőzzétételi kötelezettség alá eső
adattartalom meghatánozása. A közérdekű adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő
közzététe|e.

Felelős:

megbizott ügyvéd, valamint a kontroller
hatrárideje: Az intézkedési terv véglegesítése* ÁSZ áItal órténő
elfogadás - időpontjától sztímított 15 nap.
A közérdekú adatok kőzzétételénekhatárideje: Az intézkedési terv véglegesítéseÁSZ attattörténő elfogadás - időpontjától számított 30 nap.

Határidő: A jogi vizsgálat

Ezzel parhuzamosan a társadalom teljesebb tqékoztatasa érdekébenaz ÁSZ jelentés

közzététele a Társaság honlapján a társasági észrevételekkel,az intézkedésiterwel és annak
végrehajtásával kapcsolatos dokumentumokkal.

Felelős:

kontroller

Hataridő: A jelentés és az észrevételek és intézkedésiterv közzététele: Az intézkedési terv
véglegesítéseÁSZ álta| történő elfogadás időpontjától számított
3 nap.

A végrehajtás dokumentumainak közzététele: folyamatotle*.,tanulmányi
Sopron,2016. május

Zártkönien

31.

Múködó

Erdógazdaság
Résaénytársasái
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