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Tisztelt Barkóczi István!
Köszönettel vettük 2016. feb ruár 3-i m egkeresését a Társaságnál az Állami Számvevőszék által 2015ben végzett vizsgálat megállapításaira vonatkozó intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban.
Az Öntől kapott tájékoztatás alapján az Állami Számvevőszék a következő megállapítást te tte a
hivatkozott jelentéséb en:
„A Társaság kezelt vagyonhoz kapcsolódó számviteli nyilvántartása nem felelt meg a Számviteli
Törvény 23. (2) b ekezdésében foglaltaknak, m ert a m érlegben eszközként nem m u tatta ki a kezelt
vagyont, továbbá ezen eszközöket a kiegészítő mellékletben - legalább m érlegtételek szerinti
m egbontásban - külön nem m u ta tta be."
Az Állami Számvevőszék javasolta, hogy a Társaság:
„Intézkedjen a kezelt vagyon m érlegben eszközként való kimutatásáról, továbbá ezen eszközöknek a
kiegészítő mellékletben - legalább m érlegtételek szerint m eg bo ntásb a n - külön történ ő
bem utatásáról.
Intézkedjen a kezelt vagyon m érlegben eszközként való kim utatásának elmaradásával kapcsolatban
feltárt szabálytalanság te k in te té b e n a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen
a felelősség érvényesítéséről."
A Társaság által kidolgozott intézkedési tervben szerepelt „a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
m egkeresése és álláspontjának kikérése a kezelt vagyon m érlegben tö rté n ő kimutatásának
megfelelősége érdekében."
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága megtárgyalta a kérdést és az alábbi álláspontot
alakította ki.
A számvitelről szóló 2000. évi C: törvény 23. § (2) bekezdése szerint „A vagyonkezelőnél a mérlegben
eszközként kell kimutatni a - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján - kezelésbe vett, az
állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközöket is. Ezen eszközöket a kiegészítő
mellékletben - legalább m érlegtételek szerinti m egbontásban - külön be kell mutatni."
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) korm ányrendelet 9. § (9a) bekezdése
alapján „az állam háztartás alrendszereibe nem tartozó egyéb vagyonkezelő köteles továbbá a
vagyonkezelésbe v ett eszközöket a számvitelről szóló törvény előírásai szerint a hosszú lejáratú
kötelezettségekkel szem ben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken állományba venni".
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (1) szerint "A nemzeti vagyont, annak
érték ét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet
tekinteni, ha az ad o tt vagyontárgy é rtéke term észeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg."
A fentiek alapján a Társaságnak a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéken kellett felvennie a
vagyonkezelt eszközöket és a kapcsolódó hosszúlejáratú kötelezettség et a m érlegébe. Amennyiben
ilyen érték nem szerepelt a vagyonkezelési szerződésben, akkor a Társaságnak nulla értéken kellett
kimutatnia ezeket a tételek et. Sem a Társaság, sem a Társaság könyvvizsgálója nem jogosult a
vagyonkezelt eszközök vagyonkezelési szerződésben szereplő érték én ek felülvizsgálatára vagy
felülbírálására.
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m érlegtételek szerinti m egb ontásb an nem értelm ezhető abban az e se tb e n , amikor az eszközök
értéke nulla. Álláspontunk szerint érték helyett naturáliában lehetséges bem utatni ezen eszközöket,
m érlegtételenkénti bontásban.
Tudomásunk szerint az erdőgazdaságok több ség e 2016. elején m egkö tö tte a végleges vagyonkezelési
szerződést, am elyben az ideiglenes vagyonkezelési szerződéshez hasonlóan nem szerepel értékkel a
vagyonkezelésbe ad o tt erdők értéke.
Az állami tulajdonú erdők érté k én ek megállapítása összetett kérdés. Ennek csak egy szűk vetülete az,
hogy hogyan kell kimutatni az erdőgazdaságok könyveiben a vagyonkezelt erdőket. A tém a a
kilencvenes évek óta napirenden van, és még nem született rá teljeskörű megoldás. A 2015-ös, Állami
Számvevőszék által végzett vizsgálat ismét felszínre hozta ezt a régi problém át, ami lehetőséget
ad h a t az MNV Zrt., az NFA és az érin te tt minisztériumok általi rendezésre. A Magyar Könyvvizsgálói
Kamara felajánlja szakmai közrem űködését a kérdés m egoldásában.
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