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LEZÁRULT AZ AGROSTER BESUGÁRZÓ ZRT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Az AGROSTER Besugárzó Zrt. - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése (17253)
Az Állami Számvevőszék befejezte az AGROSTER Besugárzó Zrt. 2012-2015 közötti időszakra
vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. Az AGROSTER Besugárzó Zrt. biztosította az állami
vagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságát azzal, hogy működésének szabályozottsága
megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A bevételek és a ráfordítások elszámolása, valamint a
vagyongazdálkodás szabályszerű volt. A társaság beszámolási, adatszolgáltatási és közzétételi
kötelezettségének eleget tett, gazdálkodása átlátható volt.
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 az AGROSTER Besugárzó Zrt.
ellenőrzésére is.
Az AGROSTER Besugárzó Zrt. különféle termékek ionizáló energiával történő kezelését végezte. A fogyasztói
biztonság fokozása érdekében így feladata volt a csíraszám csökkentés, szükség szerint sterilizálás, a termékek
mikrobiológiai minőségének javítása az élelmiszerektől a gyógyászati és kozmetikai alapanyagokon keresztül, az
egészségügyi és labor eszközökig szinte mindenütt, ahol mikrobiológiai probléma felléphet. A társaság az ellenőrzött
időszakban saját tulajdonú és bérelt eszközökkel rendelkezett, működése során az 1969-ben kísérleti célokra épített
besugárzó üzemet ipari méretű termelésre is alkalmassá tette. Tevékenységére a magas fix költségszint jellemző
technológiájának sajátja miatt, mivel a sugárforrás hűtéséről, működőképes fenntartásáról használaton kívül is
gondoskodni kell.
A 100%-os állami tulajdonban álló társaság felett a tulajdonosi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolta. Az AGROSTER Besugárzó Zrt. az ellenőrzött
időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt társaságok közé, közfeladatot, közszolgáltatást nem látott
el, közhasznú tevékenységet nem végzett. A társaság az értékesítésből származó bevételét a 2012. évi 55 millió Ft-ról
2015-ben 78 millió Ft-ra, 42%-kal növelte. A saját tőke ellenőrzött időszakban történt 44 millió Ft-os csökkenése a
tulajdonos 2015. évi osztalékfizetési döntésének a hatása. Az osztalékfizetést 2015-ben előírták, de annak tényleges
kifizetésére az ellenőrzött időszakban nem került sor.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a társaság felett a jogszabályi előírásoknak
megfelelően alakította ki a tulajdonosi joggyakorlás feltételrendszerét. Az így meghatározott belső szabályoknak
megfelelően gyakorolta a hatásköröket, a meghatározott jogkörök szerint eljárva teljesítette az előírt feladatokat.
Az AGROSTER Besugárzó Zrt megteremtette a szabályszerű működés feltételrendszerét, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kialakította a vagyon megőrzésének, gyarapításának és működtetésének kereteit. A pénzügyi- és
számviteli feladatok ellátása a jogszabályi előírások betartásával történt. A működéshez kapcsolódó – tulajdonosi,
könyvvizsgálói -, valamint a hatósági ellenőrzések nem fogalmaztak meg intézkedést igénylő megállapítást a
társaság számára.
Az ellenőrzött időszakban a társaság vagyona értékét megőrizte. Vagyongazdálkodása megfelelt a jogszabályi és a
belső előírások követelményeinek. Éves beszámolási és további adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, ezzel
is biztosítva tevékenysége és gazdálkodása átláthatóságát.
Az Állami Számvevőszék jelentésében a társaság vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30
napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

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.

