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A BALATONI HALGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése – Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (17240)
Az Állami Számvevőszék lezárta a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdálkodásának 20122015 közötti ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, majd a Földművelésügyi Minisztérium szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi
jogokat.
A
társaság
nem
biztosította
folyamatosan
a
közpénzek felhasználásának
elszámoltathatóságát, átláthatóságát és nyilvános ellenőrizhetőségét, mert 2015-ig kötelező
számviteli szabályzatok hiányoztak, továbbá nem készítettek elkülönített nyilvántartásokat a
közhasznú tevékenységekre, illetve a vagyonkezelt eszközökre, és a közbeszerzési törvény előírásait
is minden évben megsértették. A bevételek és ráfordítások elszámolása ugyanakkor szabályszerű
volt. A társaság a beszámolási kötelezettségének eleget tett.
Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a
nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek
szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami
tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. ellenőrzésére is.
A 100%-os állami tulajdonban lévő társaság fő tevékenysége tudományos kutatás, természetvédelem, állatvédelem
és környezetvédelem; ezeken kívül, közhasznú tevékenységként édesvízi halászatot és ehhez kapcsolódó feladatokat
látott el. Az ellenőrzött időszakban a társaság rendelkezett a Balaton, a Kis-Balaton és kapcsolódó vízrendszere
területeinek halgazdálkodási jogával.
A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. feletti tulajdonosi jogokat 2014. augusztus 21-ig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, ezt követően a Földművelésügyi Minisztérium, illetve – 2015. augusztus 27-től a társaság
vagyonkezelésébe vett Varászlói tógazdaság felett – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) gyakorolta. A társaság
az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba. A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. folyamatosan
eredményesen, megalakulása óta változatlan, 100 millió Ft jegyzett tőkével gazdálkodott. A társaság
mérlegfőösszege az ellenőrzött időszakban 33%-kal növekedett a jövedelmező gazdálkodás és a vagyonkezelésbe
vett vagyon miatt. Pénzügyi helyzete 2012 és 2015 között végig stabil volt. A saját tőke nem csak a társaság saját
befektetett eszközeit finanszírozta, hanem a forgóeszközök meghatározó (56-87%) részére is fedezetet nyújtott. Az
átlagos statisztikai állományi létszám a 2012-es 82 főről 2015-re 79 főre csökkent.
A Földművelésügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása megfelelt az előírásoknak, azonban az NFA tulajdonosi
joggyakorlása nem volt szabályszerű, mert a vagyonkezelői szerződés nem terjedt ki minden vagyonkezelésbe adott
vagyonelemre, és az átadott vagyonelemek értékének meghatározása sem volt pontos. A Balatoni Halgazdálkodási
Zrt. 2012-2014 között a leltározási és az önköltség-számítási szabályzat kivételével nem rendelkezett a jogszabályi
előírásoknak megfelelő számviteli politikával és az ahhoz kapcsolódó, kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. A
társaság a hiányosságokat 2015-ben pótolta, azonban szabályzataiban a közhasznú tevékenység elkülönített
nyilvántartását, a vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó elszámolások kezelését nem biztosította.
A társaságnál a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása során betartották a jogszabályi előírásokat, a bevételek és a
ráfordítások elszámolása a számviteli törvény előírásainak megfelelt. Az éves beszámoló közzétételi
kötelezettségének a társaság – 2014 kivételével – az előírt határidő túllépésével és hiányos adattartalommal tett
eleget. A nonprofit tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat 2012-2013ban nem tartotta be, 2014-ben határidőn túl gondoskodott a közzétételről.
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. az ellenőrzött időszak végére kialakította a vagyongazdálkodás alapjául
szolgáló szabályrendszerét, de nem teremtette meg teljes körűen a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit.
A számviteli szabályozásnak a vagyongazdálkodás területét érintő hiányosságai kihatottak a saját vagyon
nyilvántartására is, ami ezért nem volt megfelelő. A társaság a kezelésében lévő állami vagyon nyilvántartásakor
a halastavakat szabálytalanul vette nyilvántartásba. A saját és a kezelt vagyon értékének megőrzéséről
gondoskodott. A vagyonváltozást eredményező döntések megalapozása és végrehajtása nem volt megfelelő, mert a
közbeszerzési törvény előírásait folyamatosan megsértették.
Az Állami Számvevőszék a megállapítások alapján a vezérigazgatónak hat, az NFA elnökének egy javaslatot tett,
melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független
alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és
hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását,
használatát segíti elő.

