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JELENTESTERVEZET
Az dllomi tuloidonbon 6116 efilfigozilosrflgi

t6rcosdgok vogyongozddlkodrisi
tev6kenys6g6nek ellen6rz6se
Budopesti Erdfigozdosrig Zrt.

BEVEZETES

Hozdnk teriilet6nek tdbb mint ?.@/o-dt erd6 boritio. Az erd6k fenntortdso 6s v6-
delme oz eg6sz tdrsodolom 6rdeke, ez6rt az erd6kkel csok o kdz6rdekkel dssz-

hongbon lehet gozdrilkodni.

Az Aloptdrv6ny 38. cikke 6s oz Nvtv. olopirin oz rillom tuloidono o nemzeti vo-
gyon r6sz6t k6pezi. Az Nvtv. oz erd6ket oz rillomi tuloidon ktir6be sorolio 6s ki-
mondjo, hogy o nemzeti vogyon olopvet6 rendeltet6se o kddelodot elldtdsrinok
biztositrisa. A Tdrsosdgok vogyongozdrilkodriso szempontidb6l o Vw, illetve oz
Nvtv. €s oz Nfatv., volomint o kapcsol6d6 kormdny- 6s miniszteri rendeletek
mellett kiemelked6 szerepe von o kiildnbdzfr figozott iogszabrilyoknok. A vo-
gyonkezel6si tev6kenys€g v6grehoitriso sordn figyelemmel kell lenni oz Evt.-ben
fogloltokro, mely olopidn o nemzeti vogyonr6l sz6l6 ttirv6nyben nemzetgozdo-
srigi szempontb6l kiemelt ielent6segfi nemzeti vagyonk6nt meghotrirozott v6-
delmi 6s k6zj6l6t els6dleges rendeltet6sfi, oz rillom tuloidontibon dll6 erd6 o
kincstriri vogyon r6sz6t k6pezi. A Tdrsosrigoknok oz dltoluk kezelt vogyonele-
mek soidtossrigdro tekintettel kell o vogyongozddlkoddsi tevdkenysegiiket ki-
olokitoniuk, gondoskodniuk kell o kdz6rdek 6s oz Evt.-ben fogloltok 6rv6nyesti-
l6s6t biztosft6 vogyongozdrilkodrisr6l.

Az Evt. el6inisoi alopirin oz dllom 10o96-os tuIoidontibon dll6 erd6t 6s erd6-
gozdtilkodrisi tev6kenyseget k6zvetleniil szolgtil6 fdldteriiletet csok vogyonkeze-
l6s formtiidbon Iehet hosznosftrisro dtengedni. A kizrir6logos tillomi tulaidon-
bon lev6 erd6 6s erd6gozdrilkodrisi tev6kenys6get kdzveflentil szolgril6 fdldterti-
let vogyonkezel6s6t csok kdlb6gvet6si szerv vogy 10o96-os dllomi tulaidonti
gozdrilkod6 szervezet v6gezheti.

A Vtv.3. $-o szerint o Tdrsosrig r6szesed6se felett 6s a kezel6s6ben lev6 dllomi
vogyon felett o tuloidonosi iogok gyokorldsrit 2010. ifnius L6-i9 az MNV Zrt.
ldtto el. A Vlv. 29. $ (3) bekezd6se olopidn oz MNV Zrt. tuloidonosi iogait ok-
k6nt gyokorolto, hogy o trirsosrigok feletti tuloidonosi ioggyokorltis rendi6t
megosztotto o HM-mel 6s ozt o Vtv. 3. $-bon szobrilyozott Ugyvezet6 szerye, o
Nemzeti Vogyongozddlkodrisi Tondcs ritidn kitto el. A 2O1O. 6vi t0rv6nyi vdlto-
z6sok (Vtv., Mfbtv., Nfatv.) kdvetkezt6ben 2O1O. irinius 17. nopirit6l o Tdrsosti-
gok dllomi tuloidonri I6szesed6se tekintet6ben o tuloidonosi iogokot oz rillomi
vogyon6rt felel6s miniszter oz MFB Z1L iti6n ltltto el. Az Nfotv. 2O10. 6vi ho-
tdlybol6p6s6t k6vet6en o Trirsosdgok riltol hoszndlt, o Nemzeti Fdldalopbo tor-
toz6 ftildteriiletek vonotkozrisribon o tuloidonosi iogokot oz NFA, mfg egy6b in-
gotlanok 6s vogyonelemek tekintet6ben o tulaidonosi iogokot oz MNV Zrt.
gyokorolto. 2014. irilius 16-t6l o Tdnasrigok feletti tuloidonosi iogokat oz etd6-
gozddlkodris6rt felel6s miniszter gyokorolio.
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BEVEZETES

A Nemzeti Frildolopbo tortoz6 I 772 980,17 ho fdldteriiletb6l o 2OL2. 6v v696n
o 10o96-os rillomi tuloidoni 19 erd6gozdosdgi tdrsosrig kezel6s6ben 6sszesen

913664,3681ho fdldtertilet volt, ebb6l a79254,1595 ho erd6, o tdbbi egy6b
mrivel6si dgbo tartozik. A kezelt fdldteri.iletek erd6gozdosrigi ttirsosrigonk6nti
megosddso elt6r6. Hrirom, kordbbon o Honv6delmi Miniszt6rium, mint tuloi-
donosi ioggyokorl6 dltol ininyitott erd6gozdosrig esetdben oz dllomi erd6tertile-
tek vogyonkezel6si iogo o HM-n6l morodt, o Ttirsosdgok o gozddlkoddst hosz-
nrilotba addsi szerz6d6s alopidn folytotidk.

A Tdrsostigok oz Alopt6rv6ny 6s oz Nvtv. el6irriso szerint tindll6on 6s felel6sen
gozdrilkodnok o t6rv6nyes#9, o c6lszeriis6g 6s oz eredm6nyess6g kdvetelm6nyei
szerint. Az dllomi vogyonnol vol6 gozdrilkodris olopvet6 felodata o vogyon
rendeltet6sszerii, hot6kony 6s felel6s felhoszndkisdnok biztosftriso oz rillomi vo-
gyon 6rt6k6nek meg6rz6se, gyoropftdso 6rdek6ben. A Trirsosrig ielen ellen6rz6se
oz rillomi vogyonnol vol6 gozdtilkoddsro 6s o tdrv6nyess6g betartdsdro ird-
nyult.

A Tdrsosrig erd6gozdrilkoddssol kopcsolotos ter[letei sz6bz6rton L0 megy6ben
helyezkednek. Az erd6teriileteken o gozddlkoddst 5 hogyomtinyos erd6szet, vo-
lomint oz olokuloti teriiletek kezel6s6re l6trehozott specidlis erd6szet ldtio el. A
Tdrsosrig 2014. An 6ves beszrimol6io szerint I 808 946 e Ft nett6 drbev6tel mel-
lett 12 579 E Ft m6rleg szerinti eredm6nyt 6rt el, o m6rlegf6dsszeg 7 977 251EFt
volt. Az erd6gozdasrigi trirsostig 37 365 ha erd6teriileten gozddlkodott, az 6ves
ritlogl6tsztim 99 f6 volt.

Az ellen6rz6s c6lfo onnok 6rt6kel6se, hogy o Tdnosrig vogyongozddlkoddso,
vogyon6rt6k-meg6rz6 €s vogyongyoropitdsi tev6kenys6ge, volamint szervezeti
keretei 6s ki6pitett kontrollrendszere megfeleltek-e o iogszobdlyok 6s bels6 szo-
brilyzotok el6inisoinok, volamint o kezelt vogyonelemek soititossrigoib6l od6d6
kdvetelm6nyeknek.

Ennek keretdben ellen6riztiik 6s 6rt6keltiik, hogy:

. o vogyongoz ddlkodris sordn betartottdk-e oz Nvtv. 7. $-tibon megtillopitott
vagyongozdtilkoddsi olopelveket, valomint az 6gomt iogszobtilyok vo-
gyongozdrilkoddshoz kopcsol6d6 el6irtisoi!

o o Ttirsosrig o soirit 6s o kezelt vagyonnol vol6 gozddlkoddsro vonotkoz6 6ves
tervez6si felodotoit o iogszobdlyi el6frdsoknok megfelel6en kitto-e el, o Ttir-
sosdg iideti tervei o kezel6sbe vett vogyonro vonotkoz6, oVttt.z. $ (1) 6s a
27. S (7)bekezd6s6ben el6frt vagyon meg6rz6s6re, gyoropitdsdro vonotkoz6
elemeket tortolmozttik-e 6s ozokot o vogyongozdrilkodris sordn 6rv6nyesitet-
t6k-e;

. o vogyonkezel6si szerz6d6sek 6s o vogyon-nyilvrintortris megfeleltek-e o szo-
bdlyverfisegi krivetelm6nyeknek, el6segitett6k-e oz dllomi vogyonnol vol6
szabdlyveni gozdrilkodris!

o o Tdrsasdgnril kiolokitottrik 6s mrik6dtett6k-e o vobdlyszerfi felodotelldtrist
tdmogot6 kontrollrendszert. Ezen beliil o Trirsosrig elk6szitette-e 6s oktuoli-
zrilto-e felodotelltitdsi-folyomotoinok szobtilyzotoit, o kockdzotok kezel6s6-
nek rendszer€t, oz informdci6s 6s o konEolling-monitoring rendszert, volo-
mint o vogyongozdrilkodtis teriilet6n ozokot az elidrdsokot, omelyek el6segi
tik o szervezeti c6lok vegrehoitrisri!
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BEWZETTS

. o tuloidonosi ioggyokorl6knok o Trirsostig vogyongozddlkoddsi felodotoiro
vonotkoz6 ddnt6sei, int6zked6sei el6k6szit6se 6s megolapozotbrigo o iogszo-
brilyoknok 6s o bels6 szobrilyoztlsnok megfelelt-e, o tuloidonosi ioggyokorl6k
e min6s6gben v6gzett tevdkenys6ge trimogotto-e o felel6s vogyongozdrilko-
dds megvol6sulisrit.

Az ellen6rz6c tipuso: szobrilyszeriis6gi ellen6rz6s.

Az ellen6rzdtt ld6szok: 20O9. ianurir 1. nopi6t6l 2014. december 31. nopiti-
ig, ktekint6ssel o helyszini ellen6rz6s veg6ig tort6 relevtins folyamatokro, in-
t6zked6sekre.

Az ellen6rz6s v6rhot6 hcsznosuldso: A Trirsostig 6s o tuloidonosi ioggyo-
korl6k fenti szemponhi ellen6rz6se oz rillomi tuloidonbon dll6 vogyon kezel6s6
re, o vogyonnol vol6 gozdrilkoddsro vonotkoz6, k6telez6en v6grehoitond6 6ves
ASZ ellen6rz6st sz6lesebb k<irfiv6 teszi.

Az ellen6rz6s vrirhot6 hosznosulisak6nt biztosithotio o tdrsodolom r6sz6r6l ki-
emelt 6rdekl6d6ssel kfs6rt t6mo obiektiv bemutatrisrit. Az i\SZ ielent6seb6l o
m6dio 6s oz rillompolgrirok 6tfog6 k6pet kophotnok o Mogyororszdg dllomi tu-
loidonbon I6v6 erd6ivel val6 gozdtllkodrisr6l, o gozddlkoddst, vogyonkezel6st
vdgz6 szervezetr rendszen6l, oz rillomi tuloidonbon dll6 erd6gazdosdgi trirsosti-
gok feladatelkittisrihoz kopcsol6d6on feltrirt probl6mdkr6l.

Az ellen6rz6s i6l hosznosithot6 - tdbbek kdzt - oz rillomi vogyonnol kopcsolo-
tos orszriggyffl6si tdrv6nyhoz6i munkribon is, tovdbbd hozztijdrulhot o tuloido-
nosi ioggyokorlds iovftdsrivol o ,,jd kormdnyzas" gyokorlatdnok er6sit6s6hez.

Az ellen6rzGssel 6rintcrlt szerrezetek: A Trirsostig, o Trirsostig kezel6s6ben
l6v6 rillomi vogyon feletti tuloidonosi iogokot gyokorl6 szervezetek, volomint o
Ttlrsosrig rillami tuloidonri r6szesed6se feletti tuloidonosi ioggyokorl6k
(MNV Zrt.,HM, MFB Zrt., NFA, FM).

Az ellen6rz6s vGgreholtdstinok logszob6lyi olopf6t az ASZtt.s. S (4)-
(5) bekezd6seiben fogloltok k6pezik.

Az ellen6rz6s szokmoi m6dszertono oz i+SZ hivotolos honlapirin ktizz6tett
szokmoi szobrilyokon olopult, omely o Legf6bb Ellen6rz6 Int6zm6nyek Nem-
zetkrizi Szervezete (INTOSAI) dltol kiodott nemzetkdzi stondordok (ISSAI) figye-
lembev6tel6vel k6sziilt.

A Trirsosdg oz ellen6rz6s lefolytotdstihoz tonrisitudnyok kittilt6s6vel, volomint
dokumentumok elektronikus megkiild6swel szolgdltotott odotokot. Az fgy ren-
delkezesre bocsritott odotok 6s informrici6k kontrollio a helyvini ellen6rz6s ke-

ret6ben tiirt6nt. A vogyonvdltozdst eredm6nyez6 d6nt6sek megolopozottsrigtit,
tovribbd o vogyon6rt6k- meg6rz6 6s vogyongyoropit6 tev6kenyseg szobdlyszeni-
s6g6t o szrimviteli nyilvrintortdsokb6l, volomint kockdzotolopri 6s v6letlenszerfi
mintov€tellel kivdlosztott t6telek ellen6rz6s6vel 6rt6kelttik.
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r. OsszEGz6 urci{rr.l,piri{sor x0vtrxtzrtrEstK
JAVASTJTTOK

Az ellen6rzritt id6szokbon az dllomi tuloidonri Budopesti Erd6gozdosrigi Zrt. so-

irit, kezelt 6s o HM-t6l hosznrilotbo vett vogyonnol gozddlkodott. A Tdnosdg
kiinywiteli m6rleg6ben kimutotott vogyono o 2OO9. €vt 7737,5 M Ft nyit6 6r-
t6kr6l 2014. ev v6g6re 1917,3 millid Ft-ro emelkedett els6sorbon o forg6eszkci-
zdk - ezen beliil o p6nzeszk6z<ik - 87 ,696-os ndveked6s6nek k<ivetkezt6ben. A
soirit t6ke/iegyzett t6ke ordnyo oz ellen6rz6tt id6szokban o 2009. 6'rt 276,7Vo-
161 2014. 6vre 31 3,396-ro n6tt.

Az ellen6rz6tt id6szokbon o Trirsosrig 2010. 6vi m6rlege nem o vol6s dllopotot
tiikrdzte, mert oz erd6szerkezet dtolokftdsrinok kiils6geit o Szrimv. tv. el6frdsoi
ellen6re o beruhdzrisok kdzdtt oktivtilto. A Tdrsasdg o kezelt vagyont o
Szrimv. tv. el6inisoinak megfelel6en m6rleg6ben oz ellen6rz6tt id6szokbon - o
vogyonkezel6si szerz6d6sben szerepeltetett 6rt6ken - oz eszkciz6k k6z<itt szerepel-
tette, o kezelt vogyont m6rlegt6tel szerinti bontosbon kieg6szit6 mell6klet6ben
bemutotto. Az ellen6rz<itt id6szokbon o Szrimv. tv. el6fnisoinok megfelel6en o
hosznrilotbo vett erd6ket 6s fdldingoflonokot o Trirsosrig m6rleg6ben eszkdz-
k6nt nem mutotto ki, o Szrimv. tv. ezt o kdtelezetts6get o vogyonkezel6 vonot-
kozrisdbon irio el6.

Az ellen6rzdtt id6szokbon o Trinosdg o Mogyor Allam tuloidondbon dll6 erd6-
vagyon 6s egy6b mfivel6si rigri term6fdld ingotlonok kezel6s6t o HM-mel
2009. mdrcius 12-6n k6tdtt hosznrilotbo odrisi szerz6d6s olopidn v6gezte. A
hoszn6lotbo odrisi szerzdd6s szerint o hosznrilotba adott ingotlonok els6d-
legesen honv6delmi c6lokot szolgdltok. A Trirsosdg, mint hosznril6 6s o HM k<i
zdtt l6trei6tt szerz6d6ses iogviszony kereteit o hosznrilotbo odtisi szerz6d6sben
foglolt iogok €s kdtelezetb6gek tdlt0tt6k ki.

A Tdrsosrig o hosznrilotbo vett vogyonr6l o hosmdlotbo oddsi szerz6d6s mel-
l6kletei szerinti ingoflonlistdn olopul6, elki.il<initeft, onolitikus nyilvdntortdst
vezetett. A HM nyilvdntortriso 6s o Trirsosig nyilvrintortdso olopitln megrillo-
pfthot6, hogy o Tdrsosdg nyilvrintorttisrib6l o honv6delmi c6lro feleslegess6
nyilvdnitott tertileteket nem vezette ki, ez6rt a Tdrsosrig nyllvdntortdso nem
tdmogotto megfelel6en oz rillomi vogyonnol val6 felel6s gazddlkoddst. A Tdr-
sasdg o hosznrilotribon rill6 volomennyi dllomi vogyonro, 6s onnok nogysdgtl-
ro vonotkoz6, o vogyonkezel6 HM nyilvrintortrisrivol egyez6 odottol o 2012-
2014. 6vekben nem rendelkezett. A vogyonkezel6 HM 6s o Tdrsosdg nyilvrintor-
tdso o honv6delmi c6lro feleslegess6 vrilt teriiletek vonotkoztisdbon sem egye-
zett. A Ttirsosdg o hovnrilotribon till6 ingotlonokkol kopcsolotoson odobzol-
gdltotdst o vogyonkezel6 fel6 nem teliesitett, mert o HM o hoszndlotbo odrisi
szerz6d6sekben ozt nem irto el6.

A HM, oz MNIV Zrt. 6s oz NFA 2014. ionudrbon oz Nfow. rendelkez6se szerint
hdromoldohi megdllopoddst kdtdtt o honv6delmi miniszter dltol honv6delmi
c6lro feleslegess6 nyilvdnitott ingotlonok tekintet6ben a HM vogyonkezel6si jo-
gdnok megsziintet6s6r6l. Az ellen6rz<itt id6szokbon kikeriilt 6s o honv6delmi
miniszter dltol honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvtinitott tertiletek vonotkozd-
sdbon o hoszndlotbo od6si szerz6d6s mell6klet6t nem m6dositottrik, ez6rt o
hoszndlotbo odrisi szerz6d6s nem tdmogotto megfelel6en 6s szdmon k6rhet6
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I. 6SSzEGz6 MEGALI.APITASoK, KOWTKEZTETISEK IAVNIATOK

m6don o Trirsasrig rillomi vogyonnol vol6 gozdrilkodrisrit. A mf,vel6s o16l ki-
vett, honv6delmi c6lra feleslegess6 nyilvtinitoft fcildr6szletek oz Nfotv. olopidn
oz NFA-bo tortoztok. Az dtodrissol 6rintett teri.ileteken o Ttirsosrig az erd6szeti
hot6srig konibbi enged6ly6nek birtokdbon erd6gozddlkodtisi tev6kenys6get
folytotott.

Az ellen6rzritt id6szokban o Trinosrig o Mogyor Allam tuloidonribon rill6 erd6-
vogyon 6s egy6b mfivel6si rigri term6f6ld ingotlonok kezel6#t oz NFA-vol
2013. irilius 30.-dn kdt6tt vogyonkezel6si szerz6d6s olopitin is ellitto. A Tdrso-
srig, mint vogyonkezel6 6s oz NFA k6ztitt l6hei6tt szerz6d6ses iogviszony kerete-
it o vogyonkezel6si szerz6d6sben rtigzitett iogok 6s kdtelezetb6gek tdlt6tt6k ki.

A Tdrsosrig kezelt vogyonr6l vezetett nyilvrintartriso megfelelt a Vhr.-ben fog-
loltoknok, mert t6telesen tortolmozto a vagyonkezelt eszkdzdk ktinyv szerinti
brutt6 6s nett6 6rt6k6t, volomint az 6rt6kben bekdvetkezett egy6b vdltoztisokot.
A Ttirsostig o soidt 6s kezelt vogyon Vhr. -ben el6irt elkiil6n(t6s6t biztositotto. A
Tdrsosrig o VSZ eredeti, hitelesk6nt egy6rtelmfien beozonosithot6, o vogyonke-
zelt eszkrizcik t6teles felsorokisdt tortalmoz6 mell6klettel o helyszini ellen6rz6s
id6szokriban rendelkezett. A Trirsosdg o kezelt vogyonr6l o
26212010. (XI.17.) Korm. rendeletben fogloltokkol ellent6tben oz NFA fel6 adot-
szolgdltotdst nem teliesitett.

A vogyonkezel6si szerz6d6s megfelel6en 6s szrimon k6rhet6 m6don trimogotto o
Tdrsosdg rillomi vogyonnol vol6 gozdrilkodtistit.

Az ellen6rz6tt id6szokbon o hoszndlotbo odott teriiletekre vonotkoz6on k6t
szerz6d6s volt 6w6nyben o HM 6s o Trirsosrig kdzdtt. A szokkezel6si megdllopo-
dds olopidn fltadolt 9784 ho ingatlonvogyon utrin a Tdrsostignok dfifizet6si k<i-

telezetts6ge keletkezett, melyet o Ttirsosrig oz ellen6rzdtt id6szak minden 6v6-
ben p6nziigyileg rendezett. Ugyonokkor oz ellen6rzdtt id6szokbon 6rv6nyben
l6v6 Hoszndlotbo odrisi szerz6d6s olopirin o Trirsosdgnok a HM vogyonkezel6-
#be tortoz6 44 250,8 ho ingotlonvogyon hoszndloti iogdnok - mely tartolmoz-
to o szokkezel6si megtillopoddsbon szerepeltetelt 9784ha ingoflonvagyont is -
megszerz6s66rt 6s gyokorldsri6rt dfifizet6si kdtelezetts6ge nem keletkezett' A
hosmrilotbo odrisi szerz6d6s megkdt6s6vel egyideitileg sem o Trirsosdg, sem o
vogyonkezel6 HM nem gondoskodott o szokkezel6si megrillopodris megszunte-
t6s6r6l. A vogyonkezel6si szerz6d6sben rdgzitett vogyonkezelGri difokat o
Trirsosdg minden 6vben hotririd6ben megfizette.

A Trirsosdg oz ellen6rztitt id6szokbon o Szdmv. tv. el6ilisainok megfelel6en o
fordul6napi leltdrozdst elv6gezte.

A Tdnosdg vogyongazlfltkodrf,so sordn betortotto oz Nvtv-ben el6frt va-
gyongozddlkoddsi olopelveke! vogyonkezel6s6ben rill6 vagyont nem idegeni-
tett el, illetve orro ielzrilogiogot, hoszon6lvezeu iogot nem olopitott, erd6 hosz-
nrilotrit, hosznositdstit hormadik f6l szdmdro nem engedte dt.

A Ttinosdg oz ellen6rzdtt id6szokbon o vtv.-ben, oz Nvtv.-ben 6s o hosznriloti
szerz6d6sben fogloltoknok megfelel6en o soirit 6s o HM-t61, mint vogyonkezel6-
t6l hosznriloto kopott vogyon rillogtinok v6delm6t, 6rt6k6nek meg6rz6s6t illet-
ve vogyon gyoropitrisdt o megvalositott beruhrizdsokkol, volomint erd6felfiitti-
sokkol biztosftotto.

A Ttirsosrig o soidt, kezelt 6s o hoszntilotbo vett vogyonnol vol6 gozdtilkodds
sordn oz €ves tervez6sl felodotolt o Tuloidonosi ioggyokorl6l,2 el6fnisoinok



megfelel6,en ldtto el, oz ellen6rz6tt id6szok minden 6v6re elk6sziteft iizleti tervei
tortolmozttik o soidt, 6s o hosznrilotba vett vogyon meg6rz6s€re, gyoropftrisdro
vonotkoz6 elemeket. A Tdnosrig oz 6gozolt 6s 6ves i.izleti tervekben megfogol-
mozolt, az erd6vogyonnol vol6 gozddlkodris 6rdek6ben kifeitett erd6gozdrilko-
ddsi 6s vodgazdrilkodrisi tev6kenyseg6t oz Evt1,2, oz Evr. 6s o Vodv6delmi tv.-
ben fogloltaknak megfelel6en v6gezte. Erd6gozdrilkoddsi 6s vodgozddlkoddsi
tev6kenys6g6r6l oz ellen6rz6tt 6vekben o Saimv. tv. rendelkez6seinek megfelel6
iizleti ielent6st k6szftett. Udeti ielent6seit o Ttinosrig feletti Tuloidonosi ioggyo-
korl61-2 Alopit6i Hotdrozottol elfogodto. Az iideti jelent6sek o Trirsasdg ered-
m6ny6nek 6s i6vedelmez6s6g6nek olokultisdn kivi.il, o vogyonkezelt teriilet
mfikddtet6s6t 6s oz adott 6vi beruhdzdsokot is tortolmoztrik.

A Ttinoxig o Vtv.-ben, Nfatv.-ben * oz igozatl tervekben megfogolmozott, a
soidt, kezelt 6s hoszndlotbo vett vogyon dllogdnok v6delme 6s vagyono gyoro-
pitriso 6rdek6ben o fehiiftdsokot, beruhdzdsokot 6s korbontortdsokot 6vente ril-
lopoffelm6r6sek olopirin v6gezte el. Az erd6gozdrilkoddssol kopcsolotos dllog-
meg6vrisi tev6kenys6gtiket oz erd6tervekkel dsszhongbon v6gezt6k. A Tdrsosdg
beruhdzrisi 6s fehiiitdsi kdltsegeit oz ellen6rzdtt id6szokbon o Sztimv. tv. 6s o
Vhr. rendelkez6seinek megfelel6en szdmolto el. A Tdrsostig oz erd6felfiittisokot
o Szdmv. tv-ben el6irtoknok megfelel6en kdlts6gei k0zdtt elszrimolto. A Trirsa-
sdg oz ellen6rzritt id6szok minden 6v6ben oz elszrimolt 6rt6kcs6kken6si leinis-
ndl tdbbet forditott eszkriaillomrinyrinok p6tlisriro.

A Trirsosrig vogyongozddlkodrisi tev6kenys6ge sordn 6rv6nyesftette az flgozatl
iogszob6lyok vogyongozddlkoddshoz kopcsol6d6 el6frdsoit. A Ttirsostig oz
Evt.rben el6frt, oz erd6szeti hat6sdg fel6 fenntill6 beielent6si 6s enged6lyk6relmi
kcitelezetts6g6nek oz ellen6rz<itt id6szokbon eleget tett. A Trirsosrig t<ibb esetben
o gozdrilkodrisb 6l sz6rmaz6 bev6teleinek elszdmokisdt megolopoz6 szerz6d6-
sekkel, szdmlokirillitrissol 6s o bev6telek elszrimokisrivol megs6rtette o
Szdmv. tv. szerinti brutt6 elszdmolds olopelv6t, mert a bev6teleket 6s o kdlts&
geket egymdssol szemben szimolta el. Az ellen6rztitt id6szokbon o Trirsosrig
rendelkezett az Evt.r,rben meghotrirozott, 10 6we sz6l6 erd6gozddlkoddsi
tizemterwel, oz erd6szeti hot6srig dltol i6vdhogyott, 5 6vre sz6l6 erd6telepft6si
kivitelez6si tervek rendelkezdsre dlltok, ozok tartolmoztrik oz Ew.rben rdgzitett
tortolmi elemeket. A Trirsosrig rendelkezett o Vodv6delmi tv. szerinti 10 6we
sz6l6 vodgozddlkodtisi iizemtervvel, az 6ves vodgozdtllkodtisi tervek elk6sztil-
tek, ozokot o vodriszoti hot6srig i6vtihogyta.
A Trirsosrig kiolokitotto 6s miikddtette o szobrilyszerfi felodotelldtdst tdmogot6
kontrollrendsz-ert. Az tB oz Alopit6 Okirot 6s o Gt. el6inlsoi olopirin oz 6ves
munkoterv6ben el6irt ellen6rz6si felodotoit minden evben elldfta, o Tdrsosrig
6ves beszrimol6ir6l a v6lem6ny6t o k6nywizsgril6i ielent6s figyelembe v6tel6vel
alakitotto ki, irdsbeli ielent6s6t a fulaidonosi ioggyakorl6l-2 fel6 elk6szitette. A
Szrimv. tv. el6frdsoi, tovdbbti oz Alopit6 Okirotbon foglolt tuloidonosi d<int6s
olopidn o Trirsosrig oz ellen6rz6ssel 6rintett id6szokbon k<inywizsgtil6i szolgtil-
totdst vett ig6nybe. A k6nywizsgril6 o Tdrsosrig 6ves beszdmol6it hitelesit6 zti-
rod6kkol kitto el onnok ellen6re, hogy o 201O. 6vi besztimol6 nem o volos dllo-
potot tiikrdzte, mert oz erd6szerkezet ritolokitrisrinak kdlts6geit beruhdzrisk6nt
okUvdltdk. A Trinostig 20ll. 6vt6l6ndll6 bels6 ellen6rt milkodtetett, o bels6 el-
len6r tev6kenys6g6t kockrizotelemz6s olopirin dsszerillitott, az FB riltol i6vdho-
gyott 6ves munkotervek olopidn vdgezte. A bels6 ellen6rz6s a hoszndlotbo 6s
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vogyonkezel6be vett ingatlonok nyilvdntortdstinok szob6lyozottstigtivol kop-
csolotos ellen6rz6st nem vdgzett.

A Trinosrignril o szobrilyszerfi mrikrid6st tdmogot6 infornrflci66roml6si 6s
monitoring rendszer kolokftdsa 6s mrikddtet6se nem vol6sult meg telies k6-
rfien, mert o Trirsosrig oz Info tv.-ben 6s oz Avtv.-ben el6(rt, o k<iz6rdekfi odotok
megismer6s6re ininyul6 ig6nyek teliesft6s6nek rendidt nem szobdlyozto. A Trir-
sosrig oz ellen6rz6tt id6szokbon o Tdrsosrig feletti Tuloidonosi ioggyokorlfi-2 fe-
16 fennrill6 beszrimokisi kdtelezettsegeinek hottirid6ben eleget tett. A Trirsosrig-
ndl oz ellen6rz<itt id6szokbon oz odotok vGdehne biztositott volt, o Tdrsostig
oz Info tv.-ben szobdlyozott k6zerdekfi odotoit o helyszini ellen6rz6s id6szokd-
bon triltritte fel honlopidro.

A Trirsosdg vogyongozddlkodtisi felodotoiro vonatkoz6 ddnt6sek, int6zked6sek
el6k6szit6se o Trirsasrig feletti Tulaidonosi ioggyokorl6l-3-ndl 6s a HM-n6l meg-
felel6 volt, 6sszhongbon volt o vonotkoz6 iogszabrilyokkol 6s o bels6 szobdlyzo-
tokkol. A Trirsosrig feletti Tuloidonosi ioggyokorl6r o saimdro o Vtv.-ben el6frt
rendszeres ellen6rz6si kdtelezetb6g6nek nem tett eleget. A Tdrsostig feletti Tu-
laidonosi ioggyokorl6, oz ellen6rzritt dvekben o tuloidonosi ellen6rz6seket oz el-
len6rz6si szobdlyzotdnok megfelel6en v6gezte, ozonbon o Tdrsosrig vogyon-
gozdrilkodrisrinok szobrilyozotbdgrivol, szobdlyszenis6g6vel 6s o vogyonnyil-
vdntortrisrivol kopcsolotbon ellen6rz6st nem v6gzett. T6keemel6sre, t6keleszrilli-
trisro, p6tbefizet6s elrendel6s6re, tuloidonosi kdlcsdn nniitrisdro, osztol6k kifize-
t6s6re, hitelfelv6telhez vol6 hozziitiruldsro oz ellen6rzdtt id6szakbon nem ke-
riilt sor.

Az NFA tev6kenys6ge oz ellen6rzdtt id6szokban nem t6mogotto telies kdnien
o felel6s vagyongozlfllkodric megvol6sukisrit, mert az Nfotv. hottilybol&
p6s6t k6vet6en o Nemzeti F6ldolopbo tortoz6 ftildr6szletekre vonotkoz6 vo-
gyongozdtilkoddsi tev6kenys6gre, vagyonvdltozrist eredm6nyez6 ddnt6sekre, 6s

ozok el6k6szit6s6re vonotkoz6on elvdrdsokot oz NFA nem fogolmozott meg o
Tdrsostlg fel6, vogyonvriltozrissol kopcsolotos tuloidonosi ellen6rz6st nem v6g-
zett. Az MNV Zrt. 6s NFA kdzdtt oz Nfotv. hotrilybol6p6s6t k<ivet6en o HM dltol
vogyonkezelt 6s o Tdnosdg hosznrilotdbo odott ingotlonok vonotkozrisribon
dtodris-ritv6tel nem tdrt6nt. Az NEA tev6keny#ge oz ellen6rzdtt id&zokbon
nen tdrnogotto telies kdnien o felelds vogyongozd6lkodds megvol6suki-
sdt, mert oz Nfotv. hotrilybol6p6s6t kdvet6en o Nemzeu Foldolopbo tortoz6
frildrdszletekre vonotkoz6 vogyongozdtilkodrisi tev6kenys6grc, vogyonvdltozdst
eredm6nyez6 ddnt6sekre vonotkoz6on elvdnisokot nem fogolmozott meg o
Ttirsosrig fel6, vogyonvdltozdssol kopcsolotos tuloidonosi ellen6rz6st nem v6g-
zett. A honvddelmi miniszter dltol honv6delmi cdlro feleslegess6 nyilvdnftoft te-
riiletek kcimyezetv6delmi, vegyv6delmi 6s tilzszer6szeti mentesit6se oz Nfotv.
rendelkez6sei ellen6re nem tcirt6nt meg, illetue nem dllt rendelkezesre oz ofio
iogosult szerv hivotolos igozoldso, hogy o mentes(t6sre nincs sziik6g, ez6rt o te-
riiletek t6nyleges miivel6si dgrinok beiegyzdse az ingoflon-nyilvdntortdsbo el-
marodt.

Az ellen6rz6s int6zked6st i96nyl6 megSllapitiisai 6s iavaslatai:

a honv6delml mlnlszternek

1. A HM, az MNV Zrt. 6s az NFA 2014. ianuiirban az Nfatv. 16/A. S 0) bekezd6s el6-
irdsa szerint hiiromoldahi megiillapoddst k6tdtt a honv6delmi miniszter 6ltal a
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13912011 . (Xll. 27.) HM utasft5s 1 . 5 (2) bekezd6se alapi6n honv6delmi c6lra feles-

legess6 nyilv6nftott ingatlanok tekintet6ben a HM vagyonkezel6si iogSnak megsztin-
tet6s6r6l. Az Nfatv. 1. 5 (1) bekezd6s d) pontla szerint a Nemzeti Ftildalapba tartozik
az 6llam tulajdoniban 16v6, az ingatlan-nyilviintartSsban m0vel6s al6l kivett, honv6-
delmi c6lra feleslegess6 nyilv5nltott teriiletk6nt nyilvantartott f<ildr6szlet. A HM a

Tiirsas6g haszndlatdba adott teriiletekb6l, azok a honv+6delmi miniszter iiltal honv6-
delmi c6lra feleslegess6 nyilviinitiisa miatt - a T6rsasSg kimutatiisa szerint -
3261 ,8 ha teriiletet Stadott az NFA r6sz6re. A HM 6s a TiirsasSg k6z<itt fenniill6
haszn6latba ad6si szez6d6s mell6klet6t annak ellen6re nem m6dositott6k a honv6-
delmi miniszter dltal honv6delmi c6lra feleslegess6 nyilviinitott teriiletek HM va-
gyonkezel6s6b6l kikeriil6se miaft, hogy aAa szerzild6s 6.3. pontia el6fria.

tavaslat:

a) lnt6zkedien a T6rsasiig k<izremfiktid6s6vel a honv6delmi miniszter Sltal honv6-

delmi c6lra feleslegess6 nyilviinitott 6s m0vel6s al6l kivet! az NFA r6sz6re etadott
frildterUleteknek a HM vagyonkezel6s6b6l kikertl6se miatt a haszn6latba adiisi
szerz6d6s mell,6klet6nek m6dosit5sd16l.

b) lnt6zkedien a haszn6latba ad6si szerz6d6s mell6klete m6dosftiisiinak elmarad6s6-

val <isszefUgg6sben feltdrt szabiilytalansiig tekintet6ben a munkaiogi felel6ss6g

tisztizflsitra ir5nyul6 eljiiriis meginditiis616l, 6s ennek eredm6nye ismeret6ben te-
gye meg a szUks6ges int6zked6seket.

2. A 2006. 6vben megk<itiit! a HM 6s a Tiirsasiig k6ziitt 6rv6nyes szakkezel6si megiilla-
podSs alapjiin 9784 ha ingatlanvagyon utiin a T6rsas6gnak diifizet6si k6telezetts6ge
keletkezett, melyet a Tiirsasiig az ellen6rz<ltt id6szak minden 6v6ben p6nztigyileg
rendezett. A 2OO9.6vt6l 6rv6nyben l6v6 Haszn6latba adiisi szerz6d6s alapiiin a Tiir-
sas6gnak a HM vagyonkezel6s6be tartoz6 44 250,8 ha ingatlanvagyon haszniilati

fog6nak - mely tartalmazta a szakkezel6si meg6llapod6sban szerepeltetett 9784 ha

ingatlanvagyont is - megszerz6s66rt 6s gyakorl6sii6rt diifizet6si k6telezettsr6ge nem
volt. fu ellen6ztitt id6szakban sem a Tdrsas6g, sem a vagyonkezel6 HM nem gon-
doskodott a k6t dokumentum dfifizet6si k6telezetts6gre vonatkoz6 rendelkez6sei

tisvhangl6nak megteremt6s616l.

lavaslat:

lnt6zkedjen a Tiirsasiig kiizremfikdd6s6vel a k6t szerz6d6s feltilvizsgdlatiir6l a dfifize-
t6si kiitelezetts6g tekintet6ben 6s ennek eredm6nye ismeret6ben tegyen int6zked6-
seket a szerz6d6sek m6dositiisSra az 6svhang megteremt6se 6rdek6ben.

az NFA elnttk6nek

A HM, az MNV Zrt. 6s az NFA 2014. janu5rban az Nfaw. 16lA. 5 0) bekezd6s el6-
[riisa szerint h6romoldahi megiillapod5st kdttitt a honv6delmi minisaer 6ltal a

13912O'l'1. (Xll. 27.) HM utasftiis 1. 5 (2) bekezd6se alapidn honv6delmi c6lra feles-
legess6 nyilv6nitott ingatlanok tekintet6ben a HM vagyonkezel6si iogdnak megvUn-
tet6s6r6l. Az NfaW. I . 5 0 ) bekezd6s d) pontia szerint a Nemzeti Fiildalapba tartozik
az Silam tulaldoniban 16v6, az ingatlan-nyilv5ntartisban mfivel6s al6l kivet! honv€-
delmi c6lra feleslegess6 nyilv6n[tott teniletkr6nt nyilv6ntartott f6ldr6szlet. A HM a
T6rsasdg haszndlatdba adott teriiletekb6l, azok a honv6delmi miniszter 6ltal honv6-
delmi c6lra feleslegess6 nyilviinitiisa miatt - a Tiirsasiig kimutatiisa szerint -
3261,8 ha teniletet iitadott az NFA r6v6re. Az iitadoft teriiletek vonatko#siiban a
HM vagyonkezel6i joga megsz0nt, amib6l kdvetkez6en az iitadott teriiletekre miir
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1.

nem az Evt2. 9. 5 (4) bekezdEs - haszniilatba addst lehet6v6 tev6 - hanem - a va-
gyonkezel6s form6j5ban val6 hasznosit5st el6ir6 - az Evtz.9.$ (1) bekezd6s6ben
foglaltak vonatkoztak.

Az ellen6rz<itt id6szakban igazolt m6don nem ttirt6nt meg az NFA iiltal 6tvett teriile-
tek t6nyleges m0vel6si 6gAnak megiillapitiis5hoz sziiks6ges - az

Nfatv. 16/4. $ (3) bekezdEs6ben el6irt - k<irnyezetv6delmi, vegyv6delmi 6s tfizszer6-
szeti mentesit6s, illetve az arra jogosult szerv hivatalos igazollsa nem iillt rendelke-
z6sre a mentesit6s sziiks6gtelens6g616l.

lavaslat:

a) lnt6zkedien a honv6delmi miniszter iiltal honv6delmi c6lra feleslegess6 nyilviini-
tott fdldteriiletek vonatkoziisiiban a jogszab6lyban el6frt ktirnyezeW6delmi,
vegyv6delmi 6s tfizver6szeti mentesft6s elv6geztet6s6r6l, illewe, hogy az arra io-
gosult verv hivatalos igazolitsa rendelkez6sre 6llion a mentesft6s sziiks6gtelensE-
g616l.

b) lnt6zkedien a honv6delmi miniszter Sltal honv6delmi c6lra feleslegess6 nyilviini
tott, HM-t6l 5tvett frildteriiletek vagyonkezel6s form6jiiban tdrt6n6 hasznositiiei-
16l.

c) lnt6zkedjen a k<irnyezetv6delmi, vegyv6delmi 6s tfizszer6szeti mentesft6s, illetve
az annak w0ks6gtelens6g6re vonatkoz6 hat6sSgi igazoliis beverz6s6nek elmara-
d6siival risvefiigg6sben feltiirt vabiilytalansiigok tekintet6ben a munkajogi fele-
l6ss6g tiszt6z6s6ra iriinyul6 eljiir{s meginditirsdr6l, 6s ennek eredm6nye ismere-
t6ben tegye meg a sztiks6ges int6zked6seket.

a Budapestl Erd6gazdasig Zrt. vez6rlgazgat6linak

A 2006. 6vben megkrit<itt, a HM 6s a T6rsasiig k6z6tt 6rv6nyes szakkezel6si megiilla-
podiis alapiiin 9784 ha ingatlanvagyon utiin a T6rsasiignak dijfizet6si kcitelezetts6ge
keletkezett, melyet a Tiirsasiig az ellen6z6tt id6szak minden 6v6ben pEnztigyileg
rendezett. A 2OO9.6vt6l 6rv6nyben l6v6 Haszniilatba ad6si szerz6dds alapl5n a Tiir-
sasiignak a HM vagyonkezel6s6be lartoz6 44 250,8 ha ingatlanvagyon haszniilati
jogdnak - mely tartalmazta a szakkezelEsi megiillapoddsban szerepeltetett 97&4 ha

ingatlanvagyont is - megszerz6s66rt 6s gyakorlSs66rt diifizet6si k6telezetts6ge nem
volt. Az ellen6rz<ttt id6szakban sem a T6rsasiig, sem a vagyonkezel6 HM nem gon-
doskodott a k6t dokumentum dijfizet6si k<itelezetts6gre vonatkoz6 rendelkez6sei

tisszhangliinak megteremt6s6r6l.

lavaslat:

a) Kezdem6nyezze a HM-n6l a dilfizet6si k<itelezetts6g tekintet6ben a k6t szerz6d6s

fel0lvizsg6latiit, illetve m6dositiisiit az tisvhang megteremt6se 6rdek6ben.

b) lnt6zkedjen a dilfizet6si ktitelezetts6ggel kapcsolatban feltdrt hiinyossSgok, sza-

b5lytalansSgok tekintet6ben a felel6ss6g tis*Azdsa 6rdek6ben, 6s sziiks6g verint
int6zkedjen a felel6ss6g 6rv6nyesit6s6r6l.

A Tiirsas6g a gazd5lkodSsb6l sz6rmaz6 bev6teleinek elszdmoliis5niil t6bb esetben s6-

rUlt a Szdmv. tv. 15. 5 (9) bekezd6se szerinti brutt6 elsziimoliis alapelve, mely szerint
a bev6telek 6s a k6lts6gek (riifordftiisok) egymiissal szemben nem sziimolhat6k el. A
megktitdtt bizom5nyi szerz6d6sek, illetve bizomiinyi megSllapodisok alapl6n a bi-
zomdnyos az 6t megillet6 iutal6kot nem sz6ml5zta ki a Tiirsasiig r6sz6re, a T6rsasiig a

2.
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r. 1sszEGzO MEGALTASITAS)K, KovETKEzrETtsEK, I AvAst-AToK

sziimlakiiillftiis sorSn az 6t megillet6 bev6telnek a iutal6kkal cstikkentett 6sveg6t
tiintette fel.

lavaslat:

a) lnt6zkedien a gazd6lkoddsb6l szirmaz6 bev6telek iogwabiilyoknak megfelel6 el-
s#moliisi16l.

b) lnt6zkedlen a gazdiilkod6sb6l sz6rmaz6 bev6telek elsziimoliis6niil felt6rt szabiily-
talansiigok tekintet6ben a felel6ss6g tisfiezlsa 6rdek6ben, 6s szilk6g szerint in-
t6zkedlen a felel6ss6g 6rv6nyesit6s6r6l.

3. A Tiirsas5g az Avw. 20. S (8) bekezd6s6ben, illetve az lnfo tv. 30. 5 (6) bekezd6s6

ben rdgziteft, a k<iz6rdekfi adatok megismer6s6re ir6nyul6 ig6nyek teliesit6s6nek
rendj6t nem szabilyo a.

Javaslat:

lnt6zkedien a iogvabiilyi el6iriisoknak megfelel6en a k<iz6rdekfi adatok megismer6-
s6re iriinyu16 ig6nyek teljesft6se rendj6nek szabilyoz6s6r6l.
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1.

1.1.

rr. RfszLETES MEG;(LLl\PirAsox

A Buolprsrr Eno6clzolsi(c ZRT. vAcyoNclzoi(rxooi(sl

A vogyon 6rt6k6nek meg6rz6se, gycropitriso
A Trinosrig vagyongozdtilkodtiso sordn betortotto oz Nvtv. T.Slbon foglolt vo-
gyongozdrilkoddsi olopelveket, a vogyonnol felel6s m6don, rendeltet6sszerfien
gozddlkodott.

Az ellen6rz<itt id6szokban o Tdrsostig soitit, kezelt, valomint o HM-t6l hosznd-
lotbo odrisi szerz6d€s olopirin hosznrilotbo vett 47 069,63W ho vogyonnol
gazdrilkodott.

A Tdrsosrig m6rleg szerinti vogyono oz ellen6rz0tt id6szokbon gyoropodott,
ozonbon o 2O1O.6vi m6rleg szerinti eredm6nye cs<ikkent. A cs0kken6st o
2011.6vben oz erd6felfiftdsok t6ves, beruhdzrisk6nt t6rt6n6 elszrimoldso miotti
6nellen6rz6s okozto. A lirsosrig o Szrimv. tv.48. S (2) bekezd6se el6irdsoi elle-
n6re oz erd6szerkezet ritolokitdsdvol kopcsolotos krilb6geket a 2010.6vi m6rle-
g6ben o beruhdzdsok kdzdtt oktivdlto, igy o Trirsosdg mdrlege nem o volos dl-
Iopotot tiikrdzte. A vogyonvriltozdsok hotris6ro o vogyonszerkezet 6s o saidt t6-
ke/iegyzett t6ke ardnyo kis m6rt6kben dtrendez6dtitt, omelyet o Ttirsostig
szrimviteli beszdmol6i 6s iideti ielent6sei megfelel6en bemutottok. A Tdrsosrig
m6rleg szerinti vagyono o2m,9. ionudr f-i6n kimutotott 1737,5M Ft nyit6 6r-
t6k6l 2014. december 3L-rc L917,3 M Ft-ro emelkedett, omely 1O,3 96-os vo-
gyongyoropoddst eredm6nyezett.

A Tdnosrig soirit vogyonrit m6rleg6ben o Szdmv. tv. 23. S (1) bekezddse szerint
oz eszkdzdk kdzdtt, o kezelt vogyont o Szdmv. tv. 23. $ (2) bekezdes6nek megfe-
lel6en oz eszkdz<ik k<izdtt o Szdmv. tv.42. S (5) olopidn o hosszri leitirotu kdte-
lezetts6gekkel szemben tortotto nyilvdn. A Trirsovig soidt evkdzeir6l o
Szrimv. tv. 159. S-bon fogloltaknak, volomint o szdmviteli politikditibon r69zi-
tett elveknek megfelel6en vezette o nyilvdntortristlt. A Trinosrig oz ellen6rzdtt
id6szokbon o hoszndlotbo vett erd6ket 6s fiildingatlonokot o
Szdmv. tv. 23. S (2) el6inisoinok megfelel6en m6rleg6ben eszk<izk6nt nem mu-
totto ki, o Szdmv. tv. ezt o kdtelezetts6get o vogyonkezel6 vonotkoztistibon irio
e16.

I Hotrilyos: 2012. ionudr 1-l6t6l
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II. RTSZLETES MECALIAPITASOK

A trflrsostigi yogyon v6ltoztiso oz ellen6rzdtt ld6szokbon
milli6 Ft

Mesnevez6r 2q)9.o1.01 2014.12.31. v6tl;fl

A
I.

II.

Befektetett Gsd(6z6k
Immoteridlis iovok
Tdrgyi eszk6z6k

- Ingatlonok
- G6pek berendez6sek, ldrmf,vek
- E9y6b tdrgyl eszkatztik

Befektetett p6nzUgyi eszkiizok

Forg6eczktiziik
Keszletek

KOvetel6sek

frt6kpopirok
P6nzeszkozok

Aktiv ldlfu ell elhatriroldrok

1323,5
5,9

t 242,6
542,1

649,6
37,6
35,0

4{J7,4
63,6

137 ,4
o,o

206,4
6,7

L 220,7
4,3

I175,4
652,9
439,7

67,4
40,6

694,8
129,9
177,9

o,o
3A7,O

l17

92,zqb
73,7cL

9a,7%
t2o,4go

67,7
t79,Ogo
115,4%
t7o,5st
2M,tl/o
l29,iqo

o,o%
r87,5go
26,1%

III.
B
I.

II.
III.
ry.
c

Eizkozdk itasze3en t 737,6 t 917,3 110,3%

Az ellen6rzdtt id6szokbon o befektetett eszkdzdk 6rt6ke o 2009.6v eleii
1323,5 M Ft. nyit6 6rt6kr6l 2014. december 31-re 1220,7 M Ft-ro csdkkent, els6-
sorbon o trirgyi evkdzdkben t6rt6n6 csdkken6s kdvetkezt6ben. Az ellen6rzdtt
id6szokbon o tdrgyr eszktizdk 6rt6ke o 2@9.€\n 1282,6MFt. nyit6 6rt6kr6l
2014. december 31-re 1175,8 M Ft-ro csdkkent, omely oz elszdmolt 6rt6kcstikke-
nesnek o beruhdzrisok 6rt6k6nek megholod6 risszeg6vel mogyordzhot6. A for-
goeszkiizrik 6rt6ke o 2@9.6vi 4o7,4MFt. nyit6 6rt6k6l o ZOl4 6v v6g6re
694,8M Ft-ro emelkedett. A forg6eszkciz<ik dsszes eszkdzhdz viszonyitott ord-
nydnok ndveked6s6t els6sorbon o k0vetel6sek 4896-os, volomint o p6nzeszkti-
zdk rillomdnydnok 9596-os emelked6se okozto.

A Tdrsosrig fornisrit soidt t6ke, c6ltortol6kok, kdtelezetts6gek 6s possziv id6beli
elhotriroldsok k6pezt6k. Az ellen6rzdtt id6szok tideti 6veit o Trirsostig pozitiv
m6rleg szerinti eredm6nnyel zrirto, omelynek eredm6nyek6nt o Tdrsosdg soidt
t6k6ie o 20ol9. €qn 954,7 M Ft. nyit6 6rt6kr6l 2014. 6i v6g6re 1081,0 M Ft-ro
emelkedett, mely 13,2%-os gyoropoddst ielentett. Ennek kdvetkezt6ben o soirit
t6ke/iegyzett t6ke ordnyo oz ellen6rz6tt id6szokban kedvez6en vdltozott, a
20O9. ionurir l-iei 276,7Vo-r6l 2Ol4-ben 313,3%-ro nrivekedett. A vogyonvtilto-
zds f6 elemeit 6s okait o Trirsosdg oz 6ves beszdmol6inok kieg6szft6 mell6kletei-
ben bemutotto.

14
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I I. RES ZLET ES MEGAIJ.APIT ASOK

A Budopesti Erd6gozdosig 7-xl. vogyonsznrkezet6nek vriltoziso
adotok M Ft-bon

. 2@!r.Ittegnevezcs o1.o1
2lD13.

Jegyzett t6ke 345

Soidtt6ke 954'7

M6rleg szednu 4a.4
eredm6ny

A Tdnosrig t6keer&s6gi mutot6ia o 2'OO9. evi 54,9%-1612OL4. an v€96re 56,496-
ro n6tt, els6sorbon o k<itelezetts6g dllomriny l6,6Vo-r6l 13,996-ro tdrt6n6 csdk-
ken6se miott.

A 2(n9-2O14. 6vekben o Tdrros6g tev6kenys6g6nek fdbb rnutot6szd-
moi oz oldbblok voltok:

345

984,7

34,O

345

1m4,1

14,2

345

7OZ7,t

23,O

345

r054,9

27,7

345 345

1068,4 1081,0

13,6 72,6

Megnevez6s
2W.
01.ol 2o}9. 2lD1,.. 20l4.

Soi6t t6ke ndveked6-
st mutot6 (saldt
t6ke/iegyzett t6ke) %

T6keer6sseg (soldt
t6ke/fondsok) %

Kotelezetsegek oni-
nya (kdtelezetB6-
gek/fomisok

Tdrgyi eszk6z6k
ordnya (tdrgyt esz-
kozolveszkozok) %

276,7

54,9

16,6

73,8

246,6 297,O

67,9

72,6

75,8

297,7

60,9

11,8

73,0

305,8

57,9

20,o

65,9

58,5

17,9

74,3

309,7 313,3

56,7 56,4

14,5 13,9

65,4 61,3

A Tdrsosrig soirit vagyono dtint6en ingaflonokb6l, termel6eszk6ztikb6l, volo-
mint oz erd6mfivel6si felodotokot szolgril6 g6pekb6l, berendez6sekb6l dllt, o
hoszndloti szerz6d6s olopidn ritvett eszktiz<ik nem k6pezt6k o m6rlegben kimu-
totott vogyon 6szet.

A Tdrsosrig oz ellen6rztitt id6szokbon o YEr.23. $ (2), valamint 27. I (2)2 bekez'
d6s6ben fogloltoknok 6s o hosmdlotba odrisi szerz6d6s 5.2 pontidnok megfele-
I6en o soirit, o HM-t61, mint vogyonkezel6t6l hoszndlotro kopott 6s kezelt vo-
gyon rillogrinok meg6vrisrivol, korbontorttisdvol 6s o vogyon gyoropitdsri-
vol kopcsolotos felodotoit elv6gezte.

A Trinosdg oz ellen6rzdtt id&zakbon o befektetett eszkdzdkre vonotkoz6on dsz-

szesen 849,3 M Ft 6rt6kcs<ikken6si leinist szrimolt el. A soidt eszk<izdk tillogmeg-
6v6so 6s p6tl6so 6rdek6ben v6grehoitott beruhrizrisok, fehiiitdsok 6rt6ke oz
omortiz6ci6 3,l-szerese, 2636,5 M Ft volt. A beruhdzrisok erd6miivel6si tev6-
kenys6ghez kopcsol6d6 termel6 eszkcizdk, 6pftm6nyek, egy6b 96pek, mriszoki
berendez6sek, idrmfivek, tovtibbri kozi6l6t c6lok megvol6sittisdro ininyultok.

2 Hat6lyos: 2014. ionudr f-i6t6l
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II, RTSZLETES MEGALLAPITAS,K

Az ellen6rziift id6szokbon bcruhrizisokro forditott dsszcA 6c oz el-
szirnolt 6rt6kcsdkken6s clokuldsa (M Ft)

2013. 2lD14.

g€ryr
E,R,I'OFELUJITAS
lOrrsfgrg
BERUHJIZASRA
FORDiTOTTOSz.
SZES KOLTSf,G
trnvszrnrm
lcs
urnunr(z(-
soK/tcs AR,i{NYA

92,O8

232,23

324,31

130,94

266,43

397,37

145,59

389,06

534,65

137,67

388,4%

142,O2

322,39

464,4r

170,04 1L5,79

293,32 336,57

463,36 452,36

152,65 154,29 164,22

3O4,2Vo 300,3% 27 5,5%

soid! hosznrilotbo vett 6s kezelt vogyon dllogmeg6vriso 6rdek6ben o felfiitriso-
kot, beruhrizdsokat elv6gezte, melynek 6rt6ke minden ellen6rz6tt 6vben megho-
lodto oz elszrimolt 6rt6kcsdkken6s 6rt6k6t.

A beruhrizdsok 6s fehiiitrisok niforditrisoit, volomint oz erd6felfiittissol kopcso-
lotbon elszrimolt kdlb6geket a megfelel6 f6kcinyvi szdmldkon rtigzitett6k, o Tu-
laidonosi ioggyokorl6t6ll-., illetue oz erd6szeti hot6srigt6l o sztiks6ges i6vdho-
gyrisokat 6s enged€lyeket beszerezt6k.

A Tdrsosrignok o hovndlt teriileten folytotott erd6gozddlkodris vonotkozdsd-
bon fenndll6 kritelezetb6g6t az Evt.2 2. S (2) bekezd6s6ben rtigzitett olopelvek
szerint oz erd6k vriltozatossrigrinok meg6rz6se, oz erd6k fenntortdso, feliiitriso
6s a v6delme, volomint o kdzi6l6ti szolgdltotrisok biztosftdso k6pezte. Ennek
megfelel6en oz erd6k korbontortdsdt, felfiittistit oz 6ves tizemterveknek megfe-
lel6en oz erd6szeti hot6s6g enged6lyei olapidn ldttdk el.

A hosznrilotbo oddsi szerz6d6s o hoszndlatbo vett rillomi vagyon vonotkozdsd-
bon nem frt eI6 o Tdnosdg r6v6re visszop6tkisi kdtelezetb6get. A
Vhr. 9. g (6)3 bekezd6s rendelkez6sei szerint o Ttlnosrig o vogyonkezelt eszkriz<ik
eset6ben elv6gezte, elv6geztette o sziiks6ges felfiftdsi munkrikot. A Trirsosrig o
kezel6s6ben, illetve o hoszndlotdbon dll6 erd6, illetve fdldter0let utrin o
Szrimv. tv.52. S (5) bekezd6s6nek megfelel6en 6rt6kcsdkken6si leinist nem szri-
molt el, ez6rt o Vtv. 27 . 5 Q)t bekezd6se szerint visszop6tkisi kdtelezetts6ge sem
keletkezett.

A T6rsasrig 6ves beszdmol6inok 6s oz obbon fogloltokot oltitdmoszt6 nyilvdn-
tortdsoi olopirin oz ellen6rzdtt id6szokbon soidt vogyono vonotkoztisribon oz
6rt6kcsdkken6si leirds elszdmolisrit o Szdmv. tv. 52. S (1) bekezd6senek megfele-
l6en v6gezte.

A Tdrsosdg o telepftett, illetve ldtesitett fi erd6k ktilts6geit oz ellen6rz<itt id6-
szokbon minden ev v6g6n o Szdmv. tv.47. S (1) bekezd6s6vel, volomint o
Szrimlorenddel dsszhongbon o befeiezeflen beruhtiaisok kdzdft tortotto nyil-
vrin. A Ttirsosrig oz erd6feliiitrisokot Szdmv. tv. 48. S (2) el6irdsoinok megfele-

3 Hotdlyos 2011. ionudr 1-i6t6l
I Hotdlyos 2013. i(nius 28-t6l

118,22 122,25

274,3% 325,M
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t.2.

l6en k<inyveiben kdltsegei kiizdtt elszdmolto. A hosmrilotbo vett teriileten v6g-
zett folyomotos erd6-felfiitrisi tev6kenyseget oz 6ves iizleti jelent6sek odotoi
oldtdmosztoftdk.

A Trirsosrig vogyonelemeire vonotkoz6on oz ellen6rztitt id6szakbon korbontor-
tdsi tervet nem k6szitett, onnok v6grehoitdsdrol beszrimol6vol nem rendelkez-
nek. Korbontortdsi terv 6s beszdmol6 keszft6s6t sem iogszobrily, sem bels6 sza-
b6lyzat, sem o Tuloidonosi ioggyokorl6l-3, n€rl irto el6 o Trirsosdgnok. A Tdr-
sosrig o soitlt 6s o kezelt vagyon dllogmeg6vriso 6rdek6ben sztik6ges felfiftdso-
kot, beruhdzdsokot 6s korbontarttisokot oz 6vente v6gzett dllopoffelm6r6sek
alopidn ten/ezte, o Vtv.2. S (1) bekezd6s6ben foglaltoknok eleget tett. A Tdrso-
sdg o beruhdzdssol, fehiiitrissol, korbontortdssol 6s oz rillogmeg6vrisrivol 6ssze-

ftigg6 tew odotoit - o Tuloidonosi ioggyokorl6,-3 dltol i6vrihogyott - 6ves iizleti
terveiben szerepeltette. A teliesi.il6s6re vonotkoz6 odotok oz iizleti ielent6sekben
megtolrilhot6k. Az erd6gozddlkod6ssol kopcsolotos dllogmeg6vdsi tev6kenys6-
geket o k<irzeti erd6tervekkel dsszhongbon tervezt6k. A tervez6s kiteriedt oz er-
d6gozdrilkod6si, vodgozdtilkodrisi 6s kozi6l6ti tigozotokro, kiildn bemutotvo
ozok szdveges indokol6ssol olitrimosztott r6szletes p6nziigyi 6s noturdlis muto-
t6it. A vodgazdrilkoddsol kopcsolotos kdlts6gek tervez6se oz 6ves vodgozdrilko-
d6si tervekkel cisszhongban ttirt6nt, omely kiteriedt o voddllomriny smbdlyozl6'
sdro, o tokarmriny el6dllitrissal kopcsolotos mez6gozdosrigi tev6kenys6gre, o
vodkrirelhrirfttisro 6s o voddszottol kopcsolatos felodotokro.

A vogyonkezel6i k6telezetts6g, vqlomint q yagyon hqszn6-
lotdrc vorotkoz6 kdtelezefts6g teliesit6se
A Tdrsosrig erd6gozdrilkod6i tev6kenys6g6t a hosmrilotbo vett teriileteken, vo-
gyonkezelt teriileten, volomint o saidt tuloidonban lev6 erd6k vonotkozdsribon
ldtto el.

A HM, mint vogyonkezel6 oz Evt.2 9. $ (4) bekezd6seben fogloltoknok megfele-
l6en odto o Trinosdg hoszndlotdbo o megkdtdtt hosznrilotbo oddsi szerz6d6s

szerinti teriileteket.

A hasmdlotbo vett olokuloti teri.iletekb6l 2O14. an v6g6ig o honv6delmi minisz-
ter tiltol honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvrinftott teriilet 3 261,8157 ho volt. A
HM, oz MNV Zrt. 6s oz NFA 2O14. ionudrbon oz Nfotv. 16/A. $ (1) bekezd6s sze-

rint hriromoldohi megdllopoddst k6tdtt o honv6delmi miniszter dltol o
1391201.1. (Xll. 27 .) HM utositris 1. S (2) bekezd6se olopidn honv6delmi c6lro fe-

leslegess6 nyilvdnftott ingotlonok tekintet6ben o HM vogyonkezel6si iogdnok
megsziintetds€r6l. A honv6delmi miniszter riltol honv6delmi c6lro feleslegesseg

nyilvdnitott tertiletek oz Nfotv. 1. S (1) bekezd6s d) pontio olopidn oz NFA-bo
tortoznok. A HM o honv6delmi miniszter dltal honv6delmi c6lra feleslegess6g

nyilvrinitott teriileteket ritodto oz NFA r6sz6re. Az ritodott teriiletek vonotkozd-
stibon o HM vogyonkezel6i iogo megszfint, ozonbon o HM 6s o Trirsosdg k6z6t-
ti hasmrilotbo oddsi szerz6d6s mell6klet6nek m6dositdso o szerz6des 6.3. pont-

idbon foglaltok ellen6re elmorodt.

A Tdrsosdg oz odott 6we tervezett beruhdzdsoit 6ves i.ideti terv6'ben teriesztette
o Tuloidonosi iogok gyokorl6r-: el6, oki ozt oz iizleti terv elfogodtisdr6l sz6l6

mindenkori olopit6i hottirozotribon hogyto i6vti, kiildn frdsbeli enged6lyt erre
vonotkoz6on nem k6rtek.
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2.

A Tdrsasrig oz ellen6rzdtt id6szokbon o hosznrilotbo vett erd6k hoszndlotrit,
hosznosftrisrit hormodik szem6lynek nem odto tovribb, ilyen tdrgyi szerz6d'6-
sekkel nem rendelkezett, betortvo ezzel oz Evt.s 9. S (3) 6s

113. S (14) bekezd6s6ben fogloltokot.

A Trirsosdg o hosznrilotribon l€v6, az rillom kizdr6logos tuloidondbon rill6 vo-
gyont, vogy nemzetgozdosrigi szempontb6l kiemelt ielent6s6gii nemzeti vo-
gyont - o Vtv. 33. $ (1)5 bekezd6s6ben, oz Nvtv. 4. $ 6s 6. $-oibon7, o
26212010. (XI.17.) Korm. rendelet 40. S (1)E bekezd6s6ben fogloltoknok megfe-
lelve - oz ellen6rzritt id6szok olott nem idegenitett el, arro ielztilogiogot, ho-
szonelvezeti iogot nem olopftott, nem terhelt meg, biztosft6kul nem odott 6s

roituk osztott tuloidont nem l6tesitett.

A HM oz ellen6rzdtt id6szokbon hotrilyos hoszntilotbo odrisi szerz6d6sekben o
Trirsosrig r6sz6re, o hosmdlotbo vett fdldteriiletekkel tisszefiigg6sben diifizet6si
kcitelezetts6get nem frt el6, a Tdrsosrig ozokkol <isszeftigg6sben kifizet6st nem
teliesitett. A hotrilyos szokkezel6si megrillopodtis olopirin a Trirsosdg oz ellen6r-
zdtt id6szokbon diifizet6si kiitelezetbegdt hatdrid6ben teliesitette.

A BuDApEsrr ERTTOGAZDAS;(c Znr. Hnszl$(urrl szERz6DfsE
vAGyoNKEZErtSr SZUnz60fSr, fS l VICYONNyILV](NTART^6,SA

2.1. A hoszndloti 6s o vogyonkezel6si szerzffi6s megfelel6s6ge
Az ellen6rzdtt id6szokbon o Trirsosrig soirit vogyonnol, o HM-t6l hosmdlotbo
odrisi szerz6d6s olopidn 47 069,6309 ho hosznrilotbo vett vogyonnol, volomint
oz NFA-vol ktitdtt vogyonkezel6si szerz6d6s olopidn 50,1575 ho kezelt vogyon-
nol gozddlkodott. A hasznAlotbo odrisi szerz6d6s nem tdmogatto megfelel6en
6s szdmon k6rhet6 m6don o Tdrsosrig rillomi vagyonnal vol6 gozddlkoddsdt
mefi a ?-Ol2 - 2014. 6vekben kivett 6s honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvrinitott
tertiletek vonotkozdsribon o hoszndlotbo odrisi szerz6d6s 1. sz. mell6klet6t nem
m6dositottdk.

Az ellen6rzcitt id6szokban o TrirsoMg o Mogyor fulom tuloidontibon rill6 erd6-
vogyon 6s egy6b mfivel6si tiEi term6f6ld ingaflonok kezel6s6t o HM-mel
2OO9. mdrcius 12-6n kdtdtt hoszndlotbo odtisi szerz6d6s olopidn v6gezte. A
hoszndlotbo odrisl szerz6d6s szerint o hoszntilotbo odott ingotlonok els6d-
legesen honv6delmi c6lokot szolgriltok. A Tdrsosrig, mint hoszndl6 6s o HM k6-
z6tt l6trei6tt szerz6d6ses iogviszony kereteit o hosznrilotbo oddsi szerz6d6sben
foglolt iogok 6s kdtelezetts6gek tdltdtt6k k.
A Tdrsosdgnok o HM vogyonkezel6s6be tortoz6 ingotlonvogyon hasznriloti io-
grinok megverz6seert 6s gyokorldsd6rt p6nzben kifeiezett ellen6rt6ket nem kel-
lett fizetnie, ugyonokkor o szerz6d6s 5.2. pontio tortolmozto a T6nosrignak oz
ingoflon korbontortdstiro, tlllogtinok meg6rz6s6re, hot6kony 6s gozdosdgos
mflkddtet6s6re vonotkoz6 kdtelezettseget. A Hoszndlotbo oddsi szerz6d6st
2010. szeptember lo-6n m6dositotttik, onnok mell6kletei olopidn o Ttirsosrig

s Hotdlyos 2009. iflius 1o-t6l
6 Hotdlyos 2O13. ifnius 28-t6l
7 Hotdlyos 2012. ionudr 1-i6t6l
E Hotrilyos: 2010. december 2-t6l
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hosmtilotdbon 44 250,8355 ho tertilet volt. A m6dosfttis o szerz6d6s 1. szimti
mell6klet6t 6rintette, o hoszndlt teriileteket tdrzs 6s olokuloti tertiletekre bontot-
ton oz 1. sz. €s 2. sz. kimutottis tortolmozto. A Trirsosrig o 20o9-ben megkdtdtt
hoszndlotbo odtisi szerz6d6s 1.1 pontiribon 1. szdmri mell6kletk6nt hivotkozott
ingoflonlisto hiteles, egy6rtelmfien beozonosithot6 mell6klet6vel nem rendelke-
zel1,.

A Honv6delmi Miniszt6rium Ingoflonkezeldsi Hivotol 6s o Ttirsosdg kdzdtt
20O6. tiprilis 24-6n Megtillopodds ititt l6tre o HM vogyonkezel6s6ben I6v6
9 784ha teriiletfi ingotlonok szakkezcl6si felodatok elv6gz6se c6lidb6l
hosmrilotbo odriso tdrgyribon. A Megtillopoddsbon szerepl6 9 784 ho tertiletet
o 2B9.6vi Hosznrilotbo odrisi szerz6d6s 6s onnok 2O10.6'vi m6dosftdsrinok
mell6kletei is tortolmozzdk. Mind o megrillopodtis mell6klet6ben, mind o hosz-
nrilotbo adrisi szerz6d6sben oz ingotlonok hrsz. szdmok olopidn beozonosftho-
t6ok, ozonbon o hosmdlotbo odtisi szerz6d6sben o Megrillopodtisbon foglol-
tokkol ellent6tben t6rit6s n6lkiili teriilet hosznrilotot irt el6. A szokkezel6si fel-
odotok elv6gz6s6re hoszndlotbo vett Megtillopodris m6dosftrisrit megsziintet6-
s6t sem o Tdnosdg, sem o HM nem kezdem6nyezte.

A 20o6-bon k<it<itt szokkezel6si megtillopodris 5. pontio szerint o 9784 ho terti-
let utrin o Tdrsasdgnok ugyonozon felodotok elldtdsro vonotkoz6on
f5 Ft/ho/ev dfifizet6si kOtelezetts6get irtok el6, melyre vonotkoz6on o 20o9-ben
megkdtdtt hoszndlotbo odtisi szerz6d6s szerint diifizet6si kdtelezetb€g nem ter-
helte. A Trirsosrig oz ellen6rz6tt id6szok minden 6v6ben megfizette o hosznosf-
tdsi dfiat o HM Ingatlankezel6si Hivotal fel6 o kdvetkez6k szerint:

Id6szak

Szr6rnlo szdmo sz6mlo kidl-
Iit6snok
ddtumo

Irirftzet63
ttsszegc Ft-
bon (brut-

t6)

D4fizet6s
id6pontlo

?m9.c'1,

2OlO.6tt

2011.. 6v

?n12. 6v

2.013. 6v

2014. 6v

00349061?nO9

003462A?mO

@2604512011

oo253t7lzot2

cno60o,6l20t3

oo2502512013

8,0072252120104

BOO376s7l20t0i4

2009.u.27.

2010.M.29.

20tt.o4.u

2012.o4.1o.

2013.O1.08.

2013.04.08.

?m4.o1.29.

2014.0,6.16.

174 737

774 731

190991

198 440

198 440

11 311

209 751

3566

2009.05.15.

2010.05.10.

2011.04.20.

zotz.o4.u.

2013.o1.23.

2073.O4.26.

2014.o2.14.

2014.(x.26.

Osszesen I 161 951

A Vhr. 14. S (1) bekezdds6ben el6irtok szerint o hoszndlt vogyon olokuldsdr6l o
vogyonhoszndl6t szerz6d6s szerinti odotszolgriltotdsi kdtelezetb6g terheli. A
HM o Trirsosrignok o hoszndlotbo oddsi szerz6d6sekben nem irt el6 a hoszndlt
ingofl onokkol 6sszefi.igg6 odotszolgdltotdsi kdtelezetts6get.
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A HM, oz MI\IV Zrt. 6s oz NFA 2014. ionurirbon oz Nfotv. 16lA. S (1) bekezd6se

szerint hriromoldahi megrillopodrist kdtdtt o honv6delmi miniszter dltol o
1,3912011. (x11.27.) HM utosftrise 1. S (2) bekezd6se olopirin honv6delmi c6lro fe-
leslegess6 nyilvdnitott ingoflonok tekintet6ben o HM vogyonkezel6si iogdnok
megsziintet6s6r6l. Az Nfotv. 1. S (1) bekezd6s d) pontio szerint o Nemzeti Ftild-
olopbo tortozik oz dllom tulojdondbon 16v6, oz ingotlon-nyilvdntortdsbon
mrivel6s al6l kive$ honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvrinftott teriiletk6nt nyil-
vdntortott fdldr6szlet. A HM 2014. ionudr 22-6n, volomint 2014. februdr 6-tln
oz NfA-val o honv6delmi miniszter dltol honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvd-
nitott tertiletek vonotkozdstibon kOtdtt megdllopodtis szerint o HM vogyonkeze-
l6i iogo megszfint. A HM tdj6kozotto o Tdrsavigot, hogy o megdllopodds sze-

rint 3261,8157 ho teriilet (,,kivett Alomi tertilet I") NFA r6sz6re ritoddsro keriil.
Az ingotlonok ritodris-ritv6teli iegyz6k<inyv felv6tel6vel titoddsra keriiltek oz
NFA r6sz6re. Az titodott teriiletek vonotkozdsribon oz Nfotv. f6lA. S (1)-
(4) bekezd6se oz NFA r6sz6re o teriiletek mentesit6s6nek igozolt m6don t<irt6n6
megvol6sftrisri! vogy o mentesft6s sztksegtelens6g6nek igozoltistit irto el6,
omely o t6nyleges miivel6si rig megrillopitrisdnak felt6tele volt. Az dtodott te-
riiletek vonotkozdsdbon o HM vogyonkezel6i iogo megszffnt, ezert oz Atodott
tertiletekre oz E,ttz.9. S (4) el6irdsoi - mely o vogyonkezel6 szimriro lehet6v6
tette ezen terUletek Trinostignok t<irt6n6 hosmdlotbo oddsdt - 6rv6nytelenn6
vdltok, ennek ellen6re a HM 6s o Ttirsosrig kdzOtt fennrill6 hoszndlotbo oddsi
szerz6d6s mell6klet6nek m6dosftriso elmorodt. A m6dositrisi k6telezettseget o
hoszntilotbo odrisi szerz6d6s 6.3. pontio is el6irto. Az NFA oz titodott tertiletek-
kel kopcsolotbon tdi6koztotto o Trirsostigot, hogy ozok hosznositdstihoz sziiks6-
ges a t6nyleges mrivel6si dgbo sorokis, omelyre az Nfatv. 16/A. S (3) bekezd6se
olopirin o tertiletek mentesit6s6t kdvet6en, illetve oz orro iogosult szerv hivoto-
Ios igozoldvit kdvet6en - mely olopirin o mentesft6sre nincs sziik6g - van lehe-
t6s6g. A feleslegess6 vrilt teriileteken o Trirsosrig oz Evt. 17. S (1) bekezd6s6ben
fogloltokot megsdrtve erd6gozdrilkodrisi tev6kenys6g6t - oz erd6szeti hot6sdg
konibbi enged6ly6nek birtokdbon - tovribb folytatto. A Trirsostig o kezelt tertile-
tek rendez6se 6rdek6ben tdbbsziir kezdem6nyezett egyeztet6st oz NFA-vol, o trir-
gyalisok o ielen ellen6rz6s olott is folyomatbon voltok.

Az ellen6rztitt id6szokbon o Tdrsosrig a Mogyor Allom tulaidonribon dll6 erd6-
vogyon 6s egy6b mrivel6si t19f term6ftild ingotlonok kezel6s6t oz NFA-vol
2013. irilius 30.-dn kritrift vogyonkezeldsi szerz6d6s olopirin is elldtto. A Tdrso-
sdg, mint vogyonkezel6 6s az NFA krizcitt l6treidtt szerz6d6ses iogvivony kerete-
it o vogyonkezel6si szerz6d6sben dgzitett iogok 6s k6telezettsegek tdltdtt6k ki.

Az ellen6rzdtt id6szokbon a Tdrsosrig a Mogyor Ailom tuloidonriban dll6 egy6b
mrivel6si rigri term6fdld ingoflonok kezel6s6t az NFA-val 2013. itilius 30-dn
YK2OI3-34O szdmon kdttitt vogyonkezel6si szerz6d6s olopidn v6gezte. A vc-
gyonkezclGsi szcrz6d6s megfelel6en 6s szrimon k6rhet6 m6don trimogotto o
Trirsasrig dllomi vogyonnol vol6 gozdtilkoddsdt. A VSZ 4. pontio tortolmozzo o

e o Mogyor Allom tuloidondbon 6s o Honv6delmi Mlniszt6rium vogyonkezel6s6ben 16-

v6, honv6delmi c6lro feleslegess6 vtilt lngoflonok 6rt6kesit6s6nek, 6s oz 6rt6kesit6sre
nem tervezett felesleges ingotlqnok vogyonkezel6i iogdnok vogyonkezel6sre iogosult
mds szervek rcsz6re tort6n6 dtoddso, volomint o tulaidoniog ingyenes dtruhdzdso el6-
k6szit6s6nek rendi6r6l
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Tdrsosrig iogoit 6s kdtelezetts6gei! tovribbd o 6. pontjo tortolmozzo oz ingatlan
nyilvrintortdssol kopcsolotos odotszolgdltotdsi kdtelezetbegeket.

A VSZ 1. pontio olopirin kezel6sbe vett teriiletek porom6tereit oz aldbbi tdbld-
zot tortolmozzoi

relepriles hrsz. Mfivel6si ris li.ll?il, 
te- 

Pioci 6rt6k (Ft)

roksonv orst2 regef!'
' szonto

50,1575 23 197 @O

A VSZ 3.1 pontio a vogyonkezel6i iog gyokorldsri6rt &enk6nt 10O Ft/hekttir dfi
megfizet6sdt irto el6, o szerz6d6s 3. 2. pontio o vogyonkezel6si dfifizet6si gyoko-
risdgtlt irto el6, amely szerint o vogyonkezel6i dfi ttirgyevre vonotkozik 6s min-
den 6v december 15. nopiriig esed6kes. A Trinosrig a vagyonkezel6i dfiat oz el-
len6rzritt id6szakbon hotdrid6ben megfizette.

A Tdrsosrig riltol vogyonkezel6sbe vett fdldteriiletek uttin 2013-201.4-re vonot-
koz6on fizetett vogyonkezel6si diiok o kdvetkez6k szerint olokultok:

Id6szak

Szdmlo sz6mo szflnlo kidl- Diiftzet63
litdcnok 0srzege Ft- Diiftzet63
d6tumo bon (brut- td6pontio

t6)

?n13. ev

2014. e\t

wYK-OO222 2013.o9.24.

vBvK15-OOOO1 2015.o3.20.

2130

2 116

2900

1 354

2013.10.02.

20r3.10.1r.

2014.12.1o.

2015.o3.24.

2.2.

lrsszescn 8 500

A Budopesti Erd6gazdos6 g Ztt. vqgyonnyilvdntortdeo
A HM nyilvrintortdso 6s o Trinostig nyilvdntorttiso alopirin megdllopithot6,
hogy o Tdrsosrig nyilvrintortdsdb6l o honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvrinftott
teriileteket telies kdrfien nem vezette ki, ez6rt o Ttlrsosrig nyllv6ntortdso nem
tdmogotto megfelel6en oz dllomi vogyonnol vol6 felel6s gazddlkodtist.

A T6rsosrig oz ellen6rztitt id6szokbon kiinywiteli nyilvtintortosoibon soitit 6s

kezelt vagyont tortott nyilvdn, o hosznosftdsbo vett vogyonelemek o Ttirsosdg
kdnyveiben dllomrinyi 6rt6kkel nem szerepeltek. A Trirsostig o Tuloidonosi iog-
gyokorl6l-3 dltol el6irt egys6ges szrimviteli politikrit 6s szdmlorendet olkolmoz-
to, oz ozokbon o Tdrsosrig hosznrilotdbo odott teri.ileteket is mogribo foglol6on
negyed6vente besztimolt o Tuloidonosi ioggyokorl6l-3 fel6.

A Tdrsasrig oz ellen6rzdtt id6szokban o Hosznrilotbo oddsi szerz6d6s 6s onnok
2O1O.6vi m6dosikiso szerint 44 250,8355 ho nogysdgri f<ildingatlont hoszndlt,
omelyb6l 21, 7 65 ,217 t ho olokuloti 6 22 485 ,6184 ho tdrzsteriilet volt. A
2014. ,6vi beszimol6 szerint oz erd6tertiletek nogystigo 37 365 ho volt. A Trirso-
srig o vdmviteli nyilvrintortdson kivtil, o hosznrilatba kopott vogyonr6l o
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hoszndlotbo odrisi szerz6d6sek mell6kletei szerinti ingoflanlistdn olopul6, o va-
gyonelemek egyertelmfi beozonosikistit lehet6v6 tev6 noturdlirikot tortolmoz6
nyilvdntortdst vezetett. A hoszndlotbo vett vogyonelemek 6rt6kkel o Trirsosrig
szdmviteli nyilvdntortdsribon nem szerepeltek, o vogyonkezel6 HM o hosznri-
lotbo addsi szerz6d6sekben o Trirsosrig hoszndlotdba odott ingoflonok vonot-
kozdsribon nem irt el6 nyilvtlntortrisi kdtelezetts6get. A Trirsosrig o hoszndlotri-
bon rill6 volomennyi dllomi vogyonro, 6s onnok nogysdgriro vonotkoz6, o va-
gyonkezel6 nyilvrintartdsrival egyez6 odattol o 2OL2-2OL4. 6vekben nem ren-
delkezett. A vogyonkezel6 HM 6s o Tdrsosdg nyilvdntortdso nem mutotott
egyez6#get o honv6delmi c6lro feleslegess6 vdlt tertiletek vonotkozrisribon sem.

A 2010. evi Hoszndlotbo odrisi szerz6d6s mell6klet6ben (1.6s 2. szdmri kmuto-
tds) szerepl6 teriiletek nyilvdntortdsdbon o Tdrsosrig dltol rendezetlenk6nt nyil-
vdntartott, o HM dltol feleslegess6 nyilvdnitott 3 261,8157 ho tertilet is szere-
pel! ozokot - elkiilOniilten is nyilvtintortottrik, ozonbon - o hosznrilotbo vett
teriiletek kdziil nem vezett6k ki. A vogyonkezel6vel o nyilvrintortdsoikot csok o
Hosznrilotbo oddsi szerz6d6s 2010.6vi m6dositrisrit megel6z6en egyeztett6k. A
Trirsosdgnok a Vhr. 14. S (1) bekezd6se szerinti odotszolgdltotrisi kdtelezettsege
nem keletkezett, mert o hosznriloti szerz6d6s ilyen iellegfi k<itelezetts6get nem
tortolmozott.

A Tdrms6g dltal hGznAlt foldterillet volryon olokukiso oz ellen6r-
zdtt id6szok beszrinol6val lezf,lt 6veiben:

Id6pont Hoszndlt
f0ldterUlet

Ebb6l Soidt
feleslegess6 vogyon
nyilvdni
tott

B6relt,
voovon- szokkeze-- -1 - ., - USSZeSkezeles- lesDen levo ..,
il"" 

- 
r"ro t"rui;i - teriilet

terulet

2009.01.01.

2@9.12.37.

2010. 1,2.37.

2077. 12.37.

n72. 12.37.

2073. t2.3r.

2074. t2.3t.

44 250,8355

44 250,8355

44 250,8355

44 250,8355

44 250,E355

44 250,E355

44 250 E355 3261,8157

16EE,7557

1688,7557

7688,7 557

1688,7557

7644,7 557

16AA,7 557

r688,7557

50,1575

50 1575

1to6,8777

[106,4777

to79,EE22

7079,EEZZ

7079,8822

7079,8822

7079,EE22

47U6,4643

47046,4643

47019,4734

47019,47 34

47079,47 34

47069,6309

47069,6309

A Tdnosdg o vogyonkezel6sbe vett ingotlonokr6l o Vhr. 17. S (1) bekezd6s6ben
fogloltoknok megfelel6en elkflldnitett, noprok6sz mennyi#gi nyilvrintortdst
vezetett, mely t6,telesen tortolmozto o vogyonkezelt eszk6z6k kdnyv szerinti
brutt6 6s nett6 6rt6k6t, valamint oz 6rt6kben bektivetkezett egy6b vriltozrisokot.
A Trirsosdg o VSZ eredeti, hitelesk6nt egy6rtelmrien beozonosfthot6, o vogyon-
kezelt eszkrizdk t6teles felsorokisrit tortolmoz6 1. sz. mell6klettel o helyszini el-
len6rz6s id6szokdban rendelkezett.

A Trirsosrig o vogyonkezel6s6be vett 50,1575 ho teriiletet o Vhr.9. $
(9) bekezd6s o) pontio rendelkez6s6nek megfelel6en o vogyonkezel6si szerz6-
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3.

d6sben szerepeltetett 6rt6ken tortotto nyilvrin, ozt o Tdrsosdg m6rleg6ben o
Szdmv. tv. 23.EQ) bekezd6seben fogloltoknok megfelel6en oz eszkdzdk kdzdtt
szerepeltette o Szdmv. tv 42. S (5) szerint o hosszri leirirohi k6telezetts6gekkel
szemben,

A VSZ 6.1. pontio 6s o 26212010. (Xl. 17 .) Korm. rendelet 5O/A. 5 (2)r0 bekezd6-
s6ben foglolt el6fnis ellen6re oz NFA r6sz6re o Ttinosrig o kezelt vogyonr6l
odotszolgdltotdst nem teliesitett.

Az ellen6rz6tt id6szok e"t v6gi m6rlegeinek teteleit o
Szdmv. tv. 69. S (1) bekezd6s6ben fogloltok szerinti lelttirrol trimasztoftrik oki. A
Trfusostlg kOnywiteli m6rleg6ben kimutatott eszktizdk 6s fornisok tillomdnyi 6r-
t6k6t o Szdmv. tv.59. S-ribon el6irtoknok megfelelve, o Leltdrozdsi Szobdlyzot-
bon fogloltak alopidn elk6szitett lelt6rrol trimosztottdk oki. Az ellen6rzdtt id6-
szokbon o leltrirozrisi szobdlyzotlok megfelel6en o vez6igaz4ot6i utositdsok
olopirin a leltrirozdsi titemtervek elk€sziiltek, ozonbon oz Erd6szeti Igazgot6sd-
gok tribb esetben nem o szobrilyzatrok megfelel6 hotdrid6ben k6szitett6k el o
r6sdetes utemterveket. A befektetett eszkrizdk eset6ben o
Szrimv. tv.69. S (3) bekezd6s6nek megfelel6en o 2Oll. es 20L4.6vekben t6teles
mennyis6gi leltdrfelv6tellel biztositottrik a m6rlegek oldtrimosztdsdt. A kEsdetek
eset6ben minden 6vben t6teles mennyis6gi leltrirfelv6telt v6geztek. A leltrirozds
sonin feltdrt elt6r6seket oz onolitikus 6s f6kdnyvi nyilvdntortrisokon rituezett6k'

A BuDApEsrr ERD6cAzDAs,(c Znr. f,vr,s rERvEzf,sI FEUTDATAI-

NAK ELr/iTrfuA, Az ,lcazLTt JocszABj{LYox €nvErvrsUrfst

3.1. Az iizleti terwek vogyonmegfitz6sre, vogyongyorqPitdsrq
vonotkoz6 elemei
A Trirsosrig o soirit 6s o hasznrilotbo vett vogyonnol vol6 gazdtilkodtis sordn oz
6ves tervez6sl felodotoit o Tulaidonosi ioggyokorl6l-2 el6inisainok megfele-
l6en l6tto el, oz ellen6rz6tt id6szok minden 6v6re elkdszitett Uzleti tervei tor-
tolmoztrik o soirit 6s o hoszndlotbo vett vagyon meg6rz6s6re, gyoropitrisriro
vonotkoz6 elemeket.

Az 6ves tizleti tervek elk6szit6sdt o Tuloidonosi ioggyokorl6,-2 a 2Ol7-2.O13. €xt-

ben tervezEsi poram6terek megoddsrivol, ?.O14. 6we vonotkoz6on tervez6si
inlnyelvek megkiild6sevel tdmogotto. Az i.izleti terv m6dositrisdro k6t olko-
lommol, 2010. 6s 2013. 6vben keriilt sor. Az 6ves iideti terveket o Tdrsosrig fe-
letti Tuloidonosi ioggyokorl6l-2 tuloidonosi, volomint Alopit6i Hotdrozottol
hogyto i6vri A tervek tortolmoztok o soidt vogyon meg6rz6s6re, gyorapftdsiro
vonotkoz6 elemeke! ozonbon o Trirsosrig soitit 6s hoszndlt vogyonriro vonot-
koz6 beruhrizdsoit nem elkiildnitetten ielenitett6k meg. Az tizleti tervek mo-
gukbo fogloltrik oz erd6mfivel6ssel, fokitermel6ssel, vodgozdrilkoddssol, kdziG
l6ti tev6kenyseggel 6s beruhdztissol kopcsolatos feladotokot. Az ellen6rzdtt id6-
szokbon, oz tizleti tervekben oz 6rt6kcsdkken6s 6sszeg6t minden 6vben megho-
lodto o beruhrizdsoknok 6s oz erd6fehiiitdsro fordftott kdlts6geknek oz egyiittes
0sszege.

ro Hottilyos: 2o13. mdius 25-t6l
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3.2.

Az Nvh/. 7. $ (1.) bekezd6s6nek rendelkez6seit o Tdrsosrig betortotto, mert vo-
gyonkezel6k6nt oz rillomi vogyon 6rt6k6nek meg6rz6s6r6l, rillagdnok meg6vd-
sdr6l gondoskodott, o felfifttisi munkrikot elv6gezte.

A tervekben megfogolmqzoll el6irdsok 6ru6nyesiil6se
A Trirsosrig oz 6gazttl6s 6ves iideti tervekben megfogolmozott, oz erd6vo-
gyonnol vol6 gozdrilkodris 6rdek6ben kifeitett erd6gozdrilkoddsi 6s vodgozddl-
kodrisi tev6kenys6g6t rnegfelel6en v6gezte, o vogyon meg6rz6s6re, gyoropitti-
sdro vonotkoz6 el6irdsokot betortotto.

A Ttirsosrig tev6kenyseg6t oz ellen6rzdtt id6smkbon az Evt z4l- S (1), 42. S (1)-
(2) bekezd6s6ben,44. g-ribon, ozEw.223. S (1) bekezd6s6ben,€s24. $-tibon el6fr-
tok szerint oz erd6szeti hot6srig i6vrihogyrisrivol, az erd6gozddlkodrisi tev6keny-
s6gre vonotkoz6 tewek olopidn v6gezte. A tev6kenys6g teliesitds6t oz erd6szeti
hot6srignak az Evt.z 41. S (1)-(3) bekezd6sei, volomint o 42. S-o szerint beielen-
tette. Az dgozoti tervek tartolmozttik oz erd6telepit6si, erd6felfjitdsi terveket 6s

azok finonszfrozrisi fornisdt. Az erd6telepit6seket oz ellen6rzdtt id6szokbon oz
Evt.2 44. $-tinok megfelel6en, az erd6szeti hot6srig dltol i6vdhogyott erd6telepi
t6si-kivitelez6si tervek olopidn hoitotta v6gre. Az erd6gozdtilkoddsi tev6kenys6-
g6nek teliesft6s6t oz erd6szeti hotosdgnok oz Evt.z 42. S (1) bekezd6s
c) pontidnok megfelel6en beielentette.

A Trirsosrig vodgozddlkodtisi tev6kenys6g6t a vadgazddlkoddsi iizemtervek
olopirin elk6szitett, o vodtiszoti hot6srig riltol o Vodv6delmi. tv.47. S-o szerint

i6vtihogyott 6ves vodgozdrilkodrisi tervek olopitin v6gezte. A Trirsosdg teliesitet-
te oz iizleti tervekben megfogalmazott, o vagyonkezel6sbe 6s o hosznositdsbo
vett vogyonelemekre vonotkozb, o vagyon meg6rz6s6re, gyorapftdsdra vonot-
koz6 el6fnisokot.

Az 6ves gozdrilkodrisr6l oz ellen6rzdtt 6vekben o Szdmv. tv.95. $-ribon nevesi
tett tizleti ielent6st k6szitettek, melyek r6szletesen elemezt6k o soidt 6s o hosznri-
lotbo vett vogyon meg6rz6s6re 6s gyoropftdsdro vonotkoz6 tellesit6sek 6rt6kel6-
s6t. Az iizleti jelent6sek o Tdrsosdg eredm6ny6nek 6s idvedelmez6seg6nek alo-
kuldsdn kiviil, o vogyonkezelt, hosmdlt teriilet 6s o vtillolkoz6i tev6kenyseg
miik6dtet6s6nek, oz odott 6vi beruhrizrisoknok o bemutatrisdt is tortolmoztdk.
Az 6ves iizleti ielent6seket oz FB megtdrgyolto, o Trirsasdg feletti Tuloidonosi
ioggyokorl6l-2 Alopft6i Hotrirozottol elfogodto. Az 6ves tizleti ielent6sek tortol-
moztrik oz odott 6v iizleti terv6ben megfogolmozott felodotok teliesiil6s6re vo-
notkoz6 fontosobb notunilis 6s 6rt6kodotokot, volomint oz erd6szeti tev6keny-
s6g riffog6 6rt6kel6s6t. A Tdrsostlg o vogyonkezelt ingotlonhoz kopcsol6d6, a
Vtv. 27. S (6)-(7)" bekezd6seiben foglolt 6rt6kcsdkken6s elszdmokisi 6s visszo-
p6tltisi kiitelezetts6g6t teliesitette. Az ellen6rzdtt id6szokbon o beruhrizrisokra 6s
oz erd6fehiiftrisro fordftott kiilb6geknek oz egyiittes dsszege minden 6vben
megholodto oz elszrimolt 6rt6kcs<ikken6s <isszeg6t.

Az flgazrtli szobdlyok 6n 6nyesiil6se
A fdrsosrig vogyongozddlkoddsi tev6kenys6ge sordn 6w6nyesitette az figozati
logszobdlyok vogyongozddlkodrlshoz kopcsol6d6 el6inisoit.

3.3.

A
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A Tdrsosig a gozddlkoddsb 6l szdrmaz6 bev6teleinek elsztimokisrintil tdbb eset-

ben s6rtilt o Szrimv. tv. f5. $ (9) bekezd6se szerinti brutt6 elszdmolds olopelve,
mely szerint o bev6telek 6s o kdlts6gek (rdforditdsok) egymrissol szemben nem
szdmolhot6k eI. A megk<ittitt vodrismti szerz6d6s, bizomdnyi szerz6d6s, illetve
bizomrinl megdllopodds olopirin o bizomrinyos oz 6t megillet6 iutol6kot nem
szdmli.zto ki o Ttirsosrig r6sz6re, o Tdrsosrig o szdmlokirillitds sonin oz 6t megil-
let6 bev6telnek o iutol6kkol cs6kkentett 6sszeg6t ttintefte fel.

A bev6telek elszdmokisriro o megfelel6 sztimlocsoportbon kertilt sor. A voddsz-
totrisi tirok meghatdroztiso o szerz6d6sek el6inisoinok megfelel6en o hotdlyos
vodriszoti driegyz6kekben rdgzftett rirok olopidn tdrt6nt.

Az ellen6rzdtt id6szakbon o Trirsosdg dltol hovnosftott erd6 rillami tuloidonb6l
vol6 kikeriil6s6re nem keriilt sor, ez6rt az Ettt.z 8. $ (4)-(5) bekezd6seiben foglalt
rendelkez6sek nem s6rtiltek. A Trirsosrig oz ellen6rz6tt id6szokbon oz erd6 fenn-
tortrisdra, v6delmdre, valomint oz erdei hoszonv6telek gyokorldsdro irdnyul6
erd6gozdrilkoddsi tev6,kenys6g6t minden esetben oz Evt.2 41. S (1) bekezd6s6ben
fogloltoknok megfelel6en, el6zetesen beielentette oz erd6szeti hot6vighoz. Az
Evt.z 42. S (1) bekezd6s el6irdso verinti beielent6si k6telezettseg6nek oz erd6-
gozdosdg oz 6ves erd6gozdrilkoddsi tenrek keret6n beltil oz Evr.23-24. $ tiltol
el6irt formdbon 6s hotririd6ben tett eleget. Ennek keret6ben minden esetben be-

ielentette oz erd6telepit6s els6 kivitel6t, oz erd6fehiiittls sikeres els6 erd6sit6s6t,
volomint oz Evt.2 41. S (1) bekezd6s szerinti egy6b tev6keny#gek elvegz6s6t. A
beielent6sek minden esetben oz Evl.z 42. S (2) bekezd6sben fogloltoknok megfe-
lel6en oz orra iogosult erd6szeti szokszem6lyzet elleniegyz6s6vel t6rt6ntek'

A tdrsosdg k6t esetben fizetett erd6v6delmi idrul6kot oz Evt.2 81. S (2) bekezd6se
olopirin t6rs6gi csotomohdl6zot feileszt6s6hez r6szben termel6st nem szolgril6
fdtlon terulet, r6szben erd6teriilet v6gleges ig6nybev6tele, volomint fdtlon tisz-
tds mez6gozdovigi mfivel6sbe vondso miott, tisszesen 1 585 E Ft 6rt6kben. A
Tdrsosrig oz erd6telepft6si-kivitelez6si tev6kenys6g6t o iogvobdlybon fogloltok
szerint v6gezte. Az Evt.z 44. $-o szerinti erd6telep(t6si kivitelez6si terveket meg-
kiildte oz erd6szeti hotosrig r6sz6re, ozokot o hot6srig hatrirozottol i6vdhogyto.

Az ellen6rz6tt id6szokbon oz Evt.2 47. $ (4) bekezd6se alopitln oz erd6szeti hot6-
sdg dsszesen n6gy esetben hozott korlitoz6 vogy tilt6 hotdrozotot. Hdrom eset-

ben - oz erd6terv m6dosftristinok elmorodtiso, oz erd6gozddlkod6si tev6keny-
seget erd6tervben foglolt el6frdsokkol nem 6sszhongbon I6v6 beielent6se, foki-
termel6s szerz6d6st6l elt6r6 vegz6se miott - tiltotto oz erd6gozddlkoddsi tev6-
kenys6get. Egy esetben oz erd6gozddlkoddsi tev6kenys6g meghotrirozoft id6tor-
tomro val6 korldtozrisdra kertilt sor. Az erd6szeti hotoslig oz ellen6rzdtt id6-
szokbon dsszesen 8 716 E Ft 6rt6kben szobott ki ozEvt.2LO7. $ (1) bekezd6se sze-

rinti erd6gazdrilkoddsi bfntigot.

A Trirsosrig o Vodriszoti tv. 44. S (1) bekezd6s6ben fogloltok 6rtelm6ben 10 6we
sz6l6 vodgozddlkodrisi iizemterwel rendelkezett, ozt o voddszoti hotos<ig o Vo-
dtiszoti tv.45. S (2) bekezd6s6ben rdgzftetteknek megfelel6en i6vdhogyto. A
Ttirsosrigndl oz 6ves vodgozdtilkodrisi tervek elk6sziiltek, ozok voddszoti hat6-
srighoz t6rt6n6 benyriitrisriro o Vodv6delmi w. 47. S (1) bekezd6s6ben foglol-
toknok megfelel6en keriilt sor. Az 6ves vodgozddlkoddsi terveket o vodtiszoti
hotosrig o tbw6ny 47. $ (3) bekezd6s6ben fogloltoknok megfelel6en i6vdhogyto.
Az ellen6rz<itt id6szokbon o Tdnosdg rendelkezett oz Evt't 26. S

(1) bekezd6s6ben meghotdrozott, l0 6vre sz6l6 erd6gozdtilkodtisi uzemtervek-
kel. Az Evt.l 35. $ (1) bekezd6s6ben, oz Evt.z44. S, valomint 45. $
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4.

(3) bekezd6s6ben fogloltoknok megfelel6en oz erd6szeti hot6stig dltol i6vdho-
gyott, 5 6vre sz6l6 erd6telepit6si-kivitelez6si tervek rendelkez6sre rilltok, ozok oz
Evr.2 25. $-dbon rrigzitett tortolmi elemekkel rendelkeztek.

A xon-rnorl-fs MoNrroRrNG RENDsZER KIArJl.Kiri{sl fs rr0-
KODTETESE

A kontrollrendszer kiclokitdso 6s mfikiidtet6se
A Trirsosdg o felodotelkitdsdt tdmogot6 konlrollrendszert 6s onnok mfik<id-
tet6set oz ellen6rzdtt id6szokbon megfelel6en olokitotto ki. A Trirsosdg oz 6ves
beszdmol6 k6szft6s6t oz SZMSZ-ben 6s o Szrimviteli politikdbon szabfllyozla, oz
ellen6rz6si tev6,kenys6g ellitrisrinok rendi6t o Bels6 ellen6rz6si szobrilyzotban
hotrirozto meg. A Tdnosrig nem rendelkezett kockrizotkezel6si szobdlyzoftol,
onnok elk6szit6s6t a Tuloidonosi ioggyokorlfi-2 nem irto el6. A 2013. ionudr 1-

i6t6l hotrilyos Bels6 ellen6rz6si sznbfllyzat ozonbon tortolmozto o Trirsostig
kockrizoti t6rk6p6t.

A Tuloidonosi ioggyokorl6l-2 o Szdmv. tv.4. $, 17. $ (1) 6s o
20. S (1) bekezd6sben rdgzitett 6ves beszdmoldsi kdtelezetts6get oz SZMSZ-ben
el6frta. Az 6ves beszrimol6 k6szitds6t oz SZMSZ-ben 6s o Sz6mviteli politikdbon
szabdlyoztrik. Az ellen6rz6si tev6kenys6g elldtdstinok m6ditlt o Bels6 ellen6rz6si
szobdlyzotbon hottiroztdk meg. A Tdrsovig kockrizotkezel6si szobdlyzottol nem
rendelkezett, elk6szit6s6t o Tuloidonosi ioggyokorl6l-2 nem frto el6 o Tdrsostig
r€sz6re.

A tdrsasdg feletti Tuloidonosi ioggyakorl6r,z FB l6trehozrisrir6l rendelkezett. Az
FB oz ellen6rz6s id6szoktibon oz Alopit6 okirotbon 6s o
Gt. 33. $ (1) bekezd6s6ben el6irt, oz 6ves munkotew6ben rcigzitett ellen6rz6si
felodotoinok eleget tett, o Trirsosrig 6ves beszrimol6ir6l o v6lem6ny6t a kdnyv-
vizsgdl6i ielent6s figyelembe v6tel6vel olokftotto ki, inisbeli ielent6s6t o Tuloi-
donosi ioggyokorl6l-2 fel6 elk6szftette. A T6nosrig FB-o ellitta a vagyongazddl-
kodris, o felodotelldtds 6s oz tigyvezet6s ellen6rz6s6t. Az FB iigyrendi6nek meg-
dllopftdso oz Alopft6 i6vdhagydsivol tdrt6nt, oz FB 6ves munkotervek olopidn
ldtto el felodotoit. Vizsgtllto o l6nyeges tizletpolitikoi ielenteseket 6s elk6szitette
o Trinosrig 6ves beszrimol6itir6l kiolokitott inisbeli jelent6s6t. Az FB az igyveze-
tes tev6kenyseg6nek iogszobdlybo, olopszobdlybo, illetve olopit6i hotrirozotbo
vol6 iitkriz6se, illetve o Ttinosdg, vogy oz Alopit6 6rdekeit s6rt6 iigyek miott oz
ellen6rzdtt id6szokbon nem tett megdllop(trist.

A Tdrsosrig minden 6vben hotririd6re elk6szftette o
Szrimv. tv.8. S (2) bekezdds6nek o) pontio szerint 6ves besaimol6idt o
Szrimv. tv. III. feiezet el6inisoinak megfelel6en. A Gt. 35. $ (3)r'z bekezd6s6ben,
az fi Ptk. 3:27. S (1)r3 bekezd6s6ben, volomint o Szrimv. tv
158. $ (6) bekezd6sben fogloltok olopidn a Trirsosdg legfdbb szerve, oz FB, vo-
lomint o krinywizsgril6 inisos ielent6senek birtokribon oz 6ves beszimol6kot
i6vrihogyto. A beszdmol6t o Tdrsosrig o Szrimv. tv. f 54. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en o kdnywizsgril6i zdrod6kot is tortolmoz6 fiiggetlen kdnywizsgdl6i

t'z Hot<ilyos 2014. m6rcius 14-ig
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ielent6ssel egytitt kdzz6tette. tzzel a Szdmv. tv. 153. S (f) bekezdds szerinti le-
t6tbe helyez6si k6telezetts6g6t teliesftette.

A Szrimv. tv. 155. S (2) bekezd6s el6irdso, valomint oz Alopit6 Okirotban foglalt
tuloidonosi drint6s olopirin o Tdrsosrig oz ellen6rz6ssel 6rinteft id6szokbon
kdnywizsgril6i szolgdltotdst vett ig6nybe. A kiinywizsgril6t o Tuloidonosi iog-
gyokorl61.2 meghotdrozott id6tortomro bizto meg. Az Alopit6 Okirotbon meg-
hotdrozrisro keriiltek o ktinywixgril6 felodotai is, omi tortalmozto o
Gt. 41. S (1)r' bekezd6s6nek megfelel6en o kdnywizsgtil6vol kdtend6 szerz6d6s

l6nyeges tortolmi elemeit. Az ellen6rziitt id6szokbon o k6nywizsgdl6 o
Szdmv. tv. 156. S (1) bekezd6se szerinti, oz 6ves beszdmol6 vol6distigtinok 6s

szobdlyszerfis6g6nek feliilvizsgrilotrit elv6gezte, volomint elk6szitette ftiggeflen
konywixgril6i ielent6s6t, omely tortolmozto o Szdmv. tv.
156. S (4) bekezd6sben el6irt kdnywizsgtll6i zrirad6kot. A kdnywizsgtil6 min-
den 6vben hitelesit6 zrirod6kkol ltitto el a Trirsostig 6ves beszdmol6it annok el-
len6re, hogy o 2010.6vben o Trirsostig 6ves m6rleg6ben oz erd6szerkezet ritola-
kitdsrinok kdlts6gei a Szrimv. tv. 48. S (2) el6irtisoi ellen6re beruhdzrisk6nt ke-
riiltek oktivdkisra. A Ttirsosrig vogyono nem cs6kkent, ez6rt o kdnywizsgdl6 o
Trirsosdg legf6bb ddnt6shoz6 szerv6nek oz dsszehivdsrit nem kezdem6nyezte, fi-
gyelemfelhiv6 vezet6i levelet nem k6szitett. A Trirsosrig oz erd6szerkezet ritolo-
kittisrinok elszrimoldsrir6l sz6l6 trii6koztotriso olopidn <inellen6rz6st v6gze11,

omely sonin o tuloidonosi dlldsfoglokissol tisszhongban o kordbbon oktivdlt
6llomtinykdnt elsztimolt erd6szerkezet dtalakitdst (erd6feltiiitrist) k0lb6gk6nt
szdmolto el. A 2010. 6vi hibdt ielent6s 6svegfinek min6sitett6k, ugyonis oz o
m6rleg f6risszeg 296-tit megholodto. Az 6nellen6rz6s utdn o 2010. 6vi od6zris
el6tti eredm6iry 6s o soirit t6ke 45 073 EFt-tol, o beruhriaisok 497O2EEt-tol
cs6kkentek.

A Tuloidonosi ioggyokorl6l-2 o Tdrsosrignok nem frt el6 bels6 ellen6rz6si tev6-
kenyseg elldtdst, ozonbon o Tdrsosdg 2011. riprilis 1-i6t6l egy f6 megbfzdsdvol
gondoskodott o bels6 ellen6rz6s kiolokitrisrir6l, okinek o tev6kenys696t azon-
bon csok 2O12. mrircius 8-t6l szobrilyozto oz SZMSZ-6ben. A bels6 ellen6rz6s oz
6ves munkoteweft 2n12-t6l kocktizotelemz6sre olopozta, felodotrit oz FB dltol
j6vdhogyott 6ves munkotervek olapidn ldtto el, omir6l o FB-nek rendszeresen
besztlmolt. A vogyongozddlkodrist 6rint6en o bels6 ellen6rz6s evente vizsgdlto
o leltdrozdst, o trirgyr eszktizgozdrilkodtlst 6s o k6szletgozdrilkodtlst. Az ellen6r-
zdtt id6szokbon ellen6rz6sre keriilt tovribbri o szdmviteli szobfilymt, o ktizi6l6ti
tev6kenys6g, o beruhdzdsok folyomotoi, oz Eur6poi Uni6s tdmogotrisok fel-
hoszndltiso, a kdzmunkoprogrom v6grehoitriso 6s elszrimoltiso, dtfog6on o vo-
driszoti 6s o fohosmriloti 6gazat, a szerz6d6sk6t6si 6s oldfrdsi jogosultsrigok, vo-
Iomint a TAMOP 6s o LIFE proiektek megvol6sitriso 6s elszrimoldso. Az ingotlon
nyilvtintortds, 6s o vogyonnyilvdntortds szobtilyozottsrigdt o bels6 ellen6r nem
ellen6rizte.

ra Hotdlyos: 2014. mdrcius 14-ig
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4.2. Az inform6ci6dromltisi 6s monitoring rendszer kiolokitd-
so 6s mffkiidtet6se
A Trirsosrigndl o kdzfelodot-elltlttist 6s vogyongozddlkoddst 6rint6 vobdlyszerfi
miikiid6st trimogot6 informrici66rornlf,sl 6s monitoring rendszer kioloki-
tdso 6s mrik6dtet6se nem vol6sult meg telies k<irfien.

Az ellen6rzritt id6szokbon o Tulaidonosi ioggyokorl6, el6szdr 2010. iflius 13-t6l
oz Alopft6 Okirotbon, 2014. szeptember 10-t6l oz Alopvobrilybon irt el6 o ve-
z6ngazgot6 r6sz6re informdci6tlromltissol kopcsolotos kOtelezetts6geket. A ve-
z6igazgatd gondoskodott o Szrimv. tv. 17. S (1) bekezd6s6ben el6irt 6ves be-
szrimol6 elk6szft6s6r6l, 6ves tizleti tervet k6vit6s6r6l, valomint oz FB el6zetes i6-
vtihogydso uttin oz olopit6 el6 terieszt6s6r6l, tovtlbbti - oz 6ves beszrimol6 mel-
l6kletek6nt - ielent6st k6szitett dvente egyszer o Tuloidonosi ioggyokorl62, az FB

fel6 hdromhovonto o Tdrsasrig iigyvezet6s66l, vogyoni helyzet6r6l 6s tizletpoli-
tiktiirir6l. A vezeigozgot6 r6sz6re el6irt olopft6i informrici6szolgdltotrisi kdtele-
zetts6g v6grehoitdsdt tdmogottrik o Tdrsosdg szobdlyzotai, ki.il6n6sen oz
SZMSZ, o leltrirozrisi szabilyzat, o szdmviteli politiko, o sztimlorend, oz eszk6-
zdk 6s forrdsok 6rt6kel6si szobilyzoto, o bizonyloti szobdlyzot 6s oz irotkezel6si
szobrilyzot.

A Trirsosig 2013. irilius 3O-dn vogyonkezelEsi szerz6d6st (VSZ) kOtdtt oz NFA-
vol fdldtertiletek kezel6s6re. A 262|2OLO. (XI. 17.) Korm. rendelet 6s o
VSZ6.l. pontio olapirin o Tdrsosdgnok oz NFA fel6 odotszolgdltotrisi kdtelezett-
s6ge keletkezett o Nemzeti Fdldalopbo tortoz6 rdbfzott f6ldvogyonr6l, ozonbon
o Trinosdg oz NFA fel6 odobzolgtiltotrist nem teliesitett.

A Vtv.5. S (2) bekezd6s6ben fogloltok 6rtelm6ben o kriz6rdekfl odotok nyilvd-
nossdgdr6l sz6l6 t6rv6ny szerinti kdzfelodatot elkit6 szervnek min6stilt, ozon-
bon oz Avtv. 20. S (8)1s bekezd6s6ben, volomint oz Info tv. 30. S (6)15 bekezd6-
s6ben nigzitett, o kdz6rdekfi odotok megismer6sere ininyul6 ig6nyek teliesit6s6-
nek rendi6re vonotkoz6 szobdlyzotk6szit6si k6telezetts6g6t nem teliesftette. A
Tdrsosrig o k6z6rdekfi adotok nyilvdnosstigro hozotoldg illetve oz odotok v6
delm6t oz ellen6rz<itt id6szokbon biztositotto. Az Info. tv. 32. $t7-dbon foglolt, o
k6zv6lem6ny pontos 6s gyors ttli6koztotdsdro ininyul6 kdtelezetts6g6nek eleget
tett. Az Info. tv. 33. S (1)r8 bekezd6s6ben foglolt elektronikus kdzz6t6teli kOtele-
zetts6g6t teliesitette. A gozdtllkoddstlhoz kopcsol6d6 kciz6rdekfi odotokot inter-
netes honlopirin, digittilis formdbon hozzdf,lrhetdvd tette. A fdrsosrig oz
Info. tv. mell6klet6ben felsorolt szervezeti, szem6lyzeti adotokot, tovribbd o te-
v6kenys6g6re, mfikdd6s6re vonotkoz6 odotokot, volomint gozdtllkoddsi odotoit
a helyszini ellen6rz6s olott k6zz6 tette a honlopidn.

A Trirsosdg 2011-t6l rendelkezett Informotikoi Biztonsdgi szobdlyzottol, omely-
nek kiiliin<isen oz informdci6v6delem, az odotfeldolgozds folyomoto, volomint
az odotrnent6s, biztonsigi mrisolatok feiezete kopcsol6dott oz odotv6delemhez.
A Trirsosdg bizonyloti 6s irotkezel6si szobdlyzato az odotok v6delm6vel kapcso-

15 Hotrilyos 2Ol l. december 3l-ig
15 Hotdlyos 2012. ianurir f-i6t6l
t7 Hotfllyos ?.O12. ionudr f -i6t6l
rE Hottilyos 2012. ionudr 1-i6t6l
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5.

lotos el6fnisokot is tortolmozott, ozonbon o Trirsosrig ktiltin odotv6delmi szo-
bdlyzottol nem rendelkezett.

A ruuJoolosr JoccyAKoRL6KNAK A BrrDApEsrI Eno6clzol-
si{c Znr. VAGyONGAZDj(LKODJ(SI FEUIDATAIRA VONATKOZ6 DON.

rEsur, rrrEzKErrfsEr MEGFELELOSE,cE

A Vtv. 3. $-o szerint o Trirsosrig r6szesed6se felett 6s o kezel6s6ben l6v6 dllomi
vogyon felett o tuloidonosi jogok gyakorldstit 2010. ifnius L6-ig az MIrIV Zrt.
ldtta el. AVt:'t.29. S (3) 6s (5) bekezd6sei, volomint o vogyonkezel6si szerz6d6s

olopitin oz MNV Zrt. tuloidonosi iogait akk6nt gyokorolta, hogy o ttirsosrigok
feletti tuloidonosi ioggyakorltis rendiEt megosztotto o HM-mel. A 2010. 6vt6l o
Tdrsosrigi €szesed6sek felett tulaidonosi ioggyokorkis elvdlt o vogyonkezel6s-
ben l6v6 vogyonelemek feletti tuloidonosi ioggyokorkisdt6l. A Vtv.re m6dositri-
sdvol 2O10. ifnius 17-t6l o Trirsosrig r6szesed6se feletti tuloidonosi ioggyokorl6
az MEB Zrt.lett, a Tdrsostig hoszndlotribon l&6 rillomi vogyon felett o tuloido-
nosi iogokot tovribbro is oz MNV Zrt. gyokorolto. Az Nfotv. 2O1O. ern hatdlybo-
l6p6s6t kdvet6en o Ttirsosrig dltol hosmtilt, o Nemzeti F<ildolopbo tortoz6 fdld-
teriiletek vonotkozrisriban o tuIoidonosi iogok oz MNV Zrt.-t6l dtkertltek oz
NFA hotdskdr6be, mig oz egy6b ingotlonok 6s vogyonelemek tekintet6ben o tu-
laidonosi iogokot tovdbbro is oz MIMrt. gyokorolto.

Az MIrIV Zrt. 6s HM kdzdtt 2008. mdius 29-6n, o Vtv. 27. S (1) 6s

29. S (5) bekezd6s6nek megfelel6en vogyonkezel6si szerz6d6s idtt l6tre. A szer-

z6des ll.2,II.8.l, n.8.2 6s II.8.7.1 pontioi szobdlyoztdk o tuloidonosi iogoknok o
k6t szervezet krizdtti megosztdsdt. 2014. itilius l6-t6l kezd6d6en oz
Mfbtv. 3. $ (5) bekezd6s6nek vdltoaisrinok 6s oz Evtr 9/A S -ban fogloltoknok
megfelel6en o Trirsosrig tdrsasrigi r6szesed6s6vel kopcsolotos tuloidonosi iogo-
kot o Tuloidonosi ioggyokorl63 gyokorolto.

A Ttirsosrig vogyongozdrilkoddsi felodotoiro vonotkoz6 ddnt6sek, int6zked6sek
el6k6szft6se o HM 6s o Tdrsostig feletti Tuloidonosi ioggyokorl62-3-nril megfelel6
volt, dsszhongbon volt o vonotkoz6 iogszobdlyokkolm, 6s o bels6 szabrilyzatok-
kol, volomint r€szletesen szobdlyoztdk o d6nt6si iogkdrdket 6s o vogyongozddl-
kodrissol kopcsolotos d6nt6sek el6k6szft6s6t. A Tuloidonosi ioggyokorl6l-3 oz el-
len6rzdtt id6szokbon t6keemel6sre, t6keleszrillfttisro, p6tbefizet6s elrendel6s6re,
tuloidonosi kdlcs<in nyriittlstiro, osztol6k kifizet6s6re, hitelfelvetelhez vonotkoz6
doni6st nem hozott. A Tuloidonosi ioggyokorl6, 2011.-ben oz Aht, 109. $ (9) be-
kezd6s6nek megfelel6en oz rillomi vogyon feliigyelet6rt felel6s NFM miniszter
hottiskdr€ben elitir6 KIM miniszter i6vdhagytisdvol oz erd6gozdosdg r6sz6re

visszo nem t6ritend6 tuloidonosi tdmogotrist nyriitott oz erd6tertileten bekdvet-
kezett teriileti krirok felszdmoltisdro, volomint kdz6rdekri tev6keny#9ek finon-
sziroaisriro 15,0MFt <isszegben. A Tuloidonosi ioggyakorl6, 2O72-ben az
Ahtr4s. S (2) bekezd6s6nek megfelel6en o nemzeti feileszt6si miniszter i6vriho-
gyrisdvol o Trirsasdg raz6re 12,5 M Ft visszo nem t6ritend6 tillomi tdmogotdst
nyfitott o trirsosrig dltol kezelt erd6terUleteken bekdvetkezett krirok felsztlmolti-
srira. A Tdrsosdg feletti Tuloidonosi ioggyokorl6l-3 o Tdrsasdg soidt vagyonrinok

re vtv. 3. S (hotdlyos 2010. ifnius 17-t6l)
m Aht.r, Aht.z, vtv., Nvtv., Mfbtv., Etv.
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tuloidoniogrit visszterhesen nem ruhdzto rit 6s ingyenes ritruhrizdsro vonotkoz6
ddnt6seket nem hozott.

A Tuloidonosi ioggyokorl6l meghotrirozto 6s oktuoliztilto o tuloidonosi d6nt6-
sek el6k6szft6s6vel kopcsolatos ktivetelm6nyeket, valomint a tuloidonosi ellen-
6rz6s szobrilyait. A Tuloidonosi ioggyokorl6l tuloidonosi ellen6rz6st nem v6g-
zett. A HM o vogyon vriltozisrit eredm6nyez6 d6nt6sek el6k6szit6s6vel kapcso-
lotos kdvetelm6nyeket, felodot- 6s hotdskdniket, volomint o tuIoidonosi ellen-
6rz6s szobtilyoit o 4l?.OlO. (L 15.) HM utositrisbon meghotdrozto. A HM o
2@9.-2OlO. irinius 16. kdzdtti id6szokbon tuloidonosi ellen6rz6st nem v6gzett.
A kcizfelodot elldtds biztositdso 6s folyomotos fenntortdso 6rdekdben o Tdrso-
sdg riltol elldtott felodotok iellege 6s folytonossdgo miott rii befektet6sek, r6sze-

sed6,sek megvdsrirldso nem keriilt sor. A Trirsosrig szrimdro vagy dltolo nfiitott
vogyoni hozzrijrirulds (opport) oz ellen6rzdtt id6szokbon nem tdrt6nt, o Tuloi-
donosi ioggyokorl6r-r €rne vonotkoz6 d<intdst nem hoztok.

Tuloidonosi ioggyokorl6, minden 6vben o m6rleg szerinti eredm6ny eredm6ny-
tortol6kbo t0rt6n6 helyez6ser6l ddntdtt. A 20L3.6vben i6vdhogyto o trirsasdg
el6terieszt6s6t o trirsosrig 6s oz NFA Toksony Ol5l2. hrsz -ri ingotlan tdrgyribon
l6trei6v6 vogyonkezel6si szerz6d6sr6l. A Tuloidonosi ioggyokorl6, i6vtihogyto o
tdrsosrig 2Oll-2O14 6vekre vonotkoz6, o tewezelt. beruhdzisokot is tartalmoz6
iizleti terveit, osztol6k-kifizet6s n6lki.il fogodto el o trinostig 2OIO-2O13. id6szok-
ro vonotkoz6 6ves beszdmol6it, volomint oz iideti ielent6seit. A Tuloidonosi
ioggyokorl62 smbdlyozta a vogyongozdrilkodrisi ddnt6sek meghozotoldnok,
el6k6szit6s6nek folyomotoit, o ddnt6si iogosultsrigokot gyokorl6 bels6 testiile-
tek, szervezeti egys6gek felodotoit, iigyrendieit. A mindenkori fldeti 6vet lezrir6,
o Tdrsasrig vogyonvdltozrisoit is bemutot6 beszdmol6t o tulaidonosi ioggyokor-
16, o kcinywizsgril6i zdrod6k figyelembe v6tel6vel fogodto el. A Trirsosdg feletti
Tuloidonosi ioggyokorl6, o Trirsosdgndl o 2010. evben kiils6 szok6rt6vel dtvilti-
gitdst vegeztetett, iogi, gozdosrigi, informatikoi teriileten. Az tiMltigitds olopidn
tett iovoslotok megvolosuldsdt nyomon k0vett6k, 6s o megtett int6zked6sekr6l,
illetve oz el6rt eredm6nyekrdl oz 6rintetteket beszdmoltottdk.

A Trirsosrig 6s oz NFA kdzdtt fennrill6 vagyonkezel6si szerz6d6s m6dositrisdt a
Tuloidonosi ioggyakorl63 2014. okt6ber 22-6n a 612014, sz. Alopit6i Hotdrozo-
tdvol - o Tdrsosdg Alopszobrilyo LZ.z bb) pon$dnok megfelel6en -i6vdhogyto,
melynek keret6ben o Ttinosrig vogyonkezel6i iogo 86,1182 ho teriiletri ingat-
lonro teriedt ki.

Az ellen6rzdtt id6szokbon o Tulaidonosi ioggyokorl63 tuloidonosi ellen6rz6si
szabrilyzottol nem rendelkezett, ellen6rz6st o Trirsosrig vogyonvtlltoztist ered-
mdnyez6 diint6seire vonotkoz6on nem v6gzett. A Tuloidonosi ioggyokorl63
2OL4.lll. negyed6v6ben hovi rendszeresseggel, 2O1.4.IV. negyed6v6ben egyszer
o vogyoni helyzet olokukisdt tiikrdz6 p6nziigyi-szdmviteli informrici6kot k6rt
be o Tdrsosrigt6l kontrolling c6lokro, ezdltol megfelel6 kontrollt rirv6nyesitett o
Tdrsostig vogyongozdrilkoddsi tev6kenys6ge, vogyonvtiltozrissol idr6 ddnt6sei
felett. Elrendelte o Trirsosrig iogi, pdnziigyi 6s szokmoi gozdrilkodrisi ritviligftri-
s<it o 2010. ionudr 1. - 2014. itinius 30. id6szokro vonotkoz6on, amely kiteriedt
a vogyongozddlkodtlssol, volomint vagyonnyilvrintortrissol kopcsolotos szo-
brilytolonsdgok feltrinisriro is, fgy teliesitette oz Nvtv. 10. S (2) bekezd6s6ben
el6irt tuloidonosi ellen6rz6si kdtelezettseget. 2014.ll. f6l6v6ben o Tuloidonosi
ioggyokorl63 megfelel6en vabrilyozto o Tdrsosrig vogyongozddlkoddsdnok fel-
iigyelet6vel, irrinltrisrivol kopcsolotbon elkitond6 felodotokot.
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Az NFA tev6keny#ge oz ellen6rz<itt id6szokban nem tdmogotto telies kdriien
o felel6s vogyongazldlkodds megvol6suldstit. Az NFA a 9l2OlO (XII. 2) sz.

Elnciki Utositrisbon oz Nfotv. 23. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en szabdlyozto az
NFA dltol o Trirsosrig vogyongozdrilkoddsi trirgyri ddnt6seire odond6 el6zetes
enged6lyek elk6szit6s6nek folyomatdt. A Ttinosdg szdmriro oz NFA oz
Nfatv.23. S (1) bekezd6s€ben nevesitett, rendes gozdrilkodtis kdr6t megholad6
beruhtlzrisro oz ellen6rzdtt id6szokbon nem dllitott ki el6zetes tuloidonosi hoz-
zriiriruldst. Az NFA nem fogolmozott meg elvrirdsokot, 6s nem aktuolizilto o
megl6v6 szokmoi kdvetelm6nyeket o Tdrsosdg fel6 o Nemzeti Ftildolopbo torto-
z6 fdldr6szletekre vonotkoz6 vogyongozddlkodtisi tev6kenys6gre, vogyonvdlto-
zrist eredm6nyez6 ddnt6sekre, 6s ozok el6k6szit6s6re. Az NFA rendelkezett tuloi-
donosi ellen6rz6si szobdlyzottol, o Trirsasdg vogyonvtiltozdst eredm6nyez6 dcin-
t6seire, vogyongozddlkoddsriro, vogyonnyilvdntortrisriro vonotkoz6on ellen6r-
z6st nem v6gzeft. Az ellen6rzdtt id6szokbon o Trirsosdg vogyonkezel6s6ben 6s

oz NFA vogyoni krir6be dsszesen 50,1575 ho tertilet tortozott, melyre vonotko-
z6on o 2621?.OLO. (XI. 17.) Korm. rendelet 6s az NFA Elndk6'nek
7 I 2Ol3 (lV .2) sztimri utasftrisrinok megfelel6 tuloidonosi ellen6rz6st oz NFA
nem v6gzett.

Az Nfotv. hottilybol6p6s6t kdvet6en oz MIrIV Zrt. 6s oz NFA ktizdtt o HM dltol
vogyonkezelt 6s o Tdrsosrig hoszndlotribo odott ingoflonok vonotkozrisribon
ritodds-titv6tel nem volt, oz NFA nem rendelkezik noprok6v nyilvdntortrisi
odotokkol o Tdrsosdg riltol hosmdlt 6s o tuloidonosi ioggyakorldso o16 tortoz6
fdldtertiletekr6l. Ezdltol oz nem teliesitette o
Nfotv. 7. $ (1) bekezd6s ) pontidbon el6irt noprok6sz nyilvdntortris k6vetelm6-
ny6t.

A honv6delmi c6lro feleslegess6 nyilvdnitott teriileteknek oz
Nfotv. 16/A. S (2) bekezd6s6ben el6frt kdmyezetv6delmi, vegyv6delmi 6s tiizsze-
r6szeti mentesit6se, tovribbti o tertiletek t6nyleges mfivel6si rigrinok beiegyz6se
oz ingotlon-nyilvdntorttisbo elmorodt. A rendezeflen ingotlanok oz NFA nyil-
vrintortdsriban nem ielennek meg oz ingotlon-nyilvdntartdsbo tdrt6n6 tuloido-
nosi ioggyokorl6i beiegyz6sig.

Budopest 2015. na )tnop

*,:-t7-;-
Mokkoi Mririo

feliigyeleti vezet6

4,

Mell6klet: 5 db
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fogszobrilyok

Aht.r (hotdlytalon: 2012. ionudr 1-jEt6l)
Aht., Az dllamhdztort<isr6l sz6l6 ZOLI.6vi CXCV. tdrv6ny
ASz tv. Az Allomi Sz6mvev6sz6kr6l sz6l6 2olL.6vi LXVI. tdrvEny
Avtv. A szem6lyes odotok v6delm6r6l 6s o k<iz6rdekri odotok

nyilv6nossdgdr6l sz6l6 1992. 6vi LXIII. t6rv6ny (hotdlyta-
lan: 2012. ionurir I -l6t6l)

Evt.r Az erd6r6l 6s oz erd6 v6delm6r6l sz6l6 1996.6vi LIV. tdr-
v6ny (hotdlytolon: 2009. iflius 10-t6l)

Evt.z Az erd6r6l, oz erd6 v6delm6r6l 6s oz erd6gozddlkoddsr6l
sz6l6 2@9.6vi XXXVII. tdrv6ny (hotdlyos: 2009. irilius l0-
t6D

Evr.1 Az erd6r6l 6s oz erd6 v6delm6r6l sz6l6 L996.6vi LIV. tdr-
v6ny v6grehoitds6r6l sz6l6 2911997. (IV. 30.) FM rendelet
(hotrilytolon: 2009. november 21-t6l)

Evr.z Az erd6r6l, az erd6 v6delm6r6l 6s oz erd6gozddlkoddsr6l
sz6l6 2@9. 6vi XXXVII. torv6ny v6grehoitdsdr6l sz6l6
l53lZC09. (XL 13.) FVM rendelet (hotdlyos: 2009. novem-
ber 21-t6l)

Gt. A gozdos6gi t6rsosdgokr6l s2616 2@6.6vi IV. t<irv6ny (ha-
tdlyos: 2014. mrircius 14-ig)

Info. tv. Az informdci6s iinrendelkez6si iogr6l 6s oz informdci6szo-
bodsdgr6l sz6l6 20ll.6vr CXII. tdrv6ny

Mfbtv. A Mogyor Feileszt6si Bonk R6szv6nytdrsos6gr6l sz6l6
2001. 6vi XX. ttirv6ny

Nfotv. A Nemzeti Fdldolopr6l sz6l6 2010. 6vi LXXXMI. tiirv6ny
Nvtv. A nemzeti vogyonr6l sz6l6 2Oll.6vi CXCVI. tdrv6ny
Ptk. A Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. tdrvdny

(hotdlyos: 2014. m6rcius l4-ig)
Szdmv. tv. A szdmvitelr6l s z616 2ffi.6vi C. tdrv6ny
rii Ptk. A Polgriri T<irv6nyk<inyvr6l sz6l6 2OL3.6vi V. torv6ny
Vodv6delmi tv. A vod v6delm6r6l, o vadgozddlkoddsr6l, volomint o vo-

ddszotr6l L996.6vi LV. t6rv6ny
Vhr. Az rillomi vogyonnol vol6 gozddlkodrisr6l sz6l6 25412Co7 .

(X. 4.) Korm. rendelet
Vtv. Az 6llomi vogyonr6l sz6l6 2@7 . 6vi CVI. tdrv6ny
26212010. (XI.1.7.) Korm. A Nemzeti F6ldalapbo tortoz6 fdldr6szletek hosznosit6s6-
rendelet nok r6szletes szob6lyoir6l sz6l6 Korm. rendelet

Egy6b rdvidit6sek

A Mogyor Allam, okinek o nev6ben o t6rsos6g feletti tu-
loidoni ioggyokorl6 i6r el

Alopit6
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A v-oz 6s-o6v/2ot s. szeut ELtNtisrERvEzETHEz
. A Budapesti Erd6gozdosrig Zrt. mindenkori hotdlyos Ala-

AlaDito oldrot pit6 Okiroto
Asz Allami Szdmvev6sz6k

Av Rt. Allami vogyonkezel6 Rt.

Bels6 Ellen6rz6si Sza- A Budopesti Erd6gozdosdg Zrt. mindenkori Bels6 Ellen6r-
bdlyzat z6si Szobdlyzoto
DTU Diint6shoz6 Testi.ileteinek Ugyrend
E Ft ezer forint
Erd6szetihot6sdg MegyeiMez6gozdasdgiSzakigozgotrisiHivotolErd6szeti

Igozgot6srig 201.0. december 3 l-ig, Megyei Korm<inyhivo-
tal Erddszeti Igozgat6sdgo 2011. ionudr f-i6t5l (10 me-
gY6ben)

FB Feliigyel6 bizottsrig
FM Ftildmfivel6siigyi Miniszt6rium
Forrds-SQL rendszer Integrdlt iigyviteli rendszer, omelynek felodoto volt a vo-

gyonkezel6k szdm6ro o vogyonkotoszteri jelent6s elk6szi-
t6s6nek 6s adathordoz6n tdrt6n6 tovdbbftdsdnok biztosi
tdso, volomint o tulaidonosi joggyokorl6 vagyonkezel6s6-
ben l6v6 vogyonelemek elektronikus adotb6zisbon ttirt6n6
t6teles nyilv6ntort6so

ho hektdr
HM Honv6delmi Miniszt6rium
INTOSAI Legf6bb Ellen6rz6 Int6zm6nyek Nemzetkozi Szervezete

ISSAI nemzetk<izi stondardok

IT iegyzett t6ke
KIM Kozigozgotdsi 6s Igozsdgiigyi Miniszt6rium
KVI Kincstriri Vogyoni lgazgot6sdg
M Ft milli6 forint
MFB Zrt. Mogyor Feileszt6si Bonk Zrt.
MNV Zrt. Mogyor Nemzeti Vogyonkezel6 Zrt.
NFA Nemzeti Fdldalopkezel6 Szervezet

NFM Nemzeti Feileszt6si Miniszt6rium
NVT Nemzeti Vogyongozddlkoddsi Tondcs
nyt. szdm nyilvdntartdsi szdm
RJGY r6szv6nyesi iogok gyokorl6io
ST solrit t6ke
sz. szdmf
Szdmviteli Politiko A Budopesti Erd6gozdosdg Zrt. Szdmviteli Politikdia
SZMSZ A Budopesti Erd6gozdasdg Zrt. Szervezeti 6s Mffktjd6si

Szobrilyzoto
Tdrsosdg A Budopesti Erd6gozdasdg Zrt.
Tulojdonosi ioggyokor- Mogyor Nemzeti Vogyonkezel6 Zrt., mint o tdrsosdg 16-
16, szesed6sei feletti tuloldonosi ioggyokorl6 2009. ionu6r 1-

i6t6l 2010. ifnius 16-6ig
Tulojdonosi joggyokor- Mogyor Feileszt6si Bonk Zrt., mint o tdrsosdg r6szesed6sei
16, feletti tuloidonosi ioggyokorl6 2010. ifnius 77 -4t61 2014.

iflius 15-6i9
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Tuloidonosi ioggyokor-
16,

Vaddszoti hot6s6g

vsz

Fdldmfivel6siigyi Miniszt6rium, mint o tdrsosdg r6szesed6-
sei feletti tulojdonosi ioggyokorl6 2014. irilius 16-t6l
Megyei Mez6gozdosdgi Szokigozgotdsi Hivotol Fdldmiive-
l6stigyi Igozgot6sdg Vod6szoti 6s Holdszoti Osztdly 2010.
december 31-ig, Megyei Korm6nyhivotol F<ildmfivel6siigyi
Igozgot6s6go 2011. ionudr r-i6t6l (10 megy6re)

oz NFA-vol 2013. irilius 30.-dn krttrttt vagyonkezel6si szer-
z6d6s
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FOGALOMTAR

dllami vogyon

dllomi vogyon
hoszn616lo

dtldthot6 szerve-
zet

foldbirtok-politi-
koi irdnyelvek

hosznositds

immoteri6lis szol-
gdltot6s6b6l sz6r-
moz6 bev6tel

informdci6s 6s
kommunik6ci6s
rendszer

Kincstdri Vogyoni
lgazgot6s6g

Allomi vogyon:
o) oz 6llom tulaidondbon l6v6 dolog, volamint dolog m6d-
idro hosznosithot6 term6szeti er6;
b) oz o) pont hotrilyo ald tartoz6 mindozon vogyon, omely
vonotkozdsribon tdrv6ny oz 6llom kiz6r6logos tuloidoniogdt
nevesiti;
c) oz dllom tuloidondbon l6v6 togsrigi iogviszonyt megteste-
sit6 6rt6kpopir, illetve oz dllomot megillet6 egy6b tdrsasdgi
16szesed6s;
d) oz dllomot megillet6 olyon immoteridlis, vogyoni 6rt6kkel
rendelkez6 iogosultsdg, omelyet iogszob6ly vogyoni 6rt6kfi
iogk6nt nevesi!
e) oz 6llom tuloidondbon l6v6 p6nzrigyi eszk<iztik.
Az rillomi vogyon hoszndl6io oz o term6szetes vogy jogi sze-

m6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet oki, vogy
omely trirv6ny vogy szerz6d6s olopidn, bdrmely iogcfmen
(b6rlet, hoszonb6rlet, hoszndlot stb.) dllomi vogyont birtokol,
hoszn6l, szedi onnok hosznoit. (Ide nem 6rtve o hoszon6lve-
z6t, o vogyonkezel6t 6s o tuloidonosi iogok gyokorl6idt.)
Atl6that6 szervezet o Nvtv. 3. S (1) bekezd6s 1. pontidbon fel-
sorolt, o meghotdrozott ktivetelm6nyeknek megfelel6 szerve-
zet.
Az Nfotv. 15. S (3) bekezd6s o)-s) pontioibon meghotdrozott,
o Nemzeti Frildolopbo tortoz6 fdldr6szletek hosznositdsdro
vonotkoz6 irdnyelvek.
Hasznositris o tuloidonosi ioggyokorl6 vogy o nemzeti vo-
gyon hoszn6l6ja dltol o nemzeti vogyon birtoklisrinak, hosz-
ndlotdnok, hosznok szed6se iogdnok bdrmely - o tuloidoniog
ritruhdzdsrit nem eredm6nyez6 - iogcfmen ttirt6n6 6tenge-
d6se, ide nem 6rtve o vogyonkezelEsbe oddst, volamint o ha-
szon6lvezeti iog olopitdsdt.
Immoteridlis szolgdltotdsb6l szdrmoz6 bev6telek ozok o nem
onyogiellegfi szolgdltatdsokb6l szdrmaz6 dllomi bev6telek,
omelyeket azEvt.2 3. $ (1) bekezd6se szerint, o kiiliin iogsza-
bdlybon meghotdrozott r6szletes felt6telek szerint, oz erd6k
fenntortdsdro, gyaropitdsdro 6s v6delm6re kell forditoni.
Az inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer biztositia, hogy
oz informdci6k eljussonok oz illet6kes szervezethez, szervezeti
egys6ghez, illetve szem6lyhez.

A Vtv. 61. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben o Kincstdri Vogyoni
lgozgot6s6g (o tovdbbiokbon: KVI) 2007. december 31-ei ho-
trillyal megszfint, iogoi 6s kdtelezetts6gei ezen id6pontt6l - o
66. S (1) bekezd6s6ben megieldlt felodot kiv6tel6vel - oz MNV
Zrt.-re sz6lltak. A KVI 66. S (1) bekezd6sben foglolt felodato o
kincstdro szdllt. A iogok 6s kdtelezetts6gek 6tszdll6so nem
min6siilt o KVI riltol kdt<itt szerz6d6sek m6dosit6sdnok.
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kockdzotkezel6si
rendszer

kontrolling

kontrollkornyezet

kontrolltev6keny-
s69ek

k6zfelodot

kockdzatkezel6s A kock6zotkezel6s o szeryezet c6liai el6r6s6vel kopcsolotos

kontrollrendszer

kockdzotok ozonositdsdnok 6s elemz6s6nek, volomint o me9-
felel6 vdloszok meghatdrozdsdnak folyomota.
A kockdzotkezel6si rendszer mriktidtet6se sordn fel kell m6mi
6s meg kell 6llopitoni o szervezet tev6kenys6g6ben, gozdrilko-
ddsdbon reil6 kockdzotokot, volomint meg kell hotdrozni oz
egyes kockdzotokkol kopcsolotbon sziiks6ges int6zked6seket,
volomint azok teliesftds6nek folyomotos nyomon kdvet6s6-
nek m6didt. A kockdzotkezel6si rendszer olyan irdnyitdsi esz-

koz6k 6s m6dszerek tisszess6ge, omelynek elemei a szervezeti
c6lok el6r6s6t vesz6lyeztet6 t6nyez6k (kockdzotok) ozonosi-
tdsa, elemz6se, nyomon kdvet6se, volomint sziik6g eset6n o
kockdzoti kitetts6g m6rs6kl6se.
Az o vezet6stdmogot6 rendszer, omely o vezet6i tervez6st, el-
len6rz6st, volomint informdci6-elldtdst koordindllo c6lorien-
tdlton o kdmyezeti vdltozdsokhoz igozodvo.
A kontroll komyezet elemei: o szervezeti strukturo, o felel6s-
s6gi, hatdskdri viszonyok 6s felodotok, o szervezet minden
szinti6n meghotdrozott etikoi elvdrdsok, o hum6ner6forrds-
kezel6s. A kontrollkdmyezet alapozzo meg o bels6 kontroll
6sszes tdbbi elem6t o fegyelem 6s o struktfro biztositdso dltol.
A kontrollrendszer o kockdzotok kezel6se 6s tdrgyilagos bizo-
nyossdg megszerz6se 6rdek6ben kialokitott folyomotrendszer,
omely ozt a c6lt szolgrillo, hogy megvol6sulianok a k6vetkez6
c6lok:
o) o mrikrid6s 6s o gozdrilkodds sordn o tev6kenys6geket szo-
bdlyszerfen, gozdosdgoson, hat6konyon, eredm6nyesen
hoits6k v6gre,
b) oz elszdmol6si kdtelezetts6geket teljesfts6k, 6s
c) megv6di6k az er6forrdsokot a vesztes6gekt6l, k6rokt6l 6s

nem rendeltet6sszerd hoszndlott6l.
A kontrolltev6kenys6gek azok oz elvek (politik6k) 6s eli<ird-
sok, amelyeket o kock6zotok meghotdrozdso 6s o szervezet
c€lloinok el6r6se 6rdek6ben alakitonok ki.
A kdzfeladot iogszabdlybon meghotdrozott dllomi vogy on-
kormdnyzati feladot, amit oz otro kdtelezett kdz6rdekb6l,

iogszabdlyban meghotdrozott k<ivetelm6nyeknek 6s feltdte-
leknek megfelelve v6gez, ide6rtve o lokossdg kozszolg6ltot6-
sokkol val6 elldtdsdt, tovdbb6 az dllam nemzetkrizi szerz6d6-
sekben vdllalt k<itelezetts6geib6l od6d6 koz6rdekri felodoto-
kat, valomint e felodotok elldtdsdhoz sziiks6ges infrostruk-
triro biztositdsdt is. Az Etv. 2. $ (2) bekezddse szerint a fenn-
torthat6 erd6gozd6lkod6s sordn o legfontosobb kdz6rdekff
felodot oz erd6k vdltozotossdgdnok meg6rz6se, oz erd6k
fenntortdso, felfiitdso 6s a v6delmi, volamint kdzi6l6ti szol-
gdltotdsok biztosftdso, melyek elv6gz6s6t oz rillom megfelel6
eszkdzrikkel biztositio.
A szervezet tev6kenys6g6nek, o c6lok megval6sitdsrinok nyo-
mon k6vet6s6t biztosft6 rendszer, omely oz operotfv tev6-
kenys6gek keret6ben megvol6sul6 folyomotos 6s eseti nyo-

monitoring
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Nemzeti Fdldolop

nemzeti vogyon
hoszndl6io

r6bizott 6llomi
vogyon

tdrsos6gi portf6-
ti6
tuloldonosi ellen-
6rzes

mon krivet6sb6l, volomint oz operotiv tev6kenys6gekt6l fiig-
getleniil mrikrid6 bels6 ellen6rz6sb6l dll. A monitoring o pro-

iektek 6s progromok v6grehoitds<inok nyomon kdvet6se,
mely o tdmogot6 6s o kedvezm6nyezett k6zti megdllopodds-
ban foglolt elidrtisok k<ivet6s6t, oz el6reholodds ellen6rz6s6t
6s a lehets6ges probl6mdk id6ben tdrt6n6 ozonosftdsrit szol-

9dlio.
A Nemzeti Fdldalop o kincsttiri vogyon r6sze, omelybe bele-
tortoznok oz dllom tuloidondbon 6s oz ingotlon-nyilvdntor-
tdsbon lev6, oz Nfotv. 1. S (1)-(2) bekezd6seiben felsorolt te-
rtiletek, frlldr6szletek 6s oz ozokhoz kopcsol6d6 vogyoni 6r-
t6kri io9ok.

Az Nfotv. 15. $ (1)r, vqlomint 1. S (1)' bekezd6se 6rtelm6ben
2010. szeptember 1-i6t6l oz erd6gozdosdgi tdrsosdg vogyon-
kezel6s6ben l6v6 fdldteriiletek o Nemzeti Fdldolopbo tortoz-
nok, ozok felett o tuloidonos iogoit oz ogrdrpolitikd6rt felel6s
miniszter oz NFA ritidn gyokorolio.
A nemzeti vogyon hoszndl6jo oz a term6szetes szem6ly, iogi
szem6ly vogy iogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet,
oki, vagy omely rillomi vogyon tekintet6ben ttirv6ny vogy
szerz6d6s olopirin, o helyi dnkorm6nyzot vogyono tekintet6-
ben t6rv6ny, o helyi dnkormdnyzat rendelete vogy szerz6d6s
olopidn b6rmely logcimen nemzeti vagyont birtokol, hosz-
nril, szedi onnok hosznoit, kiv6ve o tulojdonosi ioggyokorl6
(oz Nvtv. 3. 5 (1) bekezd6s 11. pontio olopi6n).
Rdbizott dllomi vogyon oz o Vtv. olkolmozdsdban 6llomi vo-
gyonnok min6stil6 vogyon, omit oz MNV- o soidt vogyond-
t6l elkuldnitetten - kezel 6s nyilvdntort. Az Mfbtu. 3. S (9) be-
kezd6se szerint rdbizott dllomi vogyon az o vogyon, omely
felett az Mfbtv. erei6n6l fogvo a Mogyor Allom nev6ben az
MFB gyokorolio o tuloidonosi iogokot. Az Nfotv. i. S (1) be-
kezd6s6ben fogloltak olopitin oz NFA-hoz tortoz6 ribizollvo-
gyon o tdrv6nyben meghotdrozo$ o Nemzeti Frlldolopbo
tortoz6 vogyon.
Tdrsosrigi portf6li6 oz MNV, illetve oz MFB rdbizott vogyo-
ndbo tortoz6 rillomi tulojdonri tdrsostigi r6szesed6sek.
Az MNV/MFB/FM tuloidonosi ioggyokorl6 dltol v6gzett ellen-
6rz6s, omelynek c6lio oz dllomi vogyonnol vol6 gozddlkodds
vizsgdloto, ennek kereteben o rendeltet6sellenes, logszerfit-
Ien, szerz6d6sellenes, vogy o tuloidonos 6rdekeit s6rt6, illetve
o kdzponti kolts6gvet6st hdtrdnyoson 6rint6 vogyongozddl-
koddsi intEzked6sek felt6rdso 6s o iogszerfi dllopot helyredlli-
t6so, tovdbbd o vogyonnyilvrintortds hiteless6g6nek, teliess6-
g6nek 6s helyess6g6nek biztosftdso.

I Hottilyos: 2010. szeptember 1 - zOlL. itilius 31.
2 Hot<ilyos: 2010. szeptember -i6t6l, m6dosftso: 2O11. ougusztus 1-i6t6l.
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tulaidonosi iog-
gyokorl6

tuloidonosi iog-
gyakorl6s m6dio

vogyongozd6lko-
dds feladoto

vogyonkezel6i log

Tulojdonosi ioggyokorl6 oz, oki az dllomi, illeve o nemzeti
vagyon felett oz dllomot megillet6 tuloidonosi iogok 6s kdte-
lezetts6gek gyakorldsdro iogosult.
Az rillomi vogyon felett o Magyor Allomot megillet6 tuloido-
nosi iogoknak (6s kritelezetts6geknek) oz dsszess6g6t oz dl-
lomi vagyon feltigyelet66rt felel6s miniszter gyokorolio, oki e
feladatrit oz MNV, 6s az MFB ritidn ldtio el. A Vtv. olopitin
2010. irinius l6-ig oz MNV Zrt. o tulojdonosi iogoit megosz-
totto o HM-mel. A tuloidonosi iogok megosztds6t a felek o
kiizrittiik 2008. mdius 29-6n kelt vogyonkezel6i szerz6d6sben
szabdlyoztdk. Azon tlllami tuloldonbon rill6 ingotlonok fe-
lett, omelyek egy r6sze o Nemzeti Fdldolopbo tartozik, o tu-
laidonosi iogokat a miniszter oz ogrdrpolitik66rt felel6s mi-
niszterrel kiiz6sen gyokorolio. A Nemzeti Foldolop felett a
Magyor Allom nev6ben o tuloidonosi iogokat 6s kdtelezetts6-
geket oz agrdrpolitikri6rt felel6s miniszter o Nemzeti Fdld-
olopkezel6 Szervezet riti<in gyakorolio.
Az dllomi vagyon rendeltet6s6nek megfelel6 - oz dllomi fel-
odotok elldtdsdhoz, o tdrsodolmi sziiks6gletek kiel6git6s6hez,
volomint a Kormdny gozdosdgpolitikdlo megvol6sitdsdnak
el6segit6s6hez sziiks6ges, egys6ges elveken olopul6, 6ndll6
dgozotk6nt megielen6 - hot6kony, k6lts6gtokor6kos, 6rt6k-
meg6rz6, 6rt6knrive16 felhoszndkisdnok biztositdso, bele6rtve
o vogyoni k6r vdltozdsdt eredm6nyez6 6rt6kesit6st, volomint
oz dllomi vogyon gyoropit<isa is.
Vogyonkezel6si szerz6d6s olapidn o vagyonkezel6 iogosult
meghotdrozott, rillomi tuloidonbo tortoz6 dolog birtokl6-
sdro, hoszn6lotdro 6s hasznoi szed6s6re. A Vtv. olopidn o vo-
gyonkezel6i iog oz dllomi vogyon hosznosit6sdro oz MNV-
vel kdtott vagyonkezel6si szerz6d6ssel jtin l6tre. A vogyonke-
zel6si szerz6d6s olopirin o vagyonkezel6 jogosult meghotdro-
zott, dllomi tulaldonbo tortoz6 dolog birtokldsriro, hoszndlo-
tdro 6s hosznoi szed6s6re. Az Nfotv. olopidn o vogyonkezel6i

iog az erre ir6nyul6 (NFA-vol kiit6tt) szerz6d6ssel itin l6tre. A
vogyonkezel6i szerz6d6s olopidn a vogyonkezel6 iogosult
meghatdrozott frildr6szlet birtokldsdro, haszndlotriro 6s hosz-
noi szed6s6re. A vogyonkezel6 koteles o fdldr6szlet 6rt6k6t
meg6rizni, 6llogdnok meg6vds<ir6l, i6 karbon tart6s6r6l
gondoskodni, tovdbbd - oz Nfotv.-ben meghotdrozott esetek
kiv6tel6vel diiot - fizetni vogy o szerz6dEsben el6irt mds kdte-
lezetts6get teliesfteni.
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A Budapesti Erd6gazdasdg Zrt. vagyonvdltozisdnak alakulisa a 2009-2014. 6vek
kdzotti id6szakban - Eszkdzok (M ft)
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A Budapesti Erd6gazdasiig Zrt. vagyonvdltozdsdnak alakulSsa a 2009-2014. 6vek
kozotti id6szakban - Forrdsok (M ft)
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