
C -be' o2to (rczl.
/\sz

ALL^M szAMvEVOsZ.(

Botos lstudn

2021.06.25. 11:5O

l50 eve
a kdzpdnzek 6re

ALLAMI SzAMvEV6SZEK ELNOK

I kt. szd m : El-3O49 -245 /2021.

dr. Koszm5li J6zsef ir
vezdrigazgar6

Corvinus Nemzetkozi Befektet6si Ziirtkorien M(k0d5 R6szv6nytiirsasiig

BudaDest

Tisztelt Vez6rigazgat6 Url

Az Allami Sz5mvev6sz6k (tovilbbiakban: ASzl befeiezte ,,A tobbsdgi allomi ds onkormdnyzoti

tutajdoni gozdosdgi tdrsosdgok integritdsdnok ellendrzdse" cimf ellen6rzes keretdben a Corvinus

Nemzetkozi Befektet6si Ziirtk6rden M(kod5 R6szv6nytSrsasdg ellen5rz6s6t.

Az ellen5rz6sre kidolgozott programunk sza bS lyszer(s69i krit6riumokat 6s a tan5csad6

tev6kenys6gii n ket al5tiimaszt6 hely6nval6sdgi krit6riumokat egya16nt tartalmazott. Az Asz

ellen5rizte, hogy a gazdasdgi tilrsasdg rendelkezett-e a gazdSlkodds6ra vonatkoz6, jogszab5lyi

el6irdsok alap1dn kotelez6en elk6szitend6 szab5lyzatokkal, elk6szitette-e az integritSs

szempontj6b6l l6nyeges tev6kenys6gekre, eljd16sokra, magatart5sokra vonatkoz6 szab6lyokat,

valamint kialakitotta-e a korrupci6 elleni v6delmet szolgill6 szabillyoz5sokat.

Az integritds kialakit6sa az6rt fontos, mert ezdltal 5tl6that6 6s elsziimoltathat6 egy szervezet

mdkod6se, amely el5segiti a korrupci6 6s egy6b vissza6l6sek megel6z6s6t. A szervezeti

integrit6snak alapvet6 felt6tele a szab6lyozottsiig, azaz a jogszab5lyokban elSirt bels6 szab6lyzatok

6s nyilvdntartiisok megl6te, azok - aktu5lis jogszab6lyoknak val6 folyamatos - megfelel6 tartalma

6s gyakorlati alka lmazhat6sdga. Emellett a jogszabiilyokban el6irt szab5lyzatokon ttlmen6en

indokolt, olyan korrupci6 elleni v6delemre szolg5l6 szab6lyoz6soknak az elk6szit6se, amely

timogatja az Alaptorv6nyben rogzitett, a kozp6nzek gazd6lkodSsdra vonatkoz6 6tl6that6sdg 6s

koz6let tisztasdga elv6nek megval6sulSsdt.

Az ASZ c6lja, hogy ellenSrz6seivel el5mozditsa a kozp6nzek 6s a nemzeti vagyon kezel6s6nek

6tl6that6s6g6t, rendezettseg6t, ez6rt az ASZ kiemelten fontosnak tartja az ellen6rz6sek sordn

feltdrt szabdlyta la ns6gok miel5bbi megszi]ntet6s6t, a pozitiv v5ltozdsok elindit6sdt. Emellett

felhivja a gazdas5gi t6rsasdgok vezet5inek a figyelmet az integrltds-szeml6let 6rvenyesitds6re.
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Az integrit6s elv( mfkodds 6rv6nyesit6s6t tiimogat6 kriteriumok ert6kel6se eredm6nyek6nt

toviibbi fejlesztend5 tertleteket azonositottunk a T6rsasdg integritiisi kontrolljainak ki6pit6se

ter6n. Fontosnak tartom, hogy ezeken a ter0leteken a kock6zatok csokkent6se 6rdek6ben a bels6

szabAlyozds fejleszt6sre keriiljon, hozz;ijdrulva ezzel a T5rsasdg tev6kenys6g6ben a tiirsadalmi

elv6rdsoknak megfelel6 6rt6krend megteremt6s6hez- Ennek ismeret6ben kerem, hogy fontolja

meg az integritiis szempontjiib5l l6nyeges tev6kenys69ekre, elji16sokra, magatartdsokra

vonatkoz6 szabiilyok kialakit6sdnak a lehetSsdg6t, hogy megfelel5 v6delem alakuljon ki a

T6rsasdgn6l a korrupci5s kockiizatok kezel6s6re. Taniicsoljuk, hogy a 2021.6vre vonatkoz6an

tekintse iit a fejlesztend6 ter leteket 6s m6rlegelle a bels5 szabdlyozds fejleszt6s6nek

lehet5segeit. KLilon megkoszonom, ha 1.5 napon beltil 6rtesiti az ASZ elnok6t a megtett vagy

megtenni kiviint l6p6seir5l.

. A Tdrsas6g nem alakitotta ki a munk6ltat6i vissza6l6s-bejelent6 rendszer szab6lyait.

Tiszt6ban vagyok vele, hogy a koronavirus j6rvdny okozta vesz6lyhelyzetben 6ri5si nyomds

nehezedik 6nre. M6gis bizom benne, meg tudja tenni azokat a sziikseges l6p6seket, amelyek

hozziij5rulnak ahhoz, hogy ebben az id6szakban is integrit6st u datosa n tudjon mfikodni valamennyi

kozp6nzt felhaszndl6 szervezet.

Budapest, 7021.06. h6nap 21. nap
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