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T isztelt Elnök Úr!
Amint arról Önnek is tudomása van, az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 201415. évben vizsgálta az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok - így köztük társa
ságunk, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt - a vagyongazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét. A számvevőszéki ellenőrzés 2015. őszén lezárult, az annak vizsgálati eredmé
nyeit taglaló jelentést (Jelentés - Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok va
gyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt, száma: V0752-101/2015.) a szervezet a saját honlapján közzétette, de a SEFAG Zrt honlapján
(www.sefag.hu) is megtekinthető.
A számvevőszéki jelentés hiányosságokat tárt fel társaságunk vagyongazdálkodási tevé
kenységével kapcsolatban, melyek megszüntetése érdekében intézkedési terv készítésére
kötelezte a SEFAG Zrt-t. Társaságunk intézkedési terve 2015. decemberében elkészült
(honlapunkon ugyancsak megtekinthető), azt megküldtük Domokos László elnök úr, az
ÁSZ vezetője részére. Tájékoztatom, figyelemmel arra, hogy az ÁSZ nem élt az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bek-ben definiált jogkörével, azaz
nem emelt kifogást az intézkedési tervben foglalt intézkedésekkel kapcsolatban, a SEFAG
Zrt megkezdte az intézkedési tervének végrehajtását.
Engedelmével a következőkben idézem az intézkedési terv levelem tárgyának tekintetében
releváns részét, ráépítve azt az ÁSZ vonatkozó megállapítására és kapcsolódó javaslatára:
„Az ÁSZ megállapítása:
A Társaság a Számv. tv. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírások ellenére a kezelt vagyont
a mérlegben nem mutatta ki, azok mérlegtétel szerinti megbontásban nem kerültek be
mutatásra a kiegészítő mellékletben.
Az ÁSZ javaslata:
a) „Intézkedjen a kezelt vagyon mérlegben eszközként való kimutatásáról, továbbá ezen
eszközöknek a kiegészítő mellékletben - legalább mérlegtételek szerinti megbontásban
- külön történő bemutatásáról.
b) ....
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Intézkedés:
A vagyonkezelt vagyon mérlegben eszközként való kimutathatósága és mérlegtételek
szerinti megbontásban történő bemutathatósága céljából a Vagyonkezelésbe adó tulaj
donosi joggyakorló szervezetek - NFA, MNV Zrt. - írásban történő megkeresése, a va
gyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékének kifejezett megkérése érde
kében”.
A fentiek előrebocsátását követően, jelzem, természetesen tudatában vagyunk annak, hogy
nagy ütemben folyik az állami erdőgazdaságokkal kötendő végleges vagyonkezelési szerző
dések előkészítésének folyamata, teljesítendő Fazekas földművelésügyi miniszter úr azon
célkitűzését, hogy 2016. február 15-ig sor kerülhessen a szerződések aláírására. Az előkészí
tés keretében még az elmúlt év végén társaságunk rendelkezésére bocsátotta a Földműve
lésügyi Minisztérium Földvagyon-gazdálkodási Főosztálya a végleges vagyonkezelési szer
ződés szövegtervezetét, valamint annak a szerződés hatálya alá kerülő földrészletek adatait
tartalmazó mellékleteit. Áttanulmányozva a mellékletek adattartalmát, megállapítottuk,
hogy azok között rendre nem került feltüntetésre semmiféle értékadat. Ebből következően
- amennyiben a szerződéstervezet tartalmi módosítására nem kerül sor - társaságunk to
vábbra sem lesz képes mérlegében, számviteli nyilvántartásaiban szerepeltetni a vagyonke
zelt vagyont.
Tisztelt Elnök Úr!
A SEFAG Zrt többször hivatkozott intézkedési tervében foglaltak végrehajtása keretében
kérem, szíveskedjenek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tár
saság vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok tekintetében meghatározásra kerüljön a könyv
szerinti bruttó és nettó érték.
Kaposvár, 2016. február 3.
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