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A MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Köztestületek ellenőrzése — Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (19160)
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó
ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a kamara gazdálkodása és
közpénzfelhasználása nem volt átlátható és elszámoltatható. A kamara a tagdíjkövetelések
beszedésére nem intézkedett, így a törvényben ezzel kapcsolatban előírt feladatát nem látta el.
A köztestületek közfeladatot látnak el, amelyre fokozott közérdeklődés irányul. Társadalmi elvárás a közpénzek
értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának megteremtése,
amelyhez az Állami Számvevőszék az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzésével járul hozzá.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a növényvédő mérnök és növényorvosi tevékenységet
végzők érdekképviseleti szerve, amely feladatai körében szervezi, intézi a növényvédelmi feladatokkal kapcsolatos
tevékenységek gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatok ellátását, képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait
a jogosulatlan tevékenységet folytatókkal szemben. Közigazgatási feladatai körében hatóságként jár el a
felvétellel, tagság megszüntetéssel, szüneteltetéssel, valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállításával
kapcsolatos kamarai hatósági ügyekben. A kamara a tagjairól névjegyzéket vezet, szervezi a növényvédő szert
használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését, közreműködik a növényvédelemmel
és a növényvédő mérnökök-növényorvosok tevékenységével kapcsolatos jogszabály előkészítésében, véleményezi
a felsőoktatási intézményekkel együttműködve, a növényvédő mérnök, okleveles növényvédő mérnöki és
okleveles növényorvosi képzés, szakképzés, valamint továbbképzés képesítési követelményrendszerét. A kamara
feladatait az országos és területi szervezetei útján látja el.
A kamara a működésének költségeit döntően a tagjai által befizetett tagdíjakból, vállalkozási tevékenységből,
valamint az államtól átvett, közfeladatai ellátásához (pl.: szakmai oktatás, továbbképzés, a parlagfű elleni
közérdekű védekezés stb.) nyújtott állami támogatásból fedezte. Feladatai ellátásához a kamara a 2015-2017
közötti időszakban összesen 38,5 millió Ft (2015-ben 18,5 millió Ft, 2016-ban 9 millió Ft, míg 2017-ben
11 millió Ft) költségvetési támogatásban részesült. A kamara gazdálkodását az ÁSZ korábban nem ellenőrizte.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a kamara a belső szabályait nem a jogszabályban előírtakkal
összhangban alakította ki, mert nem határozta meg a kamarai tagdíj összegét az alapszabályában, továbbá nem
készített számlarendet, így az átlátható és elszámoltatható gazdálkodás feltételeit nem teremtette meg. A kamara
nyolc területi szervezete a beszámoló készítési kötelezettségének nem tett eleget, további hét területi szervezet a
mérlegét leltárral nem támasztotta alá. A területi szervezeteknél a tagdíjkövetelések nyilvántartása nem volt
szabályszerű, mert a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés
és ellenőrzés lehetőségét logikailag zárt rendszerrel nem biztosították. A területi szervezetek vagyoni helyzetéről
és azok alakulásáról objektív információk nem álltak rendelkezésre, a megbízható és valós összképet nem
biztosították.
A közfeladatot ellátó kamara területi szervezetei a tagdíj-követelések beszedése érdekében nem tettek intézkedést.
Továbbá a kamara a törvényben előírt feladatát nem látta el, mert a területi szervezetek a tagdíjjal tartozók
tagsági viszonyának megszüntetése érdekében nem intézkedtek. Mindezek alapján a növényvédő mérnökinövényorvosi hivatást gyakorló tagok névjegyzéke - melyet a kamara vezet - nem hiteles. A költségvetési
támogatás felhasználásának nyilvántartása, elszámolása nem volt szabályszerű, így nem biztosították az
átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamara elnökének hét, míg a területi szervezetek elnökeinek további, összesen 38 javaslatot fogalmazott meg,
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 „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását, használatát segíti elő.

