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Jogszabályi környezet 

 

 

Az állami vagyongazdálkodás 2015. évi jogi kereteit a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 

továbbiakban: Vtv.), valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet) határozta meg. 

 

A Vtv. 3. § (1) bekezdése alapján a rábízott vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok 

és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem 

rendelkezik. 

 

A beszámoló szempontjából szükséges megemlíteni, hogy (az egyes állami vagyont érintő 

törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. törvény, valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CIX. törvény alapján) 2015 júliusától a 

Vtv.-ben több érdemi módosítás történt, és ezek alapján 

- az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Posta 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett – ha miniszteri rendelet eltérően nem 

rendelkezik – a tulajdonosi jogokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 

miniszter gyakorolja, 

- a Vtv. keretei között, a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával az államot 

megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott 

részének gyakorlóját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter 

kizárólag az általa irányított, felügyelt költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása 

vagy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelölésével 

határozhatja meg 

a) a tulajdonosi joggyakorlása alá törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartozó társasági 

részesedés tekintetében, 

b) az általa irányított, felügyelt költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alá miniszteri 

rendelet alapján tartozó társasági részesedés tekintetében, 

c) a  törvény vagy miniszteri rendelet alapján  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 

gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása alá miniszteri rendelet alapján tartozó 

társasági részesedés tekintetében, valamint 

d) a Kormány egyedi döntésében meghatározott olyan, létező vagy megalapításra kerülő 

gazdasági társaság társasági részesedése tekintetében, amelyre nézve a Kormány a 

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az általa irányított, 

felügyelt költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása vagy az MFB Magyar 

Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alá 

tartozó, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi 

joggyakorlásának biztosítását írja elő. 

- a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter rendeletében az állam 

nevében gazdasági társaság meghatározott célból történő alapítására, valamint társasági 

részesedés állam nevében történő megszerzésére feljogosíthatja a tulajdonosi 

joggyakorlóként kijelölésre kerülő szervezetet.    

 

A beszámoló tárgya a Vtv. hatálya alá tartozó tulajdonosi joggyakorló szervezetek 2015. évi 

állami vagyongazdálkodási tevékenységének bemutatása. Ebbe a körbe tartoznak:  
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– az MNV Zrt.,  

– a külön törvényben kijelölt olyan tulajdonosi joggyakorló szervezetek, amelyeket a külön 

törvény nem kötelez beszámolni az Országgyűlésnek, valamint 

– az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által az egyes gazdasági társaságok 

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 

szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelettel (a továbbiakban: 

Kijelölő Rendelet) 2015. évre kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetek. 

           

Az MNV Zrt.   

 

I. Az MNV Zrt. szervezeti-működési keretei 

 

Az MNV Zrt. a Magyar Állam által alapított zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság, 

amely a Magyar Államnak a Vtv.-ben felsorolt, valamint más jogszabályokban meghatározott 

állami feladatai ellátására jött létre. Az MNV Zrt.-ben a Magyar Állam részvényesi jogait – a 

Vtv.-ben meghatározott kivételekkel – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter  

gyakorolja.  

 

Az MNV Zrt. részvénye forgalomképtelen, alapító okiratának elfogadása a miniszter hatáskörébe 

tartozik, nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az 

Országgyűlés törvényben rendelkezhet. 

 

Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb 7 tagból álló Igazgatóság látja el. Elnökét és tagjait a 

miniszter nevezi ki és hívja vissza.  

 

Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését az 

öt tagból álló Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a miniszter 

nevezi ki és hívja vissza. 

Az MNV Zrt. feladatait központi munkaszervezete és a területi szervezeti egységei (területi 

irodák) útján látja el. 

 

Az MNV Zrt. 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 426 fő a zárólétszám 424 fő volt. 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységét az Állami Számvevőszék 

évente ellenőrzi. 

 

Az MNV Zrt. szervezeti felépítése 2015-ben a következő volt:  
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II. Az MNV Zrt. jelentősebb tulajdonosi döntései  

 

A 2015. üzleti évben az MNV Zrt. működését illetően az Igazgatóság 779 db, a vezérigazgató 

513 db határozatot hozott, illetve az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságokkal kapcsolatban 

483 db Alapítói határozat született.  

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött a hatáskörébe tartozó szabályzatokról, a vagyonkezelés alatt 

álló társaságok közgyűléseire az igazgatósági határozatokat (alapszabály-módosítás, 

javadalmazási szabálymódosítás, 2015. évi üzleti terv, valamint a 2014. évi beszámoló 

elfogadása, személyi kérdések) képviselendő mandátumok kerültek kiadásra.  

 

A 2015. üzleti évben is számos jelentős ingatlanvásárlás (pl.: MVM teherelosztó, Olaf Palme ház 

megvásárlása) valósult meg az MNV Zrt. Igazgatóságának döntéseivel támogatva, illetve 

megvalósult az állami vagyonon végzett korábbi víziközmű beruházások felértékelése, 

elszámolása és kifizetése a víziközmű szolgáltató társaságoknak. 

 

A 2015. évben számos jelentős nyilvános projektben (pl.: FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, 

Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-

fejlesztései, Útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, Az Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése) és üzleti titkot képező projektben vett részt az 

MNV Zrt. Az állami tulajdonú társaságokat érintően számos esetben került sor 
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részesedésvásárlásokra, tőkeemelésekre, pótbefizetésekre (30,9 Mrd Ft összértékben) a kiemelt 

feladatok végrehajtásának támogatása érdekében. 

 

Megalapításra került a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. és a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

A közszolgáltatói szektor társaságai közül folytatódott és befejeződött a volán társaságok 

integrációja, a viziközmű társaságok további jelentős működési területeket, társaságokat 

integráltak. 

  

30,1 Mrd Ft feletti vásárlással folytatódott a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET 

Zrt.) tevékenysége. A NET Zrt. ingatlanvásárlásaira fordított összeg lényegében megegyezett az 

előző évivel. 

 

Az Igazgatóság minden hónapban tájékoztatást kapott az MNV Zrt. működésének főbb 

eseményeiről, a bevételekről és kiadásokról, a társaság portfólió gazdálkodási teljesítményéről, 

illetve az Igazgatóság által meghatározott feladatok végrehajtásáról.  

Minden negyedévben jelentés készült az MNV Zrt. Felügyelőbizottsága részére a saját és 

rábízott vagyon gazdálkodásáról.  

Az Igazgatóság elfogadta az MNV Zrt. saját és rábízott vagyon 2014. évi beszámolóját, valamint 

a saját és rábízott vagyon 2015. évi üzleti tervét. 

Folyamatos döntésekkel biztosította az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó tulajdonosi 

hozzájárulások kiadását, valamint rendelkezett a Részvényesi Jogok Gyakorlója határozataihoz 

kapcsolódó feladatok végrehajtásáról. 

 

III. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorló ellenőrzési rendszere 

 

 

Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését a 

2015. évben négytagú Felügyelőbizottság végezte.  

 

A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét az állami vagyon felett a Magyar Állam, mint 

tulajdonos részére, a tulajdonos érdekeinek való megfelelőség céljából végzi, jelentéseit minden 

esetben megküldi az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét gyakorló miniszter részére és az Állami Számvevőszék elnöke 

részére is. 

 

A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének segítésével kapcsolatos függetlenített belső 

ellenőrzési feladatokat az MNV Zrt. ellenőrzési szervezete, az Ellenőrzési Igazgatóság látja el, 

melynek szakmai irányítása és ellenőrzése az MNV Zrt. működésének, valamint az állami 

vagyonnal való gazdálkodásának tekintetében – az MNV Zrt. Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak alapján – az MNV Zrt. Felügyelőbizottságának hatáskörébe tartozik. 

Az ellenőrzési feladatai ellátása során a Felügyelőbizottság munkatervében meghatározott 

vizsgálati prioritásnak kell érvényesülnie. 

A Felügyelőbizottság 2015. évi tevékenysége keretében a társaságokért felelős portfóliós 

szakterület beszámolói és az Ellenőrzési Igazgatóság által készített tájékoztatók alapján 

folyamatosan figyelemmel kísérte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt társaságok – 

Szerencsejáték Zrt., Volán társaságok, Regionális Közlekedési Központok, MVM Magyar 

Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM Zrt.) – tevékenységét. 

 

Az Ellenőrzési Igazgatóság a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét segítő, függetlenített 

belső ellenőrzési feladatok mellett ellátja az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 



 

5 

 

tulajdonosi ellenőrzési feladatokat, valamint a függetlenített vezetői ellenőrzési tevékenységet is, 

mely feladatok tekintetében az MNV Zrt. vezérigazgatójának alárendeltségébe tartozik. 

Az Ellenőrzési Igazgatóság függetlenségét biztosítja, hogy az MNV Zrt. szervezeti felépítésében 

közvetlenül a Felügyelőbizottság, illetve a vezérigazgató alárendeltségébe tartozik, továbbá a 

Szervezeti és Működési Szabályzatnak azon rendelkezése, mely szerint az Ellenőrzési 

Igazgatóság vezetője és munkatársai az ellenőrzési tevékenységük végzése során szakmai 

álláspontjuk tekintetében nem utasíthatók. 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyoni körét érintő tulajdonosi ellenőrzésekhez szükséges „lefedettség” 

növelése a feladatok struktúrája, esetleges speciális ismeretek iránti igénye miatt nem csupán az 

ellenőr munkavállalók számának növelése útján valósítható meg. Az ellenőrzési kapacitás 

bővítésére 2015-ben is a rábízott vagyoni kör ellenőrzési szerveivel (a társaságok 

Felügyelőbizottságaival, belső ellenőreivel) kialakított új együttműködési formák gyakorlati 

alkalmazásával került sor. 

Folytatódott a 2012. évben bevezetett, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 

100 %-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok részére kiadott alapítói határozatok 

rendszerszerű ellenőrzése, valamint a társaságok felügyelőbizottságainak és belső ellenőrzéseik 

munkájának nyomon követése. 

A 2014. évben megkezdett program folytatásaként 2015-ben is sor került a vagyonkezelők állami 

vagyonnal való gazdálkodásának, a vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségei 

betartásának ellenőrzésére. 12 vagyonkezelőnél került sor ellenőrzésre a vagyonkezelők belső 

ellenőrzési egységeinek bevonásával, velük szoros együttműködésben. Az Ellenőrzési 

Igazgatóság célkitűzése, hogy a továbbiakban folyamatosak legyenek az ilyen típusú vizsgálatok 

is.  

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzési rendszerébe – az Ellenőrzési Igazgatóság által lefolytatott, 

a rábízott vagyon egyes elemeinek, a rábízott vagyonon belüli egyes folyamatoknak a 

vonatkozásában cél-, téma-, és utóvizsgálatok mellett – beletartozik, és annak alapvető elemét 

képezi, az MNV Zrt. egyes szakterületei által végzett, a vagyonkezelők, -használók, valamint az 

állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által folytatott az állami vagyon megóvására, 

gyarapítására, szabályoknak megfelelő hasznosítására vonatkozó, a munkafolyamatokba épített 

és vezetői ellenőrzések összessége is. Az MNV Zrt. 2015-ben projektet alapított ezeknek az 

ellenőrzéseknek a tervezési-beszámolási viszonyainak, rendszerének a kialakítása az MNV Zrt. 

tulajdonosi ellenőrzési tevékenységének teljesebb bemutathatósága érdekében.  

A 2015. évben lezárt – a rendszeresen végzendő vizsgálatokon felül lefolytatott – tulajdonosi 

ellenőrzések fontosabb megállapításai, javaslatai az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

 

Vizsgálat tárgya fontosabb, kiemelt jelentőségű javaslat 

Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 

működésének vizsgálata 2014. 

július 1 – 2015. január 20. között 

- a társaság vezérigazgatója legkésőbb az értékpapír ügyletek 

realizálást követő Igazgatósági ülésén számoljon be azok 

eredményéről, elősegítve az Igazgatóság informálását a 

társaság üzleti tevékenységéről; 

- a Befektetési Politika és Vagyongazdálkodási Stratégia 2015 c. 

dokumentum kiegészítése; 

- a társaság végezze el működési kockázatainak felmérését és 

dolgozza ki a kockázatok kezelésének módját. 
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Vizsgálat tárgya fontosabb, kiemelt jelentőségű javaslat 

FŐKEFE Közhasznú Nonprofit 

Kft. leltár, készlet átértékelés 

vizsgálata 

- az Eszközök és Források Értékelési Szabályzat átdolgozása a 

készletek értékelésére vonatkozóan; 

- az Önköltség számítási szabályzatban egységes szerkezetben 

és külön pontban mutassák be az utókalkuláció számításának 

menetét; 

- az előállítási önköltség tekintetében a saját előállítású termékei 

körének átvizsgálása. Az irreálisan magas előállítási költségű 

termékek gyártását váltsa ki más költséghatékonyabb 

termékekkel, megoldásokkal; 

- a társaság végezze el a cikkszám szerinti nyilvántartásának 

átalakítását, úgy hogy a három gyáregység esetében ugyanazon 

termékek eltérő cikkszámok szerinti nyilvántartásai 

megszüntetésre kerüljenek, valamint a nyilvántartás 

átláthatóvá és egységessé váljék;  

- alakítson ki egy olyan Árpolitikai szabályzatot, összehangolva 

az Önköltség számítási szabályzattal és az Értékelési 

Szabályzattal, melyben meghatározásra kerül az árban 

mindenképpen érvényesítésre kerülő költségek köre. 

A Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. beruházásai és azok 

megfelelősége a vagyonkezelési 

szerződésnek vizsgálatáról 

- a társaság a Beruházási terveit a jövőben is az állami 

tulajdonon, egyéb vagyonkezelők által vagyonkezelt eszközön 

megvalósítandó beruházások, felújítások előzetes 

engedélyezésének és elszámolásának eljárásrendjéről szóló 

35/2014. Vezérigazgatói utasítás rendelkezései 

figyelembevételével dolgozza ki; 

- a lehetőségek és kapacitás figyelembe vételével a társaság 

belső ellenőrzése folytasson le vizsgálatokat, a vagyonkezelési 

szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

céljából. 

ÉDV Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 

2012-2013. évi beruházásainak 

megvalósítása és vagyonkezelési 

szerződésének való megfelelés 

ellenőrzése 

- a társaság törekedjen arra, hogy Üzleti terveihez részletes 

Beruházási terv kerüljön csatolásra, annak figyelembe 

vételével, hogy az állami tulajdonon, egyéb vagyonkezelők 

által vagyonkezelt eszközön megvalósítandó beruházások, 

felújítások előzetes engedélyezésének és elszámolásának 

eljárásrendjéről szóló 35/2014. Vezérigazgatói utasítás 

rendelkezései betartásra kerüljenek; 

- annak megfontolása, hogy lehetőségek és kapacitás figyelembe 

vételével a társaság belső ellenőrzése folytasson le 

vizsgálatokat a vagyonkezelési szerződésből fakadó 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából; 

- a vagyonkezelési szerződés kerüljön aktualizálásra, amely 

feladatot követően a felülvizsgált szerződés tartalmazza a 

hatályos jogszabályi hivatkozásokat és a vagyonelemek, 

valamint a kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség 

felülvizsgált értékét. 

DMRV Dunamenti Regionális 

Vízművek Zrt. vagyonkezelésében 

lévő vízellátó és szennyvízelvezető 

rendszerhez kapcsolódó 

közműalagút vagyonkezelői 

jogának rendezetlenségével 

kapcsolatos ellenőrzés 

A vagyonkezelői jog rendezése, amire a Bős-Nagymarosi 

Beruházással érintett visegrádi Duna-partszakaszon a tervezett 

beruházás miatt kisajátított ingatlanok teljes körű jogi 

rendezését követően kerülhet sor. 
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Vizsgálat tárgya fontosabb, kiemelt jelentőségű javaslat 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

részére a Részvényesi Jogok 

Gyakorlója (a továbbiakban: 

RJGY) határozatában előírt 

feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése 

RJGY határozatot az MNV Zrt. végrehajtotta, továbbá az ezek 

végrehajtása érdekében az MNV Zrt. által kiadott Alapítói 

Határozatokat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. teljesítette. 

KEOP-7.3-1-3/09-11-2011-0014. 

sz. „A Bicskei Batthyányi Kastély 

védett történelmi kertjének 

helyreállítása” projekt záró 

elszámolásának vizsgálata 

A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola, mint az 

ingatlan használója gondoskodjon a helyreállított kert 

fenntartásáról, állagmegóvásáról, karbantartásáról és a 

fenntartási jelentések összeállításához szükséges 

adatszolgáltatásról. 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

általi megóvása, gyarapítása, 

szabályoknak megfelelő 

hasznosítása és a vagyonkezelők 

vagyonkezelési szerződéses 

kötelezettségei teljesítésének 

ellenőrzése - Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem 

vagyonkezelőnél 

- a számviteli politika keretében az eszközök és források 

leltárkészítési és leltározási szabályzatának teljes körű 

átdolgozása;  

- a Számlarend és az ennek részét képező Bizonylati Rend 

elkészítése és kiadása; 

- a gyakorló és koncerttermekben, valamint oktatási 

helyiségekben használt hangszerek használatának és 

vagyonvédelmének belső szabályozása; 

- a vagyonkataszteri jelentés adatai és a mérlegadatok közötti 

egyezőség megteremtése, a módosított vagyonkataszteri 

jelentés MNV Zrt. felé történő megküldése. 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

általi megóvása, gyarapítása, 

szabályoknak megfelelő 

hasznosítása és a vagyonkezelők 

vagyonkezelési szerződéses 

kötelezettségei teljesítésének 

ellenőrzése - Budapest Környéki 

Törvényszék vagyonkezelőnél 

Az MNV Zrt. vagyonkataszteri jelentései teljesítéséhez 

szükséges program telepítése, és a jelentések ezen program 

használatával való megküldése. 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

általi megóvása, gyarapítása, 

szabályoknak megfelelő 

hasznosítása és a vagyonkezelők 

vagyonkezelési szerződéses 

kötelezettségei teljesítésének 

ellenőrzése - HungaroControl Zrt. 

vagyonkezelőnél 

- a társaság a folyamatban lévő 2015. évi vagyonkezelési 

szerződés aláírása után kezdeményezze az MNV Zrt. irányába 

a vizsgált időszakban a vagyonkezelt vagyonon végzett 

beruházások elszámolását;  

- a társaság biztosítsa a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § 

(6) és 24. §-sal való megfelelést; 

- a társaság biztosítsa a vagyonkezelési szerződésben szereplő 

vagyonkezelt vagyon piaci értékelésének leadási határidejét. 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

által folytatott megóvása, 

gyarapítása, szabályoknak 

megfelelő hasznosítása és a 

vagyonkezelők vagyonkezelési 

szerződéses kötelezettségei 

teljesítésének ellenőrzése - az 

Országos Bírói Hivatal 

vagyonkezelőnél 

Ingatlan-értékbecslések elvégzése a kezelt vagyon értékének 

megállapítása és a pontos elszámolások érdekében. 
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Vizsgálat tárgya fontosabb, kiemelt jelentőségű javaslat 

A társadalmi szervezetek részére 

átadott ingatlanok vonatkozásában 

az MNV Zrt. által a kapcsolódó 

elidegenítési és terhelési tilalmak 

törléséhez, továbbá a társadalmi 

szervezetek által eszközölni kívánt 

adásvételekhez/cserékhez kiadott 

tulajdonosi hozzájárulások 

betartásának ellenőrzése (az 

érintett szervezetek: E-Misszió 

Egyesület és a Pécsi Székesegyház 

Nagycsaládos Egyesület) 

Soron kívül intézkedjenek az átadott ingatlanok vonatkozásában 

a Magyar Állam javára történő elidegenítési és terhelési tilalom 

ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzéséről. 

Korrupcióellenes koncepció 

kidolgozása (tanulmány: 

koncepciótervezet, ajánlás 

tervezetek, helyzetértékelés, 

segédlet) 

Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó gazdasági társaságok részére 

komplex ajánlás-csomag került megfogalmazásra. 

A Dabic Dél-Alföldi Bio-

Innovációs Centrum Nonprofit Kft. 

értékpapír ügyleteinek vizsgálata  

- a DABIC Nonprofit Kft. az Áht-ban meghatározott határidőn 

belül intézkedjen a kereskedelmi banknál vezetett számlák 

megszüntetéséről; 

- a DABIC Nonprofit Kft. biztosítsa a Magyar Állam érdekeit a 

kár elkerülése, minimalizálása érdekében, ennek megfelelően 

tegye meg a szükséges jogi lépéseket; 

- az ATEV Zrt. építse ki és erősítse a tulajdonosi kontrol 

folyamatait a megbízással kezelt társaság gazdálkodásának 

szorosabb nyomon követése, a megbízásba adott társaság 

döntéseinek mindenkori jog- és szabályszerűsége érdekében 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

általi megóvása, gyarapítása, 

szabályoknak megfelelő 

hasznosítása és a vagyonkezelők 

vagyonkezelési szerződéses 

kötelezettségei teljesítésének 

ellenőrzése - Dél-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság (terven felül) 

- a vagyonkezelési tevékenységgel összefüggő feladatokat ellátó 

ügyintézők írjanak alá megismerési nyilatkozatot az MNV Zrt. 

Vagyon-nyilvántartási Szabályzatában foglaltak 

megismeréséről;  

- vizsgálják meg a szoftverek besorolásának helyességét a 

szellemi termékek és vagyoni jogok tekintetében; 

- kerüljön sor a Vagyonkataszteri jelentő program 

korszerűsítésére, a Költségvetési Gazdálkodási Rendszer 

(KGR) programmal történő összehangolására, a 

szoftverfrissítések megküldési idejének rövidítésére. 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

által folytatott megóvása, 

gyarapítása, szabályoknak 

megfelelő hasznosítása és a 

vagyonkezelők vagyonkezelési 

szerződéses kötelezettségei 

teljesítésének ellenőrzése - Pécsi 

Törvényszék (terven felül) 

- a vagyonkataszteri jelentésben az eszközök bruttó értéke és 

halmozott értékcsökkenések összege a főkönyvi kivonattal, 

beszámolóval egyezően kerüljön kitöltésre, ennek megfelelően 

a 2014. évi vagyonkataszteri jelentésben a kis értékű tárgyi 

eszközök bruttó értékei és értékcsökkenései is kerüljenek 

kimutatásra; 

- a tételesen nyilvántartott vagyonelemekben bekövetkező 

változások 30 napon belül bejelentésre kerüljenek az MNV 

Zrt. részére. 

 



 

9 

 

Vizsgálat tárgya fontosabb, kiemelt jelentőségű javaslat 

Az állami vagyon vagyonkezelők 

által folytatott megóvása, 

gyarapítása, szabályoknak 

megfelelő hasznosítása és a 

vagyonkezelők vagyonkezelési 

szerződéses kötelezettségei 

teljesítésének ellenőrzése - 

Tatabányai Törvényszék (terven 

felül) 

- a komáromi 633 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tényleges 

használatnak megfelelő vagyonkezelői jog szerződéses 

rendezésének kezdeményezése; 

- a vagyonkezelési szerződés jogszabályi előírással összhangban 

lévő módosításának kezdeményezése (visszapótlási 

kötelezettség alóli mentesülés tekintetében); 

- kezdeményezés történjen annak érdekében, hogy az MNV Zrt. 

– mint tulajdonosi joggyakorló – az értékbecslést elvégeztesse 

a kezelt vagyon tekintetében; 

- a törvényszék által használt eszköznyilvántartó program és az 

MNV Zrt. által biztosított Vagyonkezelői kataszteri jelentés 

modul közötti adatátvitel megvalósításának kezdeményezése. 

 

Az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága az MNV Zrt. SZMSZ-ében foglalt felhatalmazás alapján, 

és az MNV Zrt. vezérigazgatója elrendelésére vezetői ellenőrzési feladatokat lát el, a 

Felügyelőbizottság által elrendelt tulajdonosi és egyéb feladatai mellett. (Vezetői ellenőrzési 

feladatok az MNV Zrt. vezérigazgatójának elrendelése alapján végzett belső ellenőrzési 

vizsgálatok.) 

 

2015-ben a következő az MNV Zrt. vezérigazgatója által elrendelt belső ellenőrzési feladatok 

kerültek lezárásra:   

 

– AVE Zrt. menedzser szerződés megkötésének vizsgálata 

Az ellenőrzés javasolta, hogy a felelős szakterület kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy 

a döntéshozó részére benyújtott előterjesztések minden lényeges és szükséges, a döntést 

befolyásoló információt tartalmazzanak, a megalapozott döntés érdekében a hiányzó 

dokumentumokra és ismeretlen körülményekre hívják fel a döntéshozó figyelmét. 

– Feladatok nyomon követésének ellenőrzése (A SharePoint feladatkezelő rendszer 

fejlesztése, amelynek során amennyiben szükséges ennek a rendszernek a Poszeidon 

rendszerrel való kommunikációja, szükséges megvizsgálni, hogy az MNV Zrt. milyen 

mozgástérrel rendelkezik egy harmadikszereplős fejlesztés esetén, illetve mely esetekben 

kell a licence fejlesztőjének a hozzájárulása az MNV Zrt. Poszeidon iratkezelő 

rendszerrel összekapcsolódó információs rendszer bevezetése során.) 

 

Az Állami Számvevőszék a 2014. és 2015. évre vonatkozóan a helyszíni ellenőrzés folyamán a 

vizsgált tevékenységekben és ügyletekben érdemi elmarasztalást nem tett, felelősségi kérdések 

nem merültek fel.  

A rábízott vagyon 2012., 2013. és 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatakor az Ernst & 

Young könyvvizsgáló beszámolóval kapcsolatos kifogásaira reagálva intézkedési terv került 

kialakításra. Az intézkedési tervek végrehajtása, a feladatok határideje negyedévente 

felülvizsgálatra kerül, a feladatok előrehaladásáról az azokat meghatározó munkafázisok alapján 

határozza meg az MNV Zrt. a feladatok %-os készültségét. 

 

Az 2012. évi eredeti 16 pontos intézkedési tervből 14 pont megvalósult, további 2 pont esetében 

folyamatban van a feladatok végrehajtása: 

 

− Erdőtársaságok által kezelt vagyon analitikájának előállítása.  

− NFA II. átadásból a közúti létesítmények átadása az NFA részére.  
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RJGY határozat rendelkezett arról, hogy az MNV Zrt. 2013. évi beszámolójának 

könyvvizsgálói jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet 

készítsen a felelősök és a konkrét határidők megjelölésével, továbbá három havonta állítson 

össze részletes előrehaladási jelentést, és azt küldje meg az Igazgatóság részére. A Gazdasági 

Főigazgatóság tájékoztatása szerint a 2013. évi könyvvizsgálói jelentés 3 korlátozást 

tartalmazott, melyek közül a következővel kapcsolatban van az MNV Zrt.-nek tennivalója: 

 

„Könyvvizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a rábízott vagyonban szereplő társaságok 2013. 

évi beszámolóinak könyvvizsgálata során néhány társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálói 

jelentésben korlátozásokat és figyelemfelhívásokat alkalmazott.” 

 

A feladat szerint tehát meg kellett határozni az MNV Zrt. azon társaságait, mely társaságok 

könyvvizsgálói jelentésében korlátozás/figyelemfelhívás szerepel. Az MNV Zrt. összeállította az 

„Intézkedési terv és előrehaladási jelentés a többségi állami tulajdonú, MNV Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alatt álló azon társaságokra, ahol a 2013. évi beszámoló könyvvizsgálata során a 

társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálói jelentésben korlátozásokat és figyelemfelhívásokat 

alkalmazott” táblázatot. Eszerint összesen 25 társaság volt érintett a kérdésben. Az intézkedési 

terv tartalmazza az egyes feladatokhoz rendelt köztes határidőket, illetve a véghatáridőt is, 

melyet 2016.12.31-re határoztak meg. Jelenleg 5 olyan társaság van, amelyek esetében még az 

ügyintézés folyik a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott hiányosságok megszüntetése 

érdekében. 

 

Az MNV Zrt. az RJGY határozatban foglaltaknak megfelelően három havonta tájékoztatja az 

MNV Zrt. Igazgatóságát, valamint a Részvényesi Jogok Gyakorlóját az intézkedési tervben 

rögzített feladatok végrehajtásáról, az előrehaladás mértékéről. 

 

 

IV. Az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenység 2015. évi eredményei 

az MNV Zrt. 2015. évi vagyonkezelési terve és a terv teljesítése tükrében 

 

1. A teljesítési adatok rövid összefoglalójának áttekintése 

 

Bevételek 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos – az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó – költségvetési 

bevételek 2015. évi értékei az alábbiak szerint alakultak: 

 

 

Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv 

RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. év 

tény  

tény-

keret 

1.0 
Az állami vagyonnal 

kapcsolatos bevételek 
40 635 40 635 125 521 84 886 

1.1 Értékesítési Bevételek 8 434 8 434 9 640 1 206 

1.1.1 
Ingatlan értékesítésből 

származó bevételek 
8 300 8 300 8 786 486 

1.1.2 

Egyéb eszközök 

értékesítésből származó 

bevételek 

70 70 674 604 

1.1.4 
NET vagyonkezelésében 

lévő ingatlanok értékesítési 
64 64 150 86 
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Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv 

RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. év 

tény  

tény-

keret 

bevétele 

1.1.5 

Tulajdoni részesedések 

értékesítéséből származó 

bevételek 

0 0 30 30 

1.2 Hasznosítási bevételek 31 201 31 201 34 881 3 681 

1.2.1 Bérleti díjak 2 289 2 289 4 011 1 723 

1.2.2 Vagyonkezelői díj 2 424 2 424 2 148 -276 

1.2.3 Osztalékbevételek 26 488 26 488 28 722 2 234 

1.3 Egyéb bevételek 1 000 1 000 80 999 79 999 

1.3.1 
Egyéb értékesítési és 

hasznosítási bevételek 
0 0 74 999 74 999 

1.3.2 Vegyes bevételek 0 1 000 6 000 5000 

 
 

A 2015-ös üzleti évben az MNV Zrt. 125,5 Mrd Ft költségvetési bevételt ért el, ami 84,8 Mrd 

Ft-tal meghaladta a vagyonkezelési terv 2015. évi értékét. 

 

A vagyonkezelői díj bevételek kivételével valamennyi bevételi előirányzat meghaladta a tervet, a 

bevételtöbbletet az OTP részvények eladásából befolyó 75 Mrd Ft határozta meg. Az Uniós 

pályázatok önrész biztosítása (vegyes bevételek) előirányzaton technikai jellegű elszámolásból 

(utó- és szállítói finanszírozás) fakadó 3,5 Mrd Ft, az osztalékbevételek 2,2 Mrd Ft, a bérleti díj 

bevételek 1,7 Mrd Ft (MÁV földhaszonbérlet) további többletbevételt eredményeztek. 

 

 

Kiadások 
 

Az állami vagyonnal kapcsolatos – az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó – költségvetési 

kiadások 2015. évi értékei az alábbiak szerint alakultak: 

 

 

Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. év 

tény  
tény-keret 

2.0 

Az állami vagyonnal 

kapcsolatos kiadások 

(NFM kezelő szervhez 

rendelt előirányzatok 

nélkül) 

161 308 156 498 156 374 -124 

2.0 
Az állami vagyonnal 

kapcsolatos kiadások 
172 508 163 698 163 574 -124 

2.1 
Felhalmozási jellegű 

kiadások 
94 271 89 990 90 323 333 

2.1.1 
Ingatlan-beruházások, 

ingatlanvásárlások 
56 220 41 789 42 748 960 

2.1.2 
Ingóság és egyéb eszközök 

vásárlása 
655 130 7 -123 

2.1.4 
Állami tul. részesedések 

növekedését eredm. kiadások 
30 401 31 981 31 980 0 

2.1.5 Milánói Világkiállítás 2015 1 000 0 0 0 
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Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. év 

tény  
tény-keret 

magyar pavilon 

megvalósítása 

2.1.7 
Uniós pályázatok önrész 

biztosítása 
1 699 5 834 5 415 -419 

2.1.8 
Nemzeti Lovarda fejlesztési 

kiadásai 
2 000 0 0 0 

2.1.9 Rubik kocka projekt 1 050 50 48 -2 

2.1.10 

Útdíj-szedési és ellenőrzési 

rsz. Fejlesztése  

(Kezelő szerv: NÚSZ vs 

MNV) 

1 246 1 246 1 246 0 

2.1.11 

A FINA Úszó-, Vizilabda-, 

Műugró, Műúszó és 

Nyíltvízi Világbajnokság 

budapesti megrendezéséhez 

szükséges egyes létesítmény-

fejlesztések kiadásai 

0 7 346 7 263 -83 

2.1.12 

Az Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszer fejlesztése 

0 1 615 1 615 0 

2.2 
Hasznosítással kapcsolatos 

folyó kiadások 
40 953 40 903 40 335 -567 

2.2.2 Ingatlanok fenntartása   7 500 7 660 7 111 -549 

2.2.3 
Egyéb vagyonkezelési 

kiadások   
1 991 1 441 1 243 -198 

2.2.4 
Állami tulajdonú társaságok 

támogatása  
31 462 31 802 31 982 180 

2.3 

A korábbi tulajdonosi 

döntésekhez kapcsolódó 

kiadások 

9 045 9 045 7 369 -1 676 

2.3.1 
Jótállással, szavatossággal 

kapcsolatos kifizetések 
30 30 0 -30 

2.3.2 
Kezesi felelősségből eredő 

kifizetések 
225 225 0 -225 

2.3.3 
Konszernfelelősség alapján 

történő kifizetések  
10 10 0 -10 

2.3.5 
Környezetvédelmi feladatok 

finanszírozása 
5 500 5 500 5 181 -319 

2.3.6 
Egyéb bírósági döntésből 

eredő kiadások 
1 500 1 500 315 -1 185 

2.3.7 Szerződéses kötelezettségek 330 330 473 143 

2.3.8 
Egyéb jogszabályból eredő 

kiadások 
1 450 1 450 1 400 -50 

2.4 
Vagyongazdálkodási 

kiadások 
22 740 22 260 21 659 -601 

2.4.1 
Tanácsadók, értékbecslők és 

jogi képviselők díja 
2 400 2 400 1 914 -486 

2.4.2 Eljárási költségek 40 40 22 -18 
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Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. év 

tény  
tény-keret 

2.4.3.1 

Az MNV Zrt.működésének 

támogatása  

(Kezelő szerv: NFM) 

7 200 7 200 7 200 0 

2.4.4 
Átcserélhető kötvény 

kamatfizetés 
9 600 9 600 9 521 -79 

2.4.5 
Állami ingatlanvagyon 

felmérése, Országleltár 
1 000 1 000 994 -6 

2.4.7 
A NET tevékenységével 

kapcsolatos egyéb kiadások 
2 500 2 020 2 009 -11 

2.5 
Fejezeti tartalék  

(Kezelő szerv: NFM) 
4 000 0 0 0 

2.6 
Tulajdonosi kölcsönök 

elszámolása 
500 500 150 -350 

2.8 ÁFA elszámolás 1 000 1 000 3 736 2 736 
  

 
 

A rábízott vagyon 2015. évi költségvetési kiadásai (NFM kezelő szervhez rendelt 

előirányzatok nélkül) 156,5 Mrd Ft-ot tettek ki, így összességében 124,0 M Ft-tal lett 

alacsonyabb a rendelkezésre álló keretnél.  

 

Az egyenleg alapvető oka egyrészt az ingóságok 0,1 Mrd Ft, az Uniós pályázatok önrész 

biztosítása 0,4 Mrd Ft, a FINA 0,1 Mrd Ft, a hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 0,6 Mrd 

Ft, a korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások  1,7 Mrd Ft, vagyongazdálkodási 

kiadások 0,6 Mrd Ft és a tulajdonosi kölcsönök elszámolása 0,4 Mrd Ft összegű megtakarítása, 

másrészt a – felülről nem korlátos – Áfa elszámolások mellett, az államháztartási számvitel 

előlegeket, ingatlancseréket, birtokbaadásokat érintő elszámolása, ami következtében a 2015. 

évet megelőző, illetve pénzügyi teljesüléssel nem járó tranzakciók (a korábbi években történő 

pénzügyi teljesítések kötelezettségvállalással rendelkező engedélyezett tételek voltak) is 

terhelték az ingatlan-beruházási előirányzatot.  

 

 

A finanszírozási tételek (bevételek és kiadások) 

 

A finanszírozási előirányzatokon megfigyelhető mozgások összege a 2015. évben a bevételek 

esetében 19,1 Mrd Ft, mely a tulajdonosi kölcsön visszafizetés 14,2 Mrd Ft, a NYRA 

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap kötvények átfolyó tételének (4,6 Mrd Ft) és örökölt 

pénzügyi eszközök értékesítéséből (részvény, kötvény) származó 80 M Ft eredménye. A 

kiadások esetében 9,2 Mrd Ft a 2015. évi tény érték, mely a tulajdonosi kölcsönök 

folyósításának (4,6 Mrd Ft), valamint NYRA Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 

kötvények átfolyó tételének (4,6 Mrd Ft) eredménye.  

 
 

Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv RJGY 

2015. év 

Előirányzat - 

KERET 

2015. év 

tény  
tény-keret 

1.F Finanszírozási bevételek 16 573 16 573 19 068 2 495 

1.F.1 
Pénzügyi eszközök 

értékesítéséből származó 
0 0 79 79 
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bev. 

1.F.2 Kölcsön megtérülések 14 541 14 541 14 387 -154 

1.F.3 

Kötvénykibocsátás, egyéb 

pénzügyi művelet 

bevétele 

2 032 2 032 4 601 2 570 

2.F Finanszírozási kiadások 7 082 7 082 9 221 2 139 

2.F.1 
Kötvény, pénzügyi eszköz 

beváltása, törlesztés 
2 032 2 032 4 601 2 570 

2.F.2 
Tulajdonosi kölcsön 

kifizetések 
5 050 5 050 4 619 -431 

 

 

 

2. Előirányzati mozgások 

 

A 2014. költségvetési évben – a bevételi követelmények változatlansága mellett – 20 alkalommal 

került sor a kiadási keretek változtatására. A külső (költségvetési fejezetek közötti) előirányzati 

mozgások egyenlege 1,8 Mrd Ft volt (31,4 Mrd Ft emelés mellett 29,6 Mrd Ft-os csökkentésre 

került sor). 

 

A belső előirányzati átcsoportosítás 17,5 Mrd Ft értékben valósult meg, amely ugyanekkora 

nagyságú keret-növeléssel és keret-csökkentéssel járt. 

 

3. A Fejezeti tartalék 2015. évi igénybevétele 

 

Az előre nem látható, illetve nem számszerűsíthető, az év során jelentkező feladatok 

finanszírozási igényének kielégítésére hivatott Fejezeti tartalék költségvetési törvényben 

meghatározott 2015. évi összege 4,0 Mrd Ft volt. A Fejezeti tartalék felhasználása, a fejezeti 

tartalékról történő átcsoportosítás az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter engedélyéhez kötött.  

 

A 2015. évben a fejezeti tartalék felhasználására három alkalommal került sor. 1 Mrd Ft fejezeti 

tartalék részesedés vásárlás céljából, 1 Mrd Ft az üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 

többletköltségeinek biztosítására, valamint 2 Mrd Ft az Uniós pályázatok és az ingatlan 

beruházások tervsor keretének megemelésére került felhasználásra. 

 

 

4. A vagyonfejezet bevételi elemeinek részletes alakulása 

 

4.1. A költségvetési bevételi jogcímek teljesítése 

 

4.1.1. Értékesítési bevételek 

 

Ingatlan értékesítés  

/2015. éves tény: 8 786 M Ft, a keret túlteljesítés értéke 486 M Ft/ 

 

Az MNV Zrt. a rábízott vagyonában nyilvántartott, állami feladatok ellátásához, költségvetési 

szervek elhelyezéséhez nem szükséges ingatlanokat az állami vagyonra és az állami vagyonnal 

való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján értékesíti.  

 

A Kormány 2015. szeptember 8-i döntése alapján a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

rendelkezései  
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− a nyilvános vagy zártkörű pályázat, 

− a nyilvános árverés útján, illetve   

− a versenyeztetés nélkül történő értékesítési módokon túl 

kiegészítésre került az elektronikus árverés szabályaival, majd az Elektronikus Aukciós Rendszer 

(a továbbiakban: EAR) Felhasználási Szabályzatának hatályba lépését követően, 2015. 

szeptember 16-án elindult az állami vagyonelemek EAR útján történő elektronikus értékesítése.  

 

Az EAR olyan online árverési felület, amelyen a Magyar Állam tulajdonában álló, az állami 

feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra lehet licitálni. A költséghatékonyság mellett 

a rendszer nagy előnye, hogy a hagyományos eljárásoknál sokkal gyorsabb, rugalmasabb és 

olajozottabb értékesítési folyamatokat tesz lehetővé. Az earveres.mnv.hu oldalon ügyfélkapus 

regisztrációt követően lehet licitálni. 

 

Eredménytelen árverés esetén a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47/M. § (4) bekezdése 

lehetőséget biztosít az MNV Zrt. részére megismételt árverést tartani. Az árverés 

eredménytelenné nyilvánítása és a megismételt árverés közzététele között legalább 5 (öt) 

munkanapnak szükséges eltelnie. Az árverési hirdetmény alapján a nyertes árverező köteles az 

árverés tárgyának végleges eredményhirdetését követő 15 napon, vagy a Kiíró szerződéskötésre 

felhívó levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést megkötni. 

 

A nyertes árverező – elővásárlási jog, valamint harmadik személy hozzájárulási kötelezettsége 

fennállása esetén – amennyiben az elővásárlásra jogosult nem élt vételi szándékával vagy a 

szükséges harmadik személy hozzájárulása rendelkezésre áll, köteles a szerződést a Kiíró 

szerződéskötésre felhívó levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül megkötni. 

 

 Az értékesített ingatlanok: 

 

– 500 M Ft fölötti értékesítés  

 

Hrsz, cím 

Megnevezés, 

terület, egyéb 

körülmény 

Vagyonkezelői 

állapot 
Vételár 

Egy 

négyzetméterre 

eső ár 

Budapest VI. 

ker. 

belterület, 

28326 hrsz., 

1062 

Budapest 

Andrássy út 

114. 

vendégház, udvar, 

1 809 m
2
, 

felépítmény hasznos 

alapterülete: 

1 107 m
2
  

 műemléki 

környezet 

 vagyonkezelő 

Készenléti 

Rendőrség 

(Köztársasági 

Őrezred 

jogutódja) 

 

nettó 615 M Ft + 

Áfa (bruttó 

 781 M Ft) 

 

nettó  

555 600.- Ft/ m
2
 

Budapest IX. 

ker. 

belterület, 

38293/79 

hrsz., 

1091 

Budapest 

Üllői út 129. 

kivett beépítetlen 

terület, 

31 046 m
2
, 

műemléki környezet 

- 

nettó 4 915 M Ft 

+ Áfa (bruttó 

 6 242 M Ft) 

 

nettó 

163 000.- Ft/ m
2
 

 

– 500 M Ft alatti értékesítés  
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Az 500 M Ft-ot meg nem haladó összegben értékesített ingatlanok: 20 db lakóingatlan, 7 db 

kereskedelmi ingatlan, 2 db ipari ingatlan, 2 db iroda, 19 db beépített terület, 16 db egyéb 

ingatlan. 

 

 

Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele  

/2015. éves tény: 674 M Ft, a keret túlteljesítés értéke 604 M Ft/ 

 

Ingóságok és kis értékű eszközök értékesítésével a terv 70 M Ft értékben számolt. A tervsoron 

kerülnek elszámolásra az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok, egyéb 

ingatlannak nem minősülő eszközök értékesítési bevételei. A tervsoron a korábbi kis egyedi 

értékkel rendelkező vagyonelemek értékesítési bevétele volt jellemző. 

Az ingóság és egyéb eszköz értékesítések éves összesített értéke a tervet jelentősen meghaladó 

674 M Ft lett a 2015. évben, tekintettel a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Zrt. 

útépítéseinek mart aszfalt értékesítéseire, illetve a MÁV Zrt. sín felújítások hulladék anyag és sín 

értékesítéseire.  

 

Különféle NET ingatlanértékesítési bevétel 

/2015. éves tény: 150 M Ft, a keret túlteljesítés értéke 86 M Ft/ 

 

A NET Zrt. december 18-án utalja a megelőző év december 19-december 31. közötti és a tárgyév 

január 1-december 18 közötti ingatlanértékesítési bevételeit az MNV Zrt. részére. Az átutalt 

összeg meghaladta a tervezett értéket. 

2015. december 18-i fordulónapot követően utalt 149,9 M Ft összeg összetétele:  

 

2014.12.19-2014.12.31. időszaki értékesítési bevétel: 3,6 M Ft 

2015.01.01-2015.12.18. időszaki értékesítési bevétel: 146,3 M Ft 

Összesen:                                                                      149,9 M Ft 

 

 

Különféle társasági részesedések értékesítése 

/2015. éves tény: 29,8 M Ft, a kereten felüli többletbevétel értéke: 29,8 M Ft/ 

 

Az MNV Zrt-nek a 2015-ös évben társasági részesedések értékesítéséből – az „1.3. Egyéb 

értékesítési és hasznosítási bevételek” soron kimutatott, OTP 5,03%-os részesedésének 

értékesítésén túl – 29,8 M Ft bevétele származott. A részletes tartalmat a következő táblázat 

szemlélteti: 

 

 

Tárgy Szerződő fél Összeg (M Ft) 

TRV és ÉRV részvények Önkormányzatok 0,37 

Higitex Extra Kft. 

(üzletrész) Magánszemély 0,25 

Üzletrész Agrikon Kam. Kft. 2,00 

Üzletrész SZÁZALÉK 2000 Kft. 0,20 

Speciál Zrt. Grab69 Kft. 24,74 

Danubius Hotels Nyrt. CP Holding Ltd. 0,08 

Borsodi Tranzit (üzletrész) 

ESÉLY a JOBB ÉLETÉRT 

ALAPÍTVÁNY 2,14 

Pentele részvények Magánszemély 0,02 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_xInTgILNAhXBOxQKHRJACEgQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.3k.gov.hu%2F&usg=AFQjCNHq7Jp2Hlna6ldoyWibHfEfteDMIw
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4.1.2. Hasznosítási bevételek 

 

Bérleti, vagyonkezelői díjak  

 

Bérleti díjak 

/2015. éves tény: 4 011 M Ft, a keret túlteljesítés értéke 1 722 M Ft/ 

 

Az bérleti díjaknál a 2015. évi keret 2 289 M Ft értékben számolt, de a tény bevételek elérték a 

4 011 M Ft-ot.  

 

A jogcímen a központi költségvetési szervektől, a társadalmi szervezetektől, gazdasági 

társaságoktól származó bevételek (bérleti díjak és kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámlázása) 

kerülnek elszámolásra, valamint a NET ingatlanokhoz köthető bérleti díj bevételek. A 

többletbevételt elsősorban a MÁV földhasználati jogdíjaiból származó nem tervezett bevétel 

okozta. Általánosságban elmondható, hogy a bérleti díj bevételek a kis összegű befizetésekből 

tevődnek össze.  

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő ingatlanállomány bérlőinek legnagyobb csoportját a 

lakásbérlők alkotják. A bérleti díjak kis összegűek, összességében azonban százmilliós 

nagyságrendű bevételt jelentenek. 

 

Külön csoportot képeznek a „90 napos” szerződések melyek az Nvtv. szerint versenyeztetés 

mellőzésével köthetőek meg. Ide tartoznak a filmforgatás-, vagy rendezvény (pl. Sziget 

Fesztivál) céljára kötött szerződések. Az ezekből származó bevétel 2015. évben 46 M Ft volt. 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyrészt bérleti 

díjakból) származó, pénzügyileg realizált bevétel a 2015. évben 1 892 M Ft volt, amely összeg 

meghaladta a tervezetet. 

 

Vagyonkezelői díjak 

/2015. éves tény: 2 148 M Ft, a kerettől való elmaradás értéke 276 M Ft/ 

 

A vagyonkezelői díjak a költségvetési törvényben szereplő értékkel kerültek a tervbe, a 

költségvetési tervezési időszakban ismert érvényes szerződések és a várható megállapodások 

alapján.  

 

A legjellemzőbb vagyonkezelői díjbevételek tényadata: 

Budapest Airport Zrt.      333 327 ezer Ft 

HungaroControl Zrt.   1 471 700 ezer Ft                  

Győr-Sopron Ebenfurt Vasút Zrt.    140 207 ezer Ft  

 

A tervtől való elmaradás oka az, hogy az FTC halasztást kért a stadion vagyonkezelői díjának 

fizetésére, a HungaroControl vagyonkezelői szerződésének aláírása elhúzódott, a Budapest 

Airport Zrt. tekintetében pedig a negyedévente esedékes vagyonkezelési díj mértéke az 

árbevételtől függ. 

 

4.1.3. Osztalékbevételek  

 

/2015. éves tény: 28 722 M Ft, a kereten felüli többletbevétel értéke: 2 234 M Ft/ 
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Osztalékbevételek (M Ft) 28 722 

MVM Zrt. 0,0 

Szerencsejáték Zrt. 15 000,0 

MOL Nyrt. 10 767,9 

Richter Nyrt. 1 564,3 

OTP Nyrt. 145,8 

Tiszavíz Kft. 1 200,0 

Egyéb osztalékbevételek 43,9 

 

 

Szerencsejáték Zrt. (15 Mrd Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága Alapítói Határozatban döntött, melyben a Szerencsejáték Zrt. 2014. 

évi beszámolójának elfogadásakor a társaság részére 15 Mrd Ft osztalékfizetést írt elő 2015. 

június 30-i határidővel.  

 

MOL Nyrt. (10,8 Mrd Ft) 

 

A MOL Nyrt. közgyűlése 2015. április 16. napi közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 50 

Mrd Ft osztalékot fizet 2015-ben a 2014. üzleti évre vonatkozóan, a saját részvényre eső osztalék 

az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre, és az 

osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra. A 

közgyűlés döntésének értelmében az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló – NYRA vagyon 

részét nem képező – 22 179 548 db MOL törzsrészvény után 10,8 Mrd Ft osztalék került 

megfizetésre (485,49 Ft/db osztalék). 

Fenitek mellet az NYRA vagyon részét képező 3 678 409 db MOL törzsrészvény után kifizetett 

osztalék a „1.F.3. Kötvénykibocsátási, egyéb pénzügyi bevételek” és a „2.F.1. Kötvénybeváltás, 

pénzügyi műveletek kiadásai” sorokon, mint átfutó tétel került kimutatásra. 

 

Richter Gedeon Nyrt. (1,56 Mrd Ft) 

 

A Richter Gedeon Nyrt. 2015. április 28. napi éves rendes közgyűlése Közgyűlési határozatával 

a társaság 2014. évben képződött 19,1 Mrd Ft adózott eredményéből a törzsrészvényekre 

összesen 6,1 Mrd Ft osztalék (a névérték 33%-ának megfelelő, 100,- Ft névértékű 

törzsrészvényenként 33,- Ft) megállapítását és kifizetését hagyta jóvá. A saját részvényekkel 

korrigált egy részvényre jutó osztalék 33,25 Ft volt. Így az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló 

47 051 668 db Richter törzsrészvény után 1,56 Mrd Ft osztalék került megfizetésre.  

 

OTP Bank Nyrt. (145,8 M Ft) 

 

Az OTP Bank Nyrt. 2015. évi rendes közgyűlésének döntése értelmében az osztalék mértéke 

részvényenként 145,- Ft volt, azaz a részvények névértékére vetítve 145%. Az egyes 

részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a társaság Alapszabályának 

megfelelően került kiszámításra és kifizetésre, azaz a társaság a saját részvénynek minősülő 

részvényekre eső osztalékot felosztotta az osztalékra jogosult részvényesek között, ezáltal a 

tényleges kifizetés részvényenként 147 Ft volt. Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló – 

NYRA vagyon részét nem képező – 991 353 db OTP törzsrészvény után 145,9 M Ft osztalék 

került megfizetésre. 
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Fentiek mellett az NYRA vagyon részét képező 13 099 850 db OTP törzsrészvény után kifizetett 

osztalék a „1. F.3. Kötvénykibocsátási, egyéb pénzügyi bevételek” és a „2. F.1. Kötvénybeváltás, 

pénzügyi műveletek kiadásai” sorokon, mint átfutó tétel került kimutatásra. 

Tiszavíz Vízerőmű Kft. (1,2 Mrd Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága jóváhagyta, hogy a Tiszavíz Vízerőmű Kft. 2014. évi adózott 

eredményéből 1,2 Mrd Ft osztalékot fizessen, továbbá a 190,2 M Ft összegű mérleg szerinti 

eredményt a társaság helyezze az eredménytartalékba. 

 

Egyéb osztalékbevételek (43,9 M Ft) 

 

Egyéb osztalékbevételek jogcímen az MNV Zrt.-hez 43,9 M Ft folyt be 2015-ben a kisebbségi 

állami tulajdonban álló társaságoktól. 

 

 

4.1.4. Egyéb bevételek 

 

/2015. éves tény: 80 999 M Ft, a keret túlteljesítés értéke 79 999 M Ft/ 

 

Az egyéb bevételeken belül a vegyes bevételek tervezett nagysága 1 Mrd Ft volt. A jogcímen 

tervezett bevételek döntő hányadát tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó 

bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek tették ki. 

 

A 2015. évben az egyéb bevételek a tervtől eltérő jelentős túlteljesítését egyrészről a vegyes 

bevételek esetében az NHSZ tulajdonosi kölcsön kamatbevételén túl, az Uniós pályázatok önrész 

biztosítása előirányzaton technikai jellegű elszámolásból (utó~ és szállítói finanszírozás) fakadó 

3,5 Mrd Ft-os bevétel okozta, másrészről az Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 

esetében Kormánydöntés alapján itt került elszámolásra az OTP részvények értékesítése. A 2015. 

október 29-én az OTP részvények eladására rendezett BÉT aukció megvalósult, és sikeresen 

lezárult. Az aukció keretében a befektetők az értékesítésre felajánlott részvények közel 

kétszeresére nyújtottak be érvényes vételi ajánlatot. A tranzakció során összesen 14 091 949 db 

részvény került értékesítésre, melynek ellenértéke megközelítőleg 75 Mrd Ft volt. 

 

4.2. Finanszírozási bevételek 

 

Pénzügyi instrumentumok (részvény, kötvény) értékesítése  

/2015. éves tény: 79 M Ft, a bevétel többlet értéke 79 M Ft/ 

 

Az MNV Zrt.-hez, hagyatéki eljárás keretében érkező értékpapírokat az MNV Zrt. lejáratkor 

beváltja. Az értékpapírok tőke része kerül nyilvántartásba vételre a vonatkozó főkönyvi számon.  

Kölcsön megtérülések  

/2015. éves tény: 14 387 M Ft, a bevétel elmaradás értéke: 154,2 M Ft/ 

 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (14 Mrd Ft) 

 

Az NHSZ Kft. az AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. állami tulajdonba vételéhez 

szükséges forrás biztosítására 14,0 Mrd Ft összegű tulajdonosi kölcsönben részesült. 

  

Az NHSZ Kft.-nél a kölcsönösszeg tőkéjével egyező összegben került sor tőkeemelésre, melyből 

a társaság a kölcsön tőkerészét, azaz 14 Mrd Ft-ot az MNV Zrt. részére 2015. január 5-én 

visszautalt. A kölcsön utáni kamatok rendezésére az 1 Mrd Ft összegű tőkeemelés összegéből 

584,7 M Ft-ot 2015 májusában az NHSZ Kft. visszafizetett az MNV Zrt. részére.     
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Radar Zrt. (8,2 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága 30 M Ft pénzkölcsön nyújtásáról rendelkezett a Radar Holding Zrt. 

javára. 

A visszafizetés utolsó részletei a 2015. évben voltak esedékesek, amelyeket a társaság 

határidőben teljesített (a 2015. évben összesen 8,2 M Ft összegben), továbbá 1,2 M Ft kamatot is 

megfizetett, ami az egyéb bevételek (I.3 Egyéb bevételek előirányzat) között jelenik meg. 

 

Monostori Erőd Nonprofit Kft. (164 M Ft) 

 

A társaság a kölcsönt három uniós projekt előfinanszírozására használta fel. A Monostori Erőd 

Nonprofit Kft. részére nyújtott 164 M Ft összegű tulajdonosi kölcsön visszafizetése a 2015. 

évben megvalósult. 

 

AK Nyomda Kft. (5,5 M Ft) 

 

A társaság részére nyújtott kölcsönből az első tőkerészlet 2015. december 30-án megfizetésre 

került 5 M Ft értékben, továbbá az első tőkerészlethez kapcsolódóan megfizetett kamat 0,5 M Ft 

volt, mely összeg az egyéb bevételek (I.3 Egyéb bevételek előirányzat) között került 

elszámolásra. 

 

Filantrop Kft. (60 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. 60 M Ft tulajdonosi kölcsönt biztosított a 80,43%-os állami tulajdonban lévő 

FILANTROP Nonprofit Kft. részére, a működés fenntartása érdekében.  

A társaság a kölcsönt, szerződésszerűen, határidőben visszafizette, ennek következtében az 

ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog törlésre került az ingatlan-nyilvántartásból.  

 

Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. (150 M Ft) 

 

Az MNV Zrt.-nek a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tőke- és 

kamatköveteléséből (amely a 2015. augusztus 31-i állapot szerint a HHN Kft. ügyvezetője által 

elismert 243,9 M Ft követelés) származó 150 M Ft kölcsönt a társaság megtérítette. 
 

 

Kötvénykibocsátási, egyéb pénzügyi bevételek  

/2015. éves tény: 4 601 M Ft / 

 

Vagyonelem neve: NYRA vagyont érintő átfutó tételek 

2015. évi összegek:  

Jogcím Instrumentum neve Összeg  

Osztalék  OTP törzsrészvény 1925 725 440 Ft 

Osztalék  MOL törzsrészvény 1 785 830 785 Ft 

Kamat OPUS SECURITIES átváltható kötvény 1 616 735 EUR 

Kamat OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07 139 002,5 EUR 

Kamat és tőke MOL 3.875 2015oct05 kötvény (lejárat: 2015.10.05.) 837 232,5 EUR 
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Kamat és tőke FK15NF01 kötvény (lejárat: 2015.07.15.) 75 713 300 Ft 

 

Az NYRA vagyon részét képező pénzügyi eszközök hozamaihoz kapcsolódóan elszámolási 

kötelezettsége keletkezik az MNV Zrt.-nek az Államadósság Kezelő Központ felé. A bevételeket 

az államadósság csökkentésére kell fordítani, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján ettől 

eltérően, állami vagy önkormányzati vagyon gyarapítására kell fordítani. 

Az NYRA vagyon részét képező pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kamat, tőke és osztalék 

jogcímű pénzmozgások a „1.F.3. Kötvénykibocsátási, egyéb pénzügyi bevételek” és a „2.F.1. 

Kötvénybeváltás, pénzügyi műveletek kiadásai” sorokon – mint átfutó tételek – a fenti analitika 

szerint 4,6 Mrd Ft értékben kerültek a 2015. évben kimutatásra. 

 

5.   A vagyonfejezet kiadási elemeinek részletes alakulása 

 

5.1.   Költségvetési kiadási jogcímek teljesítése 

 

5.1.1   Felhalmozási kiadások 

 

5.1.1.1.  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások 

 

5.1.1.1.1 NET ingatlanvásárlások 

/2015. éves tény: 30 123 M Ft, a megtakarítás értéke 447 M Ft/ 

 

A 2015. január 1. - december 31. közötti időszakban a NET program ingatlanaira vonatkozó 

vagyonkezelési szerződések alapján 7 550 db ingatlan aktiválása történt meg. A NET program 

indulásától 2015. december 31-ig megvásárolt és vagyonkezelésre átvett ingatlanok aktivált 

bruttó értéke 82,9 Mrd Ft.  

 

A 2015-ös ingatlanbekerülésekre összesen 30,1 Mrd Ft pénzforgalmi szemlélettel felhasznált 

költségvetési támogatással számolt el az MNV Zrt. felé a társaság. 10 Mrd Ft összeget az MNV 

Zrt.-vel kötött elszámolási megállapodás alapján a társaság a 2016. évi költségvetési forrás 

terhére tud felhasználni, így ezen összeg részét képezi a 2016-ra előirányzott jelenleg már 25,5 

Mrd Ft-nak.  

 

5.1.1.1.2 MNV Zrt. ingatlan vásárlások és beruházások 

/2015. éves tény: 12 584 M Ft, a többletfelhasználás mértéke 1,4 Mrd Ft/ 

 

Az ingatlan-beruházásokon belül a következő kiemelt feladatcsoportok voltak: 

 

 

Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv 

RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. év 

tény  

tény-

keret 

2.1.1.2 
Az MNV Zrt. ingatlan-

beruházásai, ingatlanvásárlásai 
21 965 11 159 12 584 1 426 

  
Különféle ingatlan beruházás, 

vásárlás 
 316 316 0 

  Amerikai követség  1 1 0 

  
Projektvásárlások, beruházások, 

költségvetési szervek elhelyezése 
 3 720 5 144 1 425 
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  Műemlék felújítások  879 881 2 

  
Ingatlanfelújítások (nem 

műemlék) 
 655 655 0 

  
Ingatlanfelújítások előkészítése 

(tervezés, régészet) 
 17 16 -1 

  Kongresszusi központ beruházás  184 184 0 

  
Ingatlanfelújítások (közfeladatot 

ellátó vagyonkezelők) 
 5 071 5 071 0 

  

Igazságügyi Szakértői és 

Kutatóintézetek Országos 

Toxikológiai Intézetének 

elhelyezésére  

 317 317 0 

 

 

A fenti tervsorokon a 2015. évben mindösszesen 12 584 M Ft elszámolt kiadás realizálódott. A 

költségvetési törvényben meghatározott beruházási alapokra vonatkozó engedélyezési eljárás 

megnehezítette és egyben lassította a feladatok kivitelezésének megindítását. A 2015. évben a 

projekt–vásárlások tervsoron kiemelt tételként a Concordia Zrt. részletfizetés (330 M Ft), a 

Kossuth tér 6-8. (1 813 M Ft), az MVM teherelosztó - Levéltár (906 M Ft), az Olaf Palme ház 

(500 M Ft) megvásárlás és ingatlankompenzáció (187 M Ft) valósult meg pénzügyileg is 

teljesített tételként. Az előirányzaton megfigyelhető kerettúllépés oka a korábbi évben 

pénzügyileg rendezett 2015. évi birtokbaadások pénzügyi teljesítést nem érintő beszámítása, 

valamint a pénzügyi teljesítéssel nem járó ingatlancserével kapcsolatos tranzakció (Váci 

egyházmegye 250 M Ft, Fertőmenti coop 191 M Ft, Bp. Amerika út 170 M Ft, Kőszeg, Várkör 

100,2 M Ft, Magyar Munkáspárt 108 M Ft. Kőszeg, Schneller u. 85 M Ft, Sopron Város 

önkormányzata 74,8 M Ft, Vituki 385 M Ft, TIT Kossuth klub: 19,2 M Ft). 

 

A Műemléki felújítások témasoron (a 2015. évben 881 M Ft realizálódott) 2015-re vonatkozóan 

tervezett volt a kastély és vár felújításokon túl a Klebelsberg Kúria projekt, a Gül Baba türbéje 

projekt kivitelezésének egy része, a Miniszterelnökség budavári elhelyezése, valamint az ISZKI 

OTI Toxikológiai Intézet elhelyezésének megoldása. 

 

A 2015-ös évben 550 M Ft + Áfa értékben az alábbi műemlékes beruházásokat, felújítási 

munkákat végezte el az MNV Zrt. keretközbeszerzés keretében: 

– Kisbér, Törzsmén istálló tető- és homlokzat felújítása Kormányhivatal elhelyezése 

céljából;  

– Csókakői Vár, ágyúállás, kápolnalépcső és pénztárépület rekonstrukcióinak munkái  

– Gödöllő, Grassalkovich kastély kerítésépítési munkái;  

– Pápa, Barát u. tető-felújítási munkái;  

– Budapest II. kerület, Keleti Károly utca 5-7. szám alatt található főépület homlokzat-

felújításának munkái, tartalékkeret; 

– Cseszneki vár fogadóépület, alsókapu, feljáró útépítési munkái.  

 

Klebersberg kastély veszély-elhárítása, hasznosítás terveztetése 
Az építési engedélyt az MNV Zrt. megkapta. A KIVING Kft.-t az MNV Zrt. megbízta nettó 16,3 

M Ft értékű munka elvégzésével (kúria födém és fedélszék rekonstrukció első ütem), mely 

lezárult. A munka elvégzésére a KIVING Kft. kivitelezői közbeszerzési eljárást indított, mely 

eredménytelen volt. A megismételt eljárás sikeresen lezárult, a KIVING Kft. megadta ajánlatát a 

munka elvégzésére. Az egyik vesztes ajánlattevő panasza miatt a közbeszerzési eljárást vizsgálta 

az illetékes szervezet, de a panasznak nem adott helyt. A II. ütemre a szerződés az MNV Zrt. és a 

KIVING Kft. között 2015. szeptember 30-i dátummal létrejött, a munkaterület 2015. október 12-

én átadásra került a Vállalkozó részére. A Fővállalkozói szerződés ellenértéke 581,3 M Ft + Áfa 
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volt. A szerződésben szereplő véghatáridő 2016. 04. 29. A Vállalkozó jelezte, hogy 

megvizsgálja, hogy a tervekhez képest milyen mértékű állagromlás következett be és az milyen 

hatással van a költség- és időkeretre. 

A legutóbbi egyeztetésen a tervező jelezte, hogy állagromlás történt, de mivel minden tárgyat 

eredeti elképzelés szerint újra kell készíteni, így az nem jelent pótmunkát.  

 

Kőszeg - KRAFT projekt 

Az első ütemet képező három épület (Chernel utca 10. Festetich palota, Chernel utca 18. 

Művészetek háza, Schneller István utca 2-4. Bálház) bérlőktől történő megvásárlása 

decemberben befejeződött. Az MNV Zrt. mindhárom épületre megrendelte a 3D-s épület-

felmérési dokumentációt, közbeszerzéses kiválasztást követően. A felmérési dokumentációk 

mindhárom épületre határidőben beérkeztek. A tervező kiválasztása és a kutatási dokumentációk 

készítőinek kiválasztása megtörtént, a kutatási szerződések megkötésre kerültek, a 

dokumentációk beérkeztek. A Tervezővel a szerződés megkötésre került, a tervezési munka 

jelenleg folyamatban van. 

 

Magyar Állami Operaház – Eiffel projekt – Budapest X. Kőbányai út 24. 

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához 

szükséges beruházás előkészítéséről szóló 1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezik 

arról, hogy a korábbi MÁV Északi Járműjavító telephelyén kerüljön kialakításra az Operaház új 

próba- és műhely-raktár centruma. Az előkészítő munkák folyamatban vannak, melyből több az 

MNV Zrt. feladatát képezi. A kijelölt területeket érintő bérleti szerződések felmondása és a 

telekalakítás geodéziai előkészítése megtörtént. 

A projekt végleges kereteiről, a feladatok felosztásáról és finanszírozásáról a Magyar Állami 

Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és 

próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének 

előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat rendelkezik. (A Korm. határozat az 

MNV Zrt. számára a kötelezettségek teljesítésére 721,4 M Ft-ot irányzott elő.) 

A bontási dokumentáció benyújtása megtörtént a KIVING Kft. részéről 2015.09.29-én, a 

kérelem beadása óta határozatot az MNV Zrt. nem kapott.  

 

Az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek Országos Toxikológiai Intézet (a 

továbbiakban: ISZKI) Budapest, Varannó u. 2-4. sz. alatti ingatlanból történő 

elhelyezésének megoldása 

Az ISZKI – irányító szerve útján, annak egyetértésével – kezdeményezte az ingatlanra vonatkozó 

vagyonkezelői jogának megszüntetését, tekintettel arra, hogy az ISZKI új elhelyezése érdekében 

a Budapest 28056 helyrajzi számon található volt kórház 5. (Szakrendelő) és 14. (Kórbonctan) 

számú épületét újítja fel az MNV Zrt. Az MNV Zrt. Igazgatósága jóváhagyta a Budapest XIII. 

kerület belterület 28056 helyrajzi számú ingatlan 3000/38899 tulajdoni hányada ISZKI részére 

történő vagyonkezelésbe adását. A vagyonkezelésbe adásra vonatkozó szerződés 2015. december 

21-én az Igazságügyi Minisztérium záradékolásával hatályba lépett. Az illetékes ingatlanügyi 

hatóság határozatával az ISZKI vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 

került.  

 

Gül Baba türbéje 

Magyarország és Törökország miniszterelnöke a két állam közötti megállapodást írt alá a Gül 

Baba türbéje és környezete teljes körű rekonstrukciójáról. A beruházás költségeit a magyar és a 

török állam megosztva viseli. A közös finanszírozás konkrét feltételei kidolgozás alatt állnak. A 

2015. évben a tervezői szerződés és a műszaki támogatásra vonatkozó megbízási szerződés 

alapján történtek kifizetések.  
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Az Ingatlanfelújítások (nem műemlék) tervsor 2015. évi 655 M Ft-os felhasználásának 

jelentős része az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kötődő épület felújításának 

végrehajtására vonatkozott. 

 

Az Új Budapesti Konferencia Központ esetében a keret terhére kifizetése a 2015. évben 

mindösszesen 183 M Ft összegben történt.  

 

Az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. (EVK Kft.) által végzett – a siófoki és zánkai – ingatlanokat 

érintő értéknövelő beruházás elszámolása 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény felhatalmazása alapján a Zánkai Új 

Nemzedék Központban található ingatlanok vagyonkezelőjévé az EVK Kft. került kijelölésre, a 

törvényi felhatalmazásra tekintettel az EVK Kft.-vel a vagyonkezelési szerződés 2014. február 

12-én megkötésre került. Az EVK Kft. a vagyonkezelési szerződés hatályba lépése előtt bérleti 

szerződést kötött az akkor még ÚNK Kft. vagyonkezelésében lévő – az ingatlan-nyilvántartásban 

Zánka 030/13 helyrajzi számon felvett – egykori zánkai Úttörővárosra. A bérleti és a 

vagyonkezelői jogviszony alapján az EVK Kft. az ingatlanokon beruházást valósított meg, 

amelynek az elszámolását és megtérítését kérte. Mindkét ingatlan beruházás tekintetében az 

Elszámolási megállapodás hatályba lépett és a szerződés alapján az EVK Kft. részére – az NGM 

jóváhagyását követően – átutalásra került a vagyonkezelő saját forrásából megvalósult 

értéknövelő beruházásának ellenértéke, összesen 1 245 M Ft. 

 

A víziközműveket érintően megvalósult a 2013. június 28 - 2014. december 31. közötti állami 

tulajdonon elvégzett beruházások utólagos elszámolási igények rendezési folyamata. A 

társaságok a főkönyvi analitikával alátámasztott adatszolgáltatást benyújtották. Megtörtént az 

elszámolások szakértői vizsgálata és 2015 decemberében kifizetésre került az ellentételezés 

3 826 M Ft-os összege. 

 

5.1.1.1.3 Stadionfejlesztés 

/2015. éves tény: 41,3 M Ft, a megtakarítás értéke 18,8 M Ft/ 

 

Az új ferencvárosi labdarúgó stadion 2014.07.04-én jogerős használatbavételi engedélyt 

kapott. Maga a projekt kivitelezése is lezárult 2014.08.04-i dátummal. A projektet érintően a 

2015. évre egyes megkötött szerződések (műszaki ellenőr-lebonyolítói, zöld épületminősítés 

megszerzése, illetve a kiviteli tervek megrendelésekor visszatartott összeg) alapján 42,6 M Ft 

összegű kifizetés történt.  

 

5.1.1.2 Ingóság és egyéb eszközök vásárlása  

/2015. éves tény: 7,3 M Ft, a megtakarítás értéke 122,6 M Ft/ 

 

A tervsoron tervezett kiemelt projektek nem valósultak meg (a Zichy hagyaték 125 M Ft, a Hotel 

Uni ingóságainak megvásárlása 30,0 M Ft).  A kiadási tervsoron a 2015. évben mindösszesen 

7,3 M Ft teljesítés történt.  

 

5.1.1.3.  Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 
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Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv 

RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. 

év 

tény  

tény-

keret 

2.1.4. 

Állami tulajdonú részesedések 

növekedését eredményező 

kiadások 

30 401 31 980 31 980 0 

2.1.4.1 
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, 

pótbefizetés 
 30 980 30 980 0 

  Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt.  60 60 0 

  MOKÉP-Pannónia Kft.  127 127 0 

  Tokaj Kereskedőház Zrt.  3 400 3 400 0 

  Rába részvényvásárlás  123 123 0 

  Libro I.-II. projekt  407 407 0 

  ERFO Nonprofit Kft.   1 496 1 496 0 

  SZEFO Zrt.  300 300 0 

  FŐKEFE Nonprofit Kft.  700 700 0 

  KÉZMŰ Nonprofit Kft.  1 011 1 011 0 

  
MVM Zrt. Kisrészvényesek 

kiszorítása 
 196 196 0 

  

Közlekedési központok 

kisebbségi részvények 

kivásárlása 

 28 28 0 

  
Magyar Pavilon beruházás 

(Carpathia Kft.) 
 1 000 1 000 0 

  részesedésvásárlás  2 000 2 000 0 

  Hortobágyi Halgazdaság Zrt.  85 85 0 

  
Kárpát-medencei Tehetségkutató 

Zrt. 
 150 150 0 

  
NSfB Nonprofit Kft. (későbbi 

neve KKBK Nonprofit Zrt.) 
 2 2 0 

  Champagne Projekt  1 902 1 902 0 

  
NIPÜF Nemzeti Ipari Park 

Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 
 10 000 10 000 0 

  
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
 5 300 5 300 0 

  
Nemzeti Kataszteri Program 

Nonprofit Kft. 
 2 695 2 695 0 

2.1.4.3 

A NET tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos 

kifizetések 

 1 000 1 000 0 

 

 

Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. (60 M Ft) 

 

A társaság 60 M Ft tőkejuttatásban részesült speciálisan horvátországi ingatlanokkal kapcsolatos 

átvilágításra, valamint vagyonértékelési feladatokra. 
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MOKÉP-Pannónia Kft. „v.a.” (127 M Ft) 

 

A 2015. évben az MNV Zrt. a társaság tőkéjének emeléséről döntött oly módon, hogy a társaság 

40 M Ft törzstőkéjét 41 M Ft-ra emeli, 126 M Ft összeget pedig a társaság tőketartalékába 

helyezi. A cégbíróság a tőkeemelést 2015. augusztus 7-én jegyezte be. 

 

Az ázsiós tőkeemelésnek köszönhetően állami tulajdonban maradhat, ezáltal megőrzésre 

kerülhet az ország egyik legnagyobb filmes anyag állományával rendelkező társaság birtokában 

lévő egyedülálló nemzeti filmvagyon. A filmvagyon fizikailag túlnyomó többségét képező 

magyar filmes anyagok nagyobb része a magyar kultúrkincs egyedi, pótolhatatlan részét képezi. 

A magyar filmes anyagok  több mint ezer magyar játékfilm kópiáit és az újraelőállításukhoz 

szükséges reproduktív anyagokat, dokumentumfilmek, oktatófilmek, animációs filmek és 

sorozatok anyagait tartalmazzák (köztük Oscar díjas és fesztiválokon díjazott alkotások kópiáit, 

reprodukciós anyagait). 

Legutóbb 2014. márciusban készült vagyonértékelés alapján a magyar  filmes vagyon nettó 

jelenértéke 470 M Ft, míg a 2014. novemberben készült vagyonértékelés alapján a külföldi 

filmek és magyar szinkronok értéke 52 M Ft.  

A támogatásnak köszönhetően a végelszámolás befejezését követően maradványvagyonként 

közvetlenül a Magyar Állam tulajdonába kerülhet a filmvagyon. 

 

Tokaj Kereskedőház Zrt. (3,4 Mrd Ft) 

 

A Tokaj Kereskedőház Zrt. a 2015. évben két részletben részesült ázsiós tőkeemelésben. A 

társaság előrejelzéseinek ismeretében az első részletet, azaz 1,2 Mrd Ft-ot (melyből 10 M Ft a 

jegyzett tőkét növelte, 1,19 Mrd Ft tőketartalékba került) a társaság a 2015. évi szüret 

szőlőfelvásárlásának fedezetéként kapta, mint Tokaj-Hegyalja térség legnagyobb 

szőlőfelvásárlója. A második részletet, azaz 2,2 Mrd Ft-ot (melyből 100 M Ft a jegyzett tőkét 

növelte, míg 2,1 Mrd Ft tőketartalékba került) pedig további szőlőalapanyag felvásárlásra,  

illetve a 2013. évben megkezdett modernizációs folyamatainak, beruházásának részeként 

megkezdett palackozó épület befejezésére nyújtotta a tulajdonos.  

 

RÁBA Nyrt. (RÁBA részvények vásárlása 122,7 M Ft összegben) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága 90 000 db RÁBA részvény megvásárlásáról döntött 1 363 Ft/db 

áron. 

 

LIBRO Projekt (406,5 M Ft) 

 

A 2014. évről áthúzódó titkos akvizíciós projekt kapcsán 406,5 M Ft kifizetés történt. 

 

Rehabilitációs társaságok reorganizációs projektje 

 

A 2015-2020. évekre vonatkozó új reorganizációs tervet fogadott el az MNV Zrt., ami a 

társaságok termelési infrastruktúrájának megújítását célozza, valamint új termelőeszközökre 

alapozva többlet kapacitást alakítanak ki. A reorganizációs tervekben a reorganizációs feladatok 

végrehajtásához és az infrastrukturális működési feltételek megteremtéséhez szükséges 11,6 Mrd 

Ft a 2015-2020. évekre vonatkozó tulajdonosi finanszírozási igény (KÉZMŰ Nonprofit Kft. 4,9 

Mrd Ft, ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 3,6 Mrd Ft, FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. 3,1 

Mrd Ft). Az MNV Zrt. a 2015. évben a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft., az ERFO 

Közhasznú Nonprofit Kft. és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. számára az alább részletezett 

módon biztosított forrást a 2015. évi feladatokra, illetve a 2016. évi feladatok részbeni 

előfinanszírozására. 
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A társaságok árbevétele a 2015. évben 17%-os csökkenést mutatnak a bázis időszakhoz képest, 

mert a támogatási program kedvező változásaként (csökkent a kötelező minimálóra) megkezdték 

a jelentős fedezetromlást eredményező tevékenységek beszüntetését. Emellett az egyéb bevétel 

341 M Ft-os többletének is köszönhető, hogy az üzemi veszteség 777 M Ft-tal kedvezőbben 

alakult a tervnél.  Az adózás előtti eredménynél tapasztalható mindössze -63 M Ft-os összesített 

éves veszteség hátterében a rendkívüli bevételeknél elszámolt 1,1 Mrd Ft-os tulajdonosi 

támogatás áll. A társaságok esetében kedvezőtlen volt a 2015. évben a beruházási program 

megvalósulása (49%-os teljesülés), ilyen mértékű elmaradás hosszabb távon a reorganizációs 

program célkitűzéseit is veszélyeztetheti. 

 

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (1,5 Mrd Ft) 

 

Az 1 495,7 M Ft tulajdonosi forrásjuttatás a következő tranzakciókat tartalmazza: 

– 235 M Ft összegű pótbefizetés, melyet a társaság kötelezettségei rendezésére használhatta 

fel. 

– 1 261 M Ft összegű tőkeemelést a társaság 2015-ben 3 alkalommal kapott az alábbiak 

szerint:  

90 M Ft összegű tőkeemelést a társaság a Led és elektronikai összeszerelő üzletágfejlesztésre, 

a telephely és tevékenység racionalizálásra, higiéniás papírüzemi fejlesztésre használhatta fel.  

745 M Ft összegű tőkeemelést a társaság a telephelyek korszerűsítésére, állagjavítására, 

valamint üzem-, szervezet-, informatika-fejlesztésekre, és működési alapkövetelmények 

teljesítésére, továbbá GOP pályázathoz szükséges önerő biztosítására használhatta fel. 

A tőkeemelés célja egyrészt az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. saját és bérelt ingatlanjainak 

állagmegóvása, korszerűsítése 301,3 M Ft, másrészt szervezet- és üzemfejlesztés (raktárépület 

építés) 443,7 M Ft értékben.  

425,7 M Ft összegű tőkeemelést a társaság az üzem-, szervezet-, informatika-fejlesztésekre, 

speciális kéziszerszámok beszerzésére és a működési alapkövetelmények teljesítésére, 

használhatta fel.  

 

 

SZEFO Zrt. (300 M Ft) 

 

A társaság részére 2015 szeptemberében folyósításra került 300 M Ft tőkeemelés, melynek 

tényleges felhasználása a következő célokra történt meg: 

– a korábbi időszakokban lízing konstrukcióban finanszírozott beruházásokhoz 

(gépbeszerzésekhez) kapcsolódó lízingkötelezettség törlesztő-részleteire 105 M Ft, 

– új, műszaki gépek beszerzésére 45 M Ft, 

– Forgóeszköz-állomány feltöltésre, illetve működési célokra 150 M Ft.  

 

FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (700 M Ft) 

 

A társaság részére a 2015. évben kifizetett 700 M Ft összeg 500 M Ft összegű pótbefizetésből és 

200 M Ft teljes összegű tőkeemelésből áll. 

 

Az 500 M Ft pótbefizetéshez kapcsolódó tranzakciók: 

– 374 M Ft a társaság saját tőkéjének megfelelő szintű rendezése – a törvényi feltételeknek, 

illetve az üzletszerű működésnek megfelelő működés – érdekében,  

– 126 M Ft a társaság saját tőkéjének megfelelő szintű rendezése és a várható 2015. évi 

veszteség miatt a társaság működésének fenntartása és egyben a társaság 2015-2020 évi 

reorganizációs tervében megfogalmazott célok teljesüléséhez szükséges tőkeszerkezeti 

illetve pénzügyi konszolidáció érdekében. 
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A társaság mérete (létszámát, egyéb forgó eszközállományát és hitelező kötelezettségeit 

figyelembe véve) és a jegyzett tőke szintje nem volt arányban. A társaság működéséből adódó 

rövid lejáratú kötelezettségei magasak (2015. terv szerint 996 M Ft) voltak.   

Tőkerendezés nélkül, -598 M Ft összegű tervezett eredmény mellett a FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. nettó eladósodottságának ((kötelezettség–követelés)/saját tőke) mértéke 614%-os 

lenne, ami a hitelezők számára túlzottan kockázatosnak tűnhetett volna. 

A társaság hitelezői kapcsolatainak fenntartása érdekében volt indokolt a 126 M Ft összegű 

pótbefizetés, amivel a nettó eladósodottság 214%-ra mérséklődhetett.   

 

A társaság reorganizációs tervében bemutatottak szerint, a reorganizációs intézkedések 

végrehajtásával elérhető eredmény következtében várható többlet likviditás miatt, a 2020. évig a 

társaság 750 M Ft összegű pótbefizetés visszafizetését tervezi.    

 

Az MNV Zrt. a társaság részére 200 M Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló 

tőkeemelésről döntött, melyből 91 M Ft kizárólag a társaság saját tulajdonában álló ingatlanokon 

elvégzendő állagmegóvási, korszerűsítési célok megvalósítására volt fordítható, 109 M Ft összeg 

kizárólag spirálozó gép beruházás céljára a társaság 2015-2020. évi reorganizációs tervében 

bemutatott eredmények elérése érdekében. 

 

A társaság nem megtérülő beruházás kategóriába a munkakörülmény javító (mellékhelység, 

konyha kialakítás) és állagmegóvó (csatornarendszer, folyosó, lépcsőház) és a jogszabályi előírás 

miatt kötelező beruházásokat tervezte be. Mivel a megváltozott munkaképességű dolgozók 

(vakok és gyengén-látók) aránya magas, így számukra sok esetben – a balesetveszély elkerülése 

miatt – szükséges a speciális jellegű munkakörülmények kialakítása.  

 

KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (1 Mrd Ft) 

 

Az 1 011 M Ft kifizetéshez kapcsolódó tranzakciók: 

−  464,2 M Ft összegű pótbefizetést a társaság kötelezettségei rendezésére használhatta fel. 

− 546,5 M Ft összegű tőkeemelést a társaság a 2015. évi működéséből származó 

finanszírozási igénye kielégítésére használhatta fel. 

A társaságnak 2015-ben finanszírozási hiánya volt, így szükségessé vált tőkeemelés formájában 

a forrásjuttatás, annak érdekében, hogy a már megkezdett reorganizációs folyamat nem akadjon 

el, és a megkezdett fejlesztések, átszervezések, racionalizálási intézkedések meghozzák a 

reorganizációs tervben várt eredményt.  

 

MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM Zrt.) kisrészvényesek kiszorítása (196,2 M Ft) 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 2014. december 24-én hatályba lépett új rendelkezései 

alapján a – Takarékos tv-ben meghatározott szolgáltatásokat nyújtó – zártkörűen működő 

részvénytársaságok esetében, ahol az állami részesedés (szavazati arány) legalább 90%, az állam 

javára vételi jog, a kisebbségi részvényesek tekintetében pedig eladási jog keletkezik a 

törvényben meghatározott eljárásrend szerint és jogvesztő határidőig. A Magyar Állam az MVM 

Zrt.-ben 99,918252%-os részesedéssel rendelkezett. 

Az MNV Zrt. Igazgatósága felkérte az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a Takarékos 

tv-ben az állami részvényesre előírt kötelezettségek végrehajtásáról, továbbá két – egymástól, a 

céltársaságoktól, a céltársaság részvényeseitől és az MNV Zrt.-től – független könyvvizsgáló 

felkéréséről a céltársaságok egy részvényre jutó piaci vételárának értékelése céljából, valamint a 

nemzeti fejlesztési miniszter iránymutatásának kézhezvételét követően, annak megfelelően 
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gondoskodjon a vételi jog gyakorlásának előkészítéséről és az arra vonatkozó döntési javaslatnak 

az MNV Zrt. Igazgatósága elé terjesztéséről. 

Az MNV Zrt. beszerzési szabályzata alapján 2015 áprilisában kiválasztásra került az a két 

független könyvvizsgáló (MVM Zrt.: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. és Deloitte 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.), akik a vételi jog gyakorlásával érintett társaság tekintetében 

az egy részvényre jutó vételárat a Takarékos tv. 7/D. § (3) bekezdés alapján meghatározták. 

Az MVM Zrt. részvénykönyvében a 2015. április 30-i állapot szerint 13 kisrészvényes szerepelt, 

összesen 10 723 db (0,027801%) részvénnyel. 

Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött arról, hogy a Takarékos tv. 7/B. §-a alapján gyakorolja vételi 

jogát az MVM Zrt. Takarékos tv. szerinti nem állami tulajdonos tulajdonában lévő kisebbségi 

részvényei tekintetében, továbbá, hogy az MVM Zrt. részvény vételára 18 295 Ft/egy részvény. 

A teljes vételár 196,2 M Ft volt. 

 

Közlekedési központok kisebbségi részvények kivásárlása (27,9 M Ft)  

 

A Közlekedési központok esetében a kisebbségi részvények kivásárlása 2015. szeptember 10. 

napján zárult 27,9 M Ft értékben.  

A Takarékos tv. 2014. december 24-én hatályba lépett módosítása alapján 2015 januárjában öt, 

90%-ot meghaladó mértékben állami tulajdonban lévő közlekedési társaság kisebbségi 

részvényei tekintetében az MNV Zrt. a vételi jog gyakorlásáról döntött a 100%-os állami 

tulajdon biztosítása érdekében (kiszorítás). Az érintett társaságok: az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ (ÉMKK) Zrt., a Dél-dunántúli Közlekedési Központ (DDKK) Zrt., a 

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK) Zrt., az Észak-nyugat Közlekedési 

Központ (ÉNYKK) Zrt. és a Közép-magyarországi Közlekedési Központ (KMKK) Zrt. A 

Takarékos tv. 7/A §–ban foglaltaknak való megfelelés érdekében 2015. május 21-én az MNV 

Zrt. vételi ajánlatot tartalmazó közleményt tett közzé, ezzel egyidejűleg a nem állami 

tulajdonúnak minősülő kisrészvényesek részére a jogszabály által előírt értesítések kiküldésre 

kerültek részvényeik megvásárlása feltételeiről. A tranzakció bonyolítására az MNV Zrt. a 

KELER Zrt.-vel kötött letéti szerződést, valamint a vételár kifizetésére vonatkozó megállapodást, 

a vételár teljes összege a letéti számlákra elutalásra került. A kisrészvényesek részére az 

önkéntes eladásra vonatkozó nyilatkozat tételre és transzferálásra 15 nap állt rendelkezésre. Az 

együttműködő részvényesek részvényei állami tulajdonba kerültek a részvények transzferálását 

követően. A részvénykönyvi bejegyzés ezeket a részvényeket érintően 2015. júliusban minden 

társaságnál megtörtént. Az önkéntes transzferálás eredményeként a KMKK Zrt. 2015. június 5. 

nappal 100%-os állami tulajdonú társaság lett. 

 

A nem transzferált részvények kapcsán a társaságok elindították a vételi jog gyakorlása 

folyamatát a részvények érvénytelenné nyilvánításával, helyettük új részvények kiállításáról való 

rendelkezéssel. Az érvénytelenné vált dematerializált részvények részleges törlésével a helyettük 

kiállítandó részvények az MNV Zrt. értékpapírszámlájára kerültek.  

 

A társaságok valamennyi – a teljes jegyzett tőkét lefedő – részvénye a fenti időpontokban az 

MNV Zrt. értékpapírszámláján jóváírásra került, melynek révén a társaságok egyszemélyes, 

100%-ban állami tulajdonú részvénytársaságok lettek. A KELER Zrt. rendelkezett a vételár 

eladók részére történő kifizetéséről, a tranzakcióhoz kapcsolódó adóigazolások kiküldéséről. A 

letéti számlára utalt összeggel maradéktalanul elszámolt az MNV Zrt. felé.  

 

Carpathia Kft. (1 Mrd Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a Milánói Világkiállítás magyar pavilon megvalósítása céljából a 

Carpathia Kft. 1 Mrd Ft összegű ázsiós tőkeemeléséről döntött. A társaság a feladatot 

végrehajtotta, a pavilon a Világkiállítás ideje alatt biztosította a magyar kiállítás helyszínét. A 
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pavilon további hasznosításáról (Magyarországra történő áttelepítés) 2016-ban született döntés, 

mivel korábban az olasz fél kérésére az a lehetőség is felmerült, hogy a Pavilon Milánóban 

marad. 

 

Hortobágyi Halgazdaság Zrt. (85 M Ft) 

 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 85 M Ft-os tőkeemelését a korábbi megbízott tulajdonosi 

joggyakorló Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság valósította meg 2015 júliusában, mely csak 

részben tudta ellensúlyozni a 2014. évi veszteség mértékét. 2016. január 1. napjától a Hortobágyi 

Halgazdaság Zrt. állami tulajdonú egyszemélyi társasági részesedése feletti tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét újra az MNV Zrt. gyakorolja. 

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (150 M Ft) 

 

A Kormány a Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

megalapításáról szóló 1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozat  alapján intézkedett arról, hogy a 

magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom élővé és olvasottá tételének 

elősegítése érdekében kerüljön megalapításra a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű társaság. A társaság megalapítására 3 M Ft törzstőkével és 147 M Ft-os 

tőketartalékkal került sor. 

 

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NZrt.
1
 (2 M Ft)  

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a KKBK Nonprofit Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá 

történő átalakulásához szükséges 2 M Ft tőkepótlás befizetéséről döntött. A társaság kiemelt 

feladatainak (pl: Gül baba, Budapesti Kongresszusi Központ, FINA beruházások) volumene és 

fontossága tették szükségessé a társaság átalakulását. 

Champagne Projekt (1,9 Mrd Ft) 

 

Az MNV Zrt. – az MNV Zrt. Igazgatóságának jóváhagyását követően – 2 db adásvételi 

szerződést kötött az érintett nem állami tulajdonban lévő részvényeinek megvásárlása céljából. A 

teljes, nem állami tulajdonban lévő részvénycsomag megszerzéséhez további 3 db adásvételi 

szerződés megkötése volt szükséges IV. negyedévben. A teljes, nem állami tulajdonban lévő 

részvénycsomag vételára 1 901,7 M Ft-ot tett ki. 

 

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (10 Mrd Ft) 

 

A Kormány a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai 

intézkedésekről szóló 1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozata alapján intézkedett arról, hogy az 

ipari és innovációs területek fejlesztésében történő állami szerepvállalás gazdasági társaság 

létrehozásával és a létrehozott gazdasági társaság bevonásával valósuljon meg. A társaság 

megalapítására 2015. IV. negyedévében került sor 1 Mrd Ft-os jegyzett tőke megfizetésével, 

továbbá 9 Mrd Ft-os összeg tőketartalékba helyezésével. 

 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (5,3 Mrd Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága – összhangban a Vtv. 29. § (3) bekezdése, valamint a fenntartható 

hazai hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 

2031/2015. számú Korm. határozat 1. pontjával – döntött az NHKV Nemzeti 

                                                 
1 korábbi nevén: MSfB NKft 
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Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: NHKV Zrt. vagy Koordináló szerv), a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló 

zártkörűen működő részvénytársaság megalapításáról. Az MNV Zrt. Igazgatóságának kiadott 

Alapítói Határozatai szerint a társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság 2016. január 20-án 

kelt végzésével bejegyezte. A társaság 500 M Ft alaptőkével és 4,8 Mrd Ft tőketartalékkal került 

megalapításra. 

 

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (2,7 Mrd Ft) 

 

Az ország térképekkel történő ellátásának biztosítása állami alapfeladat a földmérési és 

térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény alapján. A Nemzeti Kataszteri 

Program megvalósításával kapcsolatos feladatok irányítását a földművelésügyi miniszter látja el. 

A Nemzeti Kataszteri Program során elkészült állami földmérési alaptérkép (kataszteri térkép) 

digitális változata a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (NKP Nonprofit Kft.) tulajdona. 

A Kormány döntése értelmében a digitális térképek elkészítését banki hitelből finanszírozták. Az 

NKP Nonprofit Kft. két kereskedelmi banktól összesen 16,4 Mrd Ft hitelt vett fel. A hitelek 

törlesztésének biztosítékaként az állam készfizető kezességet vállalt. A Nemzeti Kataszteri 

Program pénzügyi lezárásához szükséges intézkedésekről szóló 1981/2015. (XII. 23.) Korm. 

határozat alapján, az MNV Zrt. 2 695 M Ft készpénzes tőkeemeléséből az NKP Nonprofit Kft. 

végtörlesztette a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-től felvett hitelt. Ezzel a Nemzeti Kataszteri 

Program keretén belül eddig elvégzett feladatok pénzügyi lezárása megtörtént, az állam 

készfizető kezessége megszűnt és szükségessé válik a digitális térképi adatok értékesítése és 

annak díjmegosztása, a díjmentesség jogszabályainak felülvizsgálata 

 

NET Életjáradék Zrt. 

 

A NET Életjáradék Zrt. felett megbízás alapján a NET Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, 

mely alapján 1 Mrd Ft-tal biztosította a NET Életjáradék Zrt. működéséhez elengedhetetlen 

tőkeemelést.  

 

5.1.1.4 Uniós pályázatok önrészének biztosítása 

/2015. éves tény: 5 415 M Ft, a megtakarítás értéke 418 M Ft/ 

 

Az uniós pályázatok 2015. évi elszámolásai tekintetében a bruttó elszámolás sajátosságai 

(szállítói és utófinanszírozás) miatt az érintett előirányzaton év végére előirányzat-túllépés 

keletkezett volna. Ennek oka, hogy a tervezés időszakában még nettó módon (csak az önrész 

összeg mértékével) került megtervezésre az előirányzat. 

 

A 2015. évi előirányzat módosulásai:  

 

A 2,1 Mrd Ft-os eredetin felüli túllépés alapvető okai egyrészt, hogy egyes projektek esetén a 

korábbi évek bevételeként realizálódott előleg-felhasználás a 2015. évben már nem fejtheti ki 

egyenleg-semleges hatását, így már csak kiadási oldalon jelent meg előirányzat-felhasználásként. 

Másrészt bizonyos projektek esetén (utófinanszírozásban érintett tételek) a kiadás az év végével 

volt várható.  

A végleges keretösszeg 5 884 M Ft-ra módosult. Év végére az előirányzaton az önrész 

kifizetéseket, valamint a technikai jellegű ÁHSZ elszámolásokat figyelembe véve 5 415 M Ft 

forrásfelhasználás volt megfigyelhető. 
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Ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok  

 

Az év során négy ingatlanokhoz köthető európai uniós projektet valósított meg az MNV Zrt. 

ezen a soron: 

 

− Fehérvárcsurgói Károlyi kastélykert helyreállításának első üteme   

(KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0002) 

− Bicskei Batthyány kastély védett történeti kertjének helyreállítása  

(KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0003 és KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0014) 

− A fehérvárcsurgói Károlyi kastély turisztikai fogadóközpontjának fejlesztése 

(KDOP-2.1.1/B-12-2012-0007) 

− Szászvár – középkori élet a várkastélyban  

(DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0004) 

 

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0020  számú projekt 

 

Az MNV Zrt. Közösségi Közlekedés Irányítási Rendszere projektje keretében egyrészt a 

közlekedési szektorhoz kapcsolódó kormányzati döntéshozatalt támogató elemzések és 

tanulmányok, másrészt a személyszállítással foglalkozó állami tulajdonú vállalatok (a MÁV 

Csoport, illetve a Volán társaságok) működését és belső átalakítását támogató anyagok születtek. 

A tanulmányok a meglévő rendszerek és adottságok figyelembe vételével megvizsgálták, 

hogyan, milyen feltételek mentén indulhat egy egységes, országos szolgáltatás kialakítása az 

elektronikus díjfizetés területén, illetve milyen felzárkóztatás szükséges ehhez a 

forgalomirányító rendszereknél és a megfelelő utas tájékoztatás, adatszolgáltatás, szervezeti 

hatékonyság kialakításához.  

 

Környezetvédelmi EU projekt  

 

A környezetvédelmi EU projektek között befejeződött a Berhida Ipartelep – szennyezett 

területek kármentesítése című projekt (KEOP-2.4.0/2F/09-11-1012-0003). A projekt alapvető 

célja volt, a Berhida peremartoni városrészében lévő Ipari Park területén található, felszámolt 

Peremartoni Vegyipari Vállalat korábbi tevékenységéből származó szennyeződés 

továbbterjedésének megakadályozása és a már elszennyezett talaj megtisztítása. A projekt 

keretén belül megépült vízkezelő rendszert a projekt lezárását követően is működtetni szükséges. 

A működtetés az MNV Zrt. kötelezettségi körébe tartozik. 

 

Közműfejlesztéshez köthető uniós pályázatok 

 

Két közműfejlesztéshez kapcsolódó projekt zárult le 2015-ben, a „Keszthelyi szennyvíztisztító 

telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” (KEOP-1.2.0/2F/09-

2010-0089), valamint a „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” 

(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0011) elnevezésű KEOP projekt. A fejlesztések célja a telepek 

korszerűsítése és kapacitásának bővítése volt, a Balaton, mint a tisztított szennyvíz végső 

befogadójának védelme érdekében. 

 

5.1.1.5. Nemzeti Lovarda fejlesztési kiadásai  

/2015. éves tény: 0 M Ft/ 

 

A Nemzeti Lovarda beruházás korábban a Földművelésügyi Minisztérium előkészítésében 

zajlott, jelenleg a rendelkezésre álló fedezet terhére az MNV Zrt. kivitelezi a beruházást, illetve 

megrendeli az ehhez kapcsolódó munkákat (pl. műszaki ellenőr és lebonyolító szakember 
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kiválasztása, közbeszerzési szakértő megbízása, kiviteli tervek megrendelése, kivitelező 

kiválasztása). 

 

A feladat költségvetési törvényben meghatározott kerete 1 400 M Ft volt, amit kiegészített a 

2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) 

számú Korm. határozat által biztosított 600 M Ft. 

 

Kiadásra nem került sor a 2015. évben az engedélyeztetés és az előkészítés elhúzódása miatt.  

 

5.1.1.6. Rubik kocka projekt  

/2015. éves tény: 47,6 M Ft, a megtakarítás értéke 2,4 M Ft/ 

 

A Kormány a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ 

létrehozásának előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1619/2013. (IX. 5.) Korm. 

határozata értelmében a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ 

létesítésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat – ideértve különösen a nemzetközi építész 

pályázat előkészítését és lebonyolítását – az MNV Zrt. látja el. A 2015-ben felmerült költségek: 

helyszínvizsgálatok költségei, a nemzetközi tervpályázat előkészítésének költségei, 

közbeszerzési szakértők díjai.  

 

A kiadások fedezetére a 2015. évben mindösszesen 47,6 M Ft került kifizetésre.  

 

5.1.1.7. Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 

/2015. éves tény: 1 246 M Ft, a kerettel megegyező/ 

 

Az eredeti tervezéskor még nem, az RJGY jóváhagyáskor viszont már a 2015. évi tervben 

szerepelt az útdíj-szedési és ellenőrzési rendszer fejlesztése 1,2 Mrd Ft összeggel.  

 

Az NFM miniszter a 29/2015. (VI. 22.) sz. RJGY határozat II. pontjában felkérte az MNV Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel együttműködve tegye meg a 

megtett úttal arányos elektronikus útdíj rendszer bevezetéséhez szükséges beruházás 

megvalósítását biztosító intézkedéseket.  

 

5.1.1.8. A FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, Műúszó és Nyiltvizi Világbajnokság budapesti 

megrendezése  

/2015. éves tény: 7 263 M Ft, a megtakarítás értéke 82,8 M Ft/ 

 

A világbajnoksággal kapcsolatos létesítményfejlesztésekhez kapcsolódóan az alábbi jogcímeken 

merültek fel költségek: ingatlanvásárlás, az új Dagály Uszodakomplexum és környező 

beruházások fővállalkozó díja (tervezés, kivitelezés), műszaki ellenőr díja, közbeszerzési 

szakértő díja, hatósági díjak, ingatlan értékbecslés, jogi átvilágítás, projektiroda megbízási díja.   

Az MNV Zrt. Igazgatóságának határozata alapján sor került a Bp2017 Világbajnokság Szervező 

és Lebonyolító Nonprofit Kft. megalapítására. A társaság jegyzett tőkéje 3 M Ft.  

 

5.1.1.9. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése 

/2015. éves tény: 1 615 M Ft, a kerettel megegyező/ 

 

A 2015. évi tervben szerepelt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

fejlesztése. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi 

Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 1924/2015 (XII.11.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy 1,6 Mrd Ft 

összeggel szükséges elvégezni az EKÁER rendszer fejlesztését. A teljesítés megtörtént. 
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5.1.2. Hasznosítással kapcsolatos kiadások 

 

5.1.2.1. Ingatlanok fenntartása   

 

Az ingatlan üzemeltetési, fenntartási kiadásai 

 

/2015. éves tény: 4 003 M Ft, a megtakarítás értéke 296 M Ft/ 

 

A tervsoron történik valamennyi ingatlannal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, 

gondnokolási, fenntartási, karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás 

miatt felmerülő beavatkozások elszámolása. Az előirányzat terhére kerülnek kifizetésre a 

közvetlen kezelésben lévő ingatlanvagyon közüzemi díjai, valamint a hatósági előírás 

(gyommentesítés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületek vonatkozásában. 

 

A 2015. évben az üzemeltetett ingatlanok tekintetében egyre inkább jellemző a filmforgatás 

céljára történő bérbeadás. Sok esetben Andrássy úti, illetve kórház jellegű ingatlanokat keresnek 

forgatási célból. Az üzemeltetett ingatlanok esetén a legtöbb esetben veszély-elhárítási munkák 

vannak. Ez alatt értünk elektromos hibaelhárításokat, aládúcolásokat, vakolathullás miatti – a 

biztonságos közlekedés elősegítése érdekében – ideiglenes védőtető kialakításokat, valamint az 

ingatlanok körüli parkok elöregedett fáinak vizsgálatát, szükség esetén visszavágását.  

 

A 2015. év nyarán a heves viharok az üzemeltetett ingatlanokat sem kímélték, ezért sok esetben 

merültek fel tetőjavítási, bádogozási, szivattyúzási munkák. A fenti karbantartási, veszély-

elhárítási munkákon kívül elengedhetetlen az ingatlanokat körülvevő parkok, füves területek 

gondozása, kaszálása annak érdekében, hogy a növényzet ne vegye uralma alá a hasznosításra 

váró ingatlanokat.  

 

2015-ben az üzemeltetett ingatlanokra vonatkozóan összesen 1 828 db számla érkezett be az 

MNV Zrt.-hez. Ebből 440 db karbantartási kiadás volt az üzemeltetési havi díjon felül.   

 

Ezek jellege ingatlanonként eltérő, egy-egy példát az alábbiakban sorolunk fel:   

– Az OPNI-ban (Bp., Hűvösvölgyi út 116.): főépület tetőjavítás, dúcolás, Sissy ház 

bádogozás, gombamentesítés, Kápolna tető helyreállítás, mestergerenda megerősítés, 

– Budapest, X. Hungária 1-3. csőtörés elhárítás, tetőjavítás, elektromos hibaelhárítás, 

hálózat csere, 

– Budapest, VI. Andrássy út 88-90. külső homlokzati munkák, védőtető építés, 

– Budapest, XIII. Szekszárdi út 19-25. D. épület tetőszigetelés, 

– Tihany, Honthy villa tetőjavítás, 

– Tihany, Yacht klub móló deszkájának cseréje, törött ablaküvegek pótlása, villanyszerelés, 

– Citadella Panoráma étterem bontás, terület kordonozása, ingóságok elszállítása. 

 

A 15 db Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) vagyoni körébe tartozó ingatlan kapcsán 

felmerült üzemeltetési költségek: 

 

A Magyar Állam (egészségügyi miniszter), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az ÁPV 

Zrt. között 2006-ban kötött értékesítési és átmeneti vagyonkezelési szerződés alapján az MNV 

Zrt. az OEP vagyoni körébe tartozó 15 db ingatlan üzemeltetésére a KIVING Kft.-vel kötött 

megbízási szerződést. Az értékesítési és átmeneti vagyonkezelési szerződés alapján a költségek 

megtérítésére az OEP köteles, mely az OEP-pel kötendő előkészítés alatt álló elszámolási 

megállapodásban kerül rendezésre. 
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Ingatlanok őrzési kiadásai 

/2015. éves tény: 2 150 M Ft, a kerettel megegyezően/ 

 

Az ingatlanok őrzési kiadásaira a 2015. évben kifizetett összeg a kerettel megegyezően 2 150 M 

Ft-ot tett ki, a tervhez (2 500 M Ft) képesti jelentős megtakarítás oka a 2015 áprilisában 

megkötött új szerződés. Az MNV Zrt. rábízott vagyoni feladataihoz tartozó őrzés-védelmi 

szerződés 2015-ben lejárt. Az új pályázat során az élőerős őrzési feladatok csökkentése mellett a 

tervezettnél kedvezőbb konstrukció került a szerződésbe, így keletkezett 350 M Ft megtakarítás 

az év végéig.   

 

NET ingatlanok fenntartási kiadásai  

/2015. éves tény: 957 M Ft, a megtakarítás értéke 253 M Ft/ 

 

A NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartási, karbantartási kiadásait biztosítja az előirányzat. 

Az ingatlanok fenntartására, karbantartására előirányzott 2015. évi költségvetési forrásból, a 

2015-ben lehívott 957,4 M Ft-ból 2015 végéig 363,6 M Ft-ot használt fel pénzforgalmi 

szemlélettel a társaság az MNV Zrt.-vel kötött megállapodásban rögzített jogcímek kifizetésére.  

Ennek a forrásnak a 2015. december 31-ig fel nem használt 593,8 M Ft-os maradványösszegét a 

NET Zrt. 2016. május 31-ig használhatta fel. 

 

5.1.2.2. Egyéb vagyonkezelési kiadások 

/2015. éves tény: 1 243 M Ft, a megtakarítás értéke 198 M Ft/ 

 

Az egyéb vagyonkezelési kiadások tervezett 2015. évi forrásigénye a keretek alapján 1,4 Mrd Ft 

volt. A különféle vagyonkezelési kiadások tervezett értéke 651 M Ft, a fizetett bérleti díjak 

tervértéke 500 M Ft (NFM, KEF és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) 

elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadásai), az állami örökléssel kapcsolatos kiadások 

igénye 290 M Ft. A sor kiadási oldalát nehéz pontosan prognosztizálni és tervezni, a hagyatékok 

növekedő számára és a több esetben akár évekig elhúzódó hagyatéki eljárásokra tekintettel. 

 

5.1.2.3. Állami tulajdonú társaságok támogatása  

 

 

Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv 

RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. 

év 

tény  

tény-

keret 

2.2.4 
Állami tulajdonú társaságok 

támogatása  
31 462 31 986 31 982 -4 

2.2.4.1 

Az MNV Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos 

kifizetések 

 22 740 22 736 -4 

  
Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. 

(DMRV Zrt.)   
 2 262 2 262 0 

  
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

(DRV Zrt.) 
 5 794 5 794 0 

  
Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV 

Zrt.) 
 2 242 2 242 0 

  
Északmagyarországi Regionális 

Vízmű Zrt. (ÉRV Zrt.) 
 3 747 3 747 0 

  
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. 

(TRV Zrt.) 
 4 476 4 476 0 

  Gálfi Nonprofit Kft.  70 70 0 
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Kvtv. kód 
MEGNEVEZÉS 

(adatok M Ft-ban) 

2015. év 

terv 

RJGY 

2015. év 

Előirányzat 

- KERET 

2015. 

év 

tény  

tény-

keret 

  OMSZI Nonprofit Kft.  0 0 0 

  ERFO Nonprofit Kft.  95 95 0 

  Kézmű Nonprofit Kft.  631 631 0 

  Főkefe Nonprofit Kft.  856 852 -4 

  SZEFO Zrt.  9 9 0 

  
Kincsem Nemzeti Lóverseny és 

Lovas Stratégiai Kft.  
 310 310 0 

  
NHSZ Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Kft. 
 1 845 1 845 0 

  AK Nyomda Kft.  24 24 0 

  Duna Passage Kft.  41 41 0 

  Carpathia Kft.  340 340 0 

2.2.4.2 
Magyar Nemzeti Filmalap NZrt. 

támogatása 
 9 246 9 246 0 

 

 

Regionális víziközmű társaságok 

 

A társaságok a 2014 első negyedévében társaságonként az MNV Zrt.-vel aláírt közszolgáltatási 

szerződéseik alapján jogosultak az ivóvíz és a szennyvíz ágazatokban jelentkező bevételekkel 

nem fedezett költségeik ellentételezésére.  

 

Társaság 

2015. évi Üzleti terv 

szerint a Társaság 

igénye (M Ft) 

2015. évi kifizetések 

összesen (M Ft) 

DMRV Zrt. 2 362 1 177 

DRV Zrt.  5 700 5 238 

ÉDV Zrt. 2 276 1 280 

ÉRV Zrt. 3 589 2 627 

TRV Zrt.  4 039 2 978 

Összesen 17 966 13 300 

 

Az MNV Zrt. által biztosított ellentételezés a 2015. évre 13,3 Mrd Ft volt. 

 

2015 decemberében az alábbi leosztás szerinti ellentételezési forrást biztosított az MNV Zrt. a 

társaságok 2016. évi finanszírozására: 

 

Társaság 
2016. évi előleg 

(M Ft) 

DMRV Zrt. 1 084 

DRV Zrt. 556 

ÉDV Zrt. 962 

ÉRV Zrt. 1 120 

TRV Zrt. 1 498 

Összesen 5 220 
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Ebből a két fő tétel csoportból állt össze a víziközmű társaságok 2015. évi finanszírozása és 

2016. évi elő finanszírozása. 

 

Gálfi Nonprofit Kft. (70 M Ft) 

 

A szakellátások betegszáma alapján a társaság az OEP-től és a Magyar Államkincstártól 

(továbbiakban: MÁK) realizál bevételt. A társaság alap tevékenysége (kórházi- és szakosított 

szociális ellátás) mellett vállalkozási (üzemi konyha működtetése, ingatlan bérbeadás) 

tevékenységet is végez, amit alaptevékenységének finanszírozására köteles visszafordítani.  

A társaság a szükséges beruházásokra, fejlesztésekre nem rendelkezik saját forrással, tekintettel 

arra, hogy a közfeladatok ellátásából származó bevételek a működési költséget sem fedezik.  

A társaság veszteséges működésének főbb okai:  

 

– A beteg ellátás és szociális ellátás folyamatos alulfinanszírozottsága. Az OEP-től és a 

Magyar Államkincstártól kapott bevételek a működési költségeket nem fedezik. 

– Az éves minimálbérek és kötelező kategória ugrások többlet költségeit az OEP 

bevétel nem téríti meg. 

 

A társaság veszteséges működésének mérséklése, a közfeladatok biztonságos ellátásához 

szükséges beruházások végrehajtása, a törvényi változásokból adódó többlet bérek kifizetése, 

valamint az előre nem látható többlet adóból adódó fizetési kötelezettségek (rehabilitációs 

hozzájárulás) teljesítése céljából az MNV Zrt. Igazgatósága 70 M Ft tulajdonosi támogatás 

nyújtásáról döntött.   

 

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (95 M Ft) 

 

A nyújtott támogatás tartalma: 

 

– 60 M Ft csekély összegű támogatás, amely a társaság a rehabilitációs foglalkoztatáshoz 

szükséges ingatlan és termelőeszköz bérleti díjakkal, valamint az építményadóval 

kapcsolatos kiadások finanszírozási céljára használhatott fel. 

– 35 M Ft összegű támogatás, melyet a társaság a 2016. évi minimálbér, vagy garantált 

bérminimum növekedés finanszírozására használhatott fel. 

KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (630,7 M Ft) 

 

A nyújtott támogatás tartalma: 

 

– 345,7 M Ft összegű támogatás, melyet a társaság az NRSZH felé fennálló kötelezettségei 

rendezésére használhatott fel. 

– 60 M Ft csekély összegű támogatás, melyet a társaság a rehabilitációs foglalkoztatáshoz 

szükséges ingatlan és termelőeszköz bérleti díjakkal, valamint az építményadóval 

kapcsolatos kiadások finanszírozási céljára használhatott fel. 

– 100 M Ft összegű támogatás, melyet a társaság a 2016. évi minimálbér, vagy garantált 

bérminimum növekedés finanszírozására használhatott fel. 

– 125 M Ft összegű támogatás, melyet a társaság a Quick-Tech Kft.-vel kötött előnytelen 

megállapodások megszüntetésével kapcsolatos kiadások finanszírozására, valamint az 

Ergonett Zrt.-vel 2015.09.09. napján megkötött megbízási szerződésben rögzített 

megbízási díj megfizetésére használhatott fel. 
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FŐKEFE Nonprofit Kft. (851,9 M Ft) 

 

A társaság részére a 2015. évben kifizetett 851,9 M Ft összeg az alábbi három tételből áll: 

– 61,9 M Ft összegű csekély összegű (de minimis) támogatást nyújtott az MNV Zrt. a 

társaság saját tulajdonában álló ingatlanok építményadójának megfizetéséhez, valamint a 

társaság tulajdonában nem álló – azonban a társaság fő tevékenysége, a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatása céljából használt – ingatlanok bérleti 

díjaihoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettség teljesítéséhez. 

–   336 M Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújtott az MNV Zrt., melyet 

a társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló – 2007. IV. negyedévet és 2008. I. 

negyedévet érintő – tartozásának a megfizetésére használhat fel. 

454 M Ft összegű támogatást nyújtott az MNV Zrt., melyből 102 M Ft összegű 

támogatást a társaság Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló – 2008. II és III. 

negyedévet érintő – tartozásának megfizetésére, valamint egyszeri, vissza nem térítendő 

352 M Ft összegű támogatást a társaság Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé 

fennálló – 2006., 2007., 2008. és 2010. évet érintő – tartozásának megfizetésére. 

SZEFO Zrt. (8,6 M Ft) 

 

A társaság részére az MNV Zrt. Igazgatósága 8,6 M Ft de minimis támogatás folyósításáról 

döntött. A támogatás célja az új belépő munkavállalók 3 havi képzése alatt az új munkavállalók 

személyi jellegű ráfordításainak ellentételezése, mivel ez a ráfordítás a képzési időszakban még 

nem tud megtérülni a termelésből. 

 

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. (310 M Ft) 

 

A Kincsem Kft. feladata a hazai lóversenyzés fenntartása. A 200 éves hazai lóversenyzés hosszú 

ideje jelentős strukturális problémákkal veszteségesen működik, de fenntartása, szakmai, 

valamint gazdasági megújítása összhangban a Kormány által elfogadott Kincsem Nemzeti 

Lovasprogrammal jelentős állami érdek.  

Az elmúlt években jelentős beruházásokkal igyekezett a társaság a működését önfenntartóvá 

tenni, de további feladatok vannak. A Kincsem Kft. 500-500 M Ft támogatást kapott az MFB 

Zrt.-től 2011. és 2012. évben a nem üzleti alapú közhasznú tevékenysége (műemlék ingatlan 

fenntartás) ellátása érdekében, 2014. és 2015. végén az MNV Zrt. biztosított 500 M Ft és 310 M 

Ft támogatást kulturális célú feladatai ellátására. A beruházási céllal rendelkezésre bocsátott 

támogatások 1 810 M Ft-os összege a társaság tulajdonában lévő és általa vagyonkezelt 

műemléki ingatlanok korhű és a jelen kor szolgáltatási színvonalán történő állagmegóvását célzó 

beruházásokra fordítható. 

 

NHSZ Kft. (1 844,8 M Ft) 

 

Az NHSZ Kft. tagvállalatai a hulladékról és az egyes közszolgáltatások ellátásáról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. 

törvény alapján nonprofit gazdasági társaságok, tevékenységük során közfeladatot látnak el, 

illetve annak végrehajtásában közreműködnek az önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási 

szerződéseik keretében. Az NHSZ Kft. közvetítő-lebonyolító funkciót lát el a célzott 

támogatások eljuttatásában a tagvállalatok részére, melyeknek jogcímei az alábbiak: 

– A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatósága által kijelölt 

szolgáltatók számára a kommunális hulladékgyűjtési és szállítási feladatok ellátása kötelező.  

– A Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban Htv.) foglaltak 

alapján az NHSZ Kft. leányvállalatai átvették a korábbi, feladatukat a megváltozott 

jogszabályi környezetben ellátni nem képes társaságoktól a hulladék gyűjtés-szállítási 

rendszerek üzemeltetését. Az NHSZ Kft. nonprofit formában működő tagvállalatai által 
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közszolgáltatóként végzett kommunális vegyes hulladék gyűjtés-szállítási feladatok 

alulfinanszírozásának kompenzációja. 

– Egyéb közszolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettség finanszírozása. 

 

AK Nyomda Kft. (24 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. 24 M Ft de minimis támogatást nyújtott az AK Nyomda Kft. részére a termelés 

hatékonyságát növelő beruházás, fejlesztés megvalósítása céljából.  

 

Duna Passage Kft. (40,8 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága 130 000 EUR összegnek megfelelő, 40,8 M Ft csekély összegű (de 

minimis) támogatás folyósításáról döntött a DUNA PASSAGE Kft. részére a társaság 

ingatlanfejlesztési potenciálja biztosítása céljából. A társaság a támogatást kizárólag üzemeltetési 

és őrzési-védelmi költségek finanszírozására, továbbá telekadó és építményadó megfizetésére 

használhatta. 

 

Carpathia Kft. (340 M Ft) 
 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb 

előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 

2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló
 
1980/2015. (XII. 23.) 

Korm. határozat 1. c. pontjában a Kormány – a központi költségvetés egyes előirányzatain 

keletkezett megtakarításokra tekintettel – 60,7 Mrd Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el, 

amelyből 340 M Ft a Carpathia Kft.-t illette. 

A 340 M Ft összegű kulturális célú támogatás célja az „EXPO 2015 Milánó” nemzetközi 

kiállításon a nemzeti kulturális jelenlétet biztosító magyar pavilon üzemeltetési költségeinek, és 

a Carpathia Kft., mint a 2015. évben kizárólag a magyar pavilon projekt megvalósítását irányító 

és lebonyolító szervezet 2015. évi tervezett működési költségeinek fedezetére forrás biztosítása. 

 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (9 245 M Ft) 

 

A támogatás a következők alapján valósult meg: 

 A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. filmszakmai célú 

finanszírozásához 5,1 Mrd Ft támogatás állt rendelkezésre a Kvtv.-ben.  

 A Kvtv. 5. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban a hatoslottó szerencsejáték 

játékadója pénzforgalmilag teljesült összegétől függően a Nemzetgazdasági Minisztérium 

által a hatoslottó szerencsejáték játékadó bevételéről szolgáltatott adatok alapján kaphat 

forrást a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., ennek alapján a társaság 

184,4 M Ft összegű forrásban részesült.  

 A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 

30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 

1078/2015. (II.25.) Korm. határozat alapján a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú 

Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (8)–(12) bekezdései 

rendelkezéseihez kapcsolódó tevékenysége céljából átcsoportosított 3,96 Mrd Ft összegű 

forrás került a törvény szerinti – társaság által kezelt – letéti számlára. 
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5.1.3 A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások 

 

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó helytállási típusú kiadások  

/2015. éves tény: 2 188 M Ft, a megtakarítás értéke 1 357 M Ft/ 

 

A helytállási típusú kiadásokra – a korábbi évek tapasztalatai, a báziséves várható kifizetések és 

a függő kötelezettség-állomány alapján – összesen 3 545 M Ft összeget tartalmazott a 2015. évi 

vagyonkezelési terv.  

 

A tervezés során az eddigi gyakorlatnak megfelelően a biztonságos tervezés elve alapján azok a 

jelenleg folyamatban lévő perek kerültek figyelembevételre, amelyeknél az MNV Zrt. alperesi 

pozícióban szerepel, így abból az MNV Zrt.-t jogerős pervesztesség esetén fizetési kötelezettség 

terhelheti. Tekintettel arra, hogy mind a kötelezés összege, mind annak várható időpontja a peres 

eljárás letárgyaltságától, illetve a peres eljárásban érvényesülő bírói mérlegeléstől függ, így a 

tervezés során a teljes perben érvényesített tőkeköveteléssel kalkulált az MNV Zrt. a kifizetések 

alapjaként.  

 

A 2015. évben a kifizetés mindössze 2 188 M Ft. A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó 

helytállási típusú kiadások az utóbbi években folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. A 

környezetvédelmet nem számítva a leglényegesebb elem a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 

(2015-ben 1 400 M Ft), az erről rendelkező törvénynek megfelelően a jogosultak kárpótlási 

jegyeiket életjáradékra válthatják. A beváltott kárpótlási jegyek az MNV Zrt.-re kerültek 

átruházásra, az életjáradékok összegét, valamint a folyósítással kapcsolatos költségeket pedig az 

MNV Zrt. köteles megtéríteni a folyósító ONYF részére. Új beváltás már nincs, azonban a 

törvény szerint a járadék összegét évente emelni kell. A kötelezettség a halálozásokkal arányosan 

csökken, az emelések hatására növekszik. A kárpótlási jegyek életjáradékára az év során 1,4 Mrd 

Ft került kifizetésre megközelítőleg 11 700 jogosult részére.  

A különféle bírósági döntésből eredő kiadás (311 M Ft) és különféle szerződéses kötelezettségek 

(473 M Ft) típusú kiadások nehezen tervezhetőek, de ezek is elmaradnak a korábbi évek hasonló 

típusú kiadásaitól. 2015-ben egy kiemelt ügy volt, ami 240 M Ft kifizetést eredményezett (Mese 

Cukrászda miskolci ingatlanát érintő kártérítés).     

 

Környezetvédelmi feladatok finanszírozása  

/2015. éves tény: 5 181 M Ft, a megtakarítás értéke 319 M Ft/ 

 

A Környezetvédelmi kiadások jogcím kiemelt támogatást élvező projektjei, valamint éves 

teljesítéseik a következők: 

 

– Nitrokémia Zrt. (Séd-Nádor csatorna)              1 937,0 M Ft 

– Mecsek-Öko Zrt. bányabezárás, rekultiváció    1 690,0 M Ft 

– Mecsek-Öko, Recsk – I.         670,0 M Ft 

– Simontornya kárelhárítás           83,2 M Ft 

– Ingatlanok kármentesítése         599,3 M Ft 

– Tiszavasvári rekultiváció           181,6 M Ft 

– Peremarton iszaptavak rekultivációja            19,7 M Ft 

– Összesen             5 180,8 M Ft 

 

A Környezetvédelmi kiadások jogcímen a 2015. évben 4 937 2 M Ft-os kifizetés történt. A soron 

keletkező megtakarítás a Simontornyai kárelhárítás, a Tiszavasvári rekultiváció és a Peremarton 

iszaptavak rekultivációja projektek részbeni teljesítéséből, valamint az Ingatlanok kármentesítése 

soron megmaradt összegeiből adódik. A IV. fejezetben az előirányzat részletesen bemutatásra 

kerül. 
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5.1.4.    Vagyongazdálkodási kiadások 

 

5.1.4.1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

 

Az MNV Zrt. működésével kapcsolatos restitúciós kiadások 

/2015. éves tény: 350 M Ft, a megtakarítás értéke 350 M Ft/ 

 

Az előirányzaton 700 M Ft került elkülönítésre a 2015. évi vagyonkezelési tervben. A tervsoron 

2015. évben mindössze 350,1 M Ft kifizetés történt. 

 

Nixon Peabody LLP: az USA-ban 2010 ősze óta, 44 db magyar állami tulajdonú festmény 

amerikai állampolgárok részére történő átadása iránt folyó, 100 M USD pertárgyértékű perben 

(ún. Herzog-per) látják el a peres képviseletet – munkájuk az amerikai perjog alkalmazása 

mellett az amerikai – magyar nemzetközi jogi megállapodások alkalmazására és  arra is kiterjed, 

hogy a hasonló ügyek felsőbírósági gyakorlatát rendszeresen összegzik. A Mayer Ügyvédi Iroda 

a Nixon Peabody LLP munkáját segíti.  

 

Dr. Soós B. Tibor a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak 

visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján magyarországi 

közgyűjteményekben lévő műtárgyak kiadásával kapcsolatos ún. restitúciós ügyekben lát el jogi 

szakértői feladatokat – 2013. óta közel 300 db tárgy visszaadására került sor, összesen több ezer 

db, 18-20 Mrd Ft értéket meghaladó tárgyra terjesztettek elő az igénylők visszaigénylési 

kérelmeket (pl. a teljes pécsi Zsolnay-gyűjteményre). 

 

Az USA-beli Herzog-perrel és a hazai restitúciós ügyekkel eddig érintett állami vagyon 

hozzávetőleges értéke 47-49 Mrd Ft. 

 

 

Az MNV Zrt. működésével kapcsolatos egyéb kiadások 

/2015. éves tény: 1 563 M Ft, a megtakarítás értéke: 136,6 M Ft / 

 

Társasági portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások (608,9 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjak egyrészt a 2014. évről 

áthúzódó, valamint a különböző 2015. év során felmerült társasági tranzakciók szakmai 

támogatását hivatott szolgálni (hatástanulmányok készítése, tranzakciós szolgáltatások, 

cégátvilágítások). A felhasználás az alábbi célokat szolgálta: 

− tőzsdepiaci művelet szakértői lebonyolítása, 

− részesedés tekintetében felmerült, kiszorításhoz kapcsolódó vagyonértékelés, 

− bánya rekultiváció kapcsán készített megvalósíthatósági tanulmány,  

− Champagne projekt és Pius-projekt kapcsán felmerült külső szakértői feladatok, 

− egyéb társasági portfóliót érintő jogi, pénzügyi feladatok kapcsán igénybe vett külső 

szakértői feladatok. 

 

Ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások (127 M Ft) 

 

Az ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:  

− ingatlan nyilvántartási rendezéssel kapcsolatos feladatok, épületfelmérések, 

épületfeltüntetések, telekalakítási vázrajzok elkészítése, egyéb fölhivatali eljárásokhoz 

szükséges szakértői munkák végzése,  
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− műszaki ellenőrzési szakértői feladatok, közbeszerzési szakértő, többségi állami 

tulajdonú Regionális Víziközmű társaságok beruházásainak elszámolásához kapcsolódó 

külső szakértői feladatok, 

− geodéziai munkák elvégzése, talajvédelmi tervek készítése. 

 

 Jogi képviseleti díjak és Közjegyzői díjak (543,4 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. a Vtv. 17. § (1) e) pontja alapján – amennyiben jogszabály eltérően nem 

rendelkezik – gondoskodik a Magyar Állam képviseletéről a polgári jogi viszonyokban. Ennek 

alapján a 2015. évben átlagosan 650 folyamatban lévő peres eljárásban látta el a Magyar Állam 

jogi képviseletét, amelyet megbízott jogi képviselők (egyéni ügyvédek/ügyvédi irodák) útján 

biztosított. Ez nagyságrendileg 50-55 peres képviseletre is kiterjedő megbízási jogviszonyt 

jelentett. A havi átalánydíjazású megbízások mellett óradíj alapú megbízások is fennállnak.  

Hagyatéki ügyek kapcsán felmerülnek közjegyzői kifizetések, amelyek az év során mintegy 

3000 db hagyatéki ügyhöz kapcsolódó közjegyzői szolgáltatás fedezetét biztosították. 

 

Részvénykezelés díja (53,4 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. portfóliójába mintegy 300 társaság fizikai és dematerializált értékpapírja tartozik 

(514 Mrd Ft névértékben). Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó – valamint egyéb szerződések 

alapján vagyonkezelésében lévő – értékpapírok őrzését és kezelését a KELER Zrt. végzi. Ezen 

felül értékpapírok letétkezelését végzi az UniCredit Bank Zrt., továbbá  óvadéki letéti 

szolgáltatást végez a  CODEX Zrt. A KELER Zrt. és az UniCredit Bank Zrt. az 

értékpapírszámlán lévő értékpapírok vonatkozásában az alábbi főbb szolgáltatást nyújtja az 

MNV Zrt. részére:  

− vezeti az összevont és egyedi értékpapírszámlát;  

− ellátja a letéti őrzéssel és értékpapír-ügyletekkel kapcsolatos teendőket, nyomdai úton 

előállított, valamint dematerializált értékpapírok letétkezelését (pl. értékpapírok 

biztonsági értékpapír szállító céggel történő szállítatása, értékpapírok transzferálása, 

részvények forgatmányozása, felülbélyegzése); 

− ellátja az értékpapírok hozamainak elszámolásával kapcsolatos tevékenységet;(pl. 

osztalékszelvény vágása); 

− ellátja az értékpapírokkal összefüggő társasági eseményekkel kapcsolatos teendőket (pl. 

letéti/tulajdonosi igazolások kiadása). 

 

Kabinethez rendelt feladatok (45,7 M Ft) 

 

A kabinethez rendelt keret szolgált a kiemelt projektekhez és ingatlanügyletekhez, valamint az 

MNV Zrt.-t átfogó központi, menedzsment szintű feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői 

tevékenységek finanszírozására. Ezen felül az MNV Zrt. rábízott vagyonának kezelésével 

összefüggő fordítási és tolmácsolási feladatok ellátása kapcsán valósult meg külső szakértő 

igénybevétele a soron.  

 

Vagyonértékelés (11,7 M Ft)  

 

A Magyar Állam tulajdonába, valamint az MNV Zrt. érdekeltségi körébe tartozó társasági 

részesedések és üzletrészek vagyonértékelése érdekében az MNV Zrt. beszerzés keretében 

eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevőkkel kötött keretszerződés alapján 11,7 M Ft kifizetés 

történt. A külső szakértők a társasági részesedések forgalmi értékét a hazai és nemzetközi 
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gyakorlatban elfogadott, jövedelemtermelő képességen, eszközértékelésen alapuló, valamint 

piaci összehasonlító elemzésen alapuló módszert alkalmazva határozzák meg.   

A társasági részesedésekre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni a jellemzően 

gazdasági társasági eszközvagyonba tartozó immateriális vagyonelemek, vagyoni értékű jogok 

értékelésénél is, amelyek vonatkozásában elemenkénti vagyonértékelés is készíthető, pl: 

márkanév, szerzői jogi védelem alá tartozó vagyontárgy, stb. értékelése. Ezeknek a 

vagyonelemeknek az értékelését kizárólag külső szakértő végzi.  

 

Értékbecslés (53,9 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. tulajdonában álló ingatlanok, ingóságok értékesítéséhez, nyilvántartási érték 

meghatározásához, önkormányzati ingyenes tulajdonba adáshoz kapcsolódóan, valamint 

hagyatéki eljárás során, adásvétel útján az állam tulajdonába kerülő ingatlanok, ingóságok 

forgalmi értékének, bérleti és vagyonkezelői jog értékének meghatározása független szakértő 

által készített értékbecslés alapján kerül meghatározásra.  

 

Tulajdonosi ellenőrzés (13,8 M Ft) 

 

Az Állami Számvevőszék részéről évről-évre megfogalmazott igényként, egyben javaslatként 

jelenik meg az MNV Zrt. felé a tulajdonosi ellenőrzések számának növelése, illetve a 

szakterületek, sőt a társaságok Felügyelő Bizottságai is folyamatosan és egyre növekvő számban 

fordulnak az Ellenőrzési Igazgatóság felé ilyen jellegű felkérésekkel. A tulajdonosi ellenőrzés az 

MNV Zrt. állami feladatként ellátandó egyik alaptevékenysége, ezáltal jogszabályból eredő 

kötelezettsége. E feladatkör kapcsán 2015-ben a következő külső szakértői igénybevétel valósult 

meg: 

− társaság jogi átvilágítása (ATEV Zrt.); 

− ingatlanokon elvégzett munkák ellenőrzése;  

− az MNV Zrt. portfóliójába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti 

tulajdonosi joggyakorlás során használható, egységes korrupcióellenes koncepció és 

ajánlások kidolgozása tanulmány keretében. 

 

Üzleti modellezés (43,9 M Ft) 

 

Az elmúlt években (a 2015. költségvetési évet is ide értve) a legjellemzőbb feladat a társaságok 

üzleti modell fejlesztési programjának folytatása volt a társasági portfóliót érintően. A projekt 

keretében az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok működését leképező, összetett tervező 

táblarendszerek, ún. működési modellek készülnek, melyek az érintett társaságok üzleti 

tervezését, valamint az MNV Zrt. tulajdonosi kontroll szerepét támogatják. Az üzleti modellek 

főtevékenységenként, naturáliákra támaszkodva mutatják be a társaságok működését, segítve 

ezzel a társaság tevékenységét befolyásoló tényezők összefüggéseinek megismerését.  

 

Közös beszerzés lebonyolítása (56,9 M Ft) 

 

A beszerzési, közbeszerzési feladatok lebonyolítása során az MNV Zrt. jogi, energetikai, 

valamint közbeszerzési külső szakértőket vett igénybe a rábízott vagyonba tartozó 

közbeszerzések tekintetében. 
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Egyéb vagyongazdálkodási kiadás (4,7 M Ft) 

 

Az Egyéb vagyongazdálkodási kiadások között jelenik meg a megbízási szerződéses jogviszonyt 

érintő, igénybe vett szolgáltatások ellenértéke. 2015-ben ide tartozott a jogi szakvélemény 

kérése:  

 a Nemzeti Múzeum által kezelt egyik festmény tulajdonjogát illetően; 

– az új Budapesti Konferencia Központ ingatlan tervezési feladatainak ellátása kapcsán; 

– a MALÉV Vagyonkezelő Kft. ügyvezetői igazgatói feladatok ellátására vonatkozó 

megbízási szerződés tekintetében. 

 

5.1.4.2. Eljárási költségek, perköltségek  

/2015. éves tény: 21,8 M Ft, a megtakarítás értéke 18,1 M Ft/ 

 

A vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán fizetendő eljárási és perköltségek 2015. évre 

tervezett összege 40 M Ft. A tervsoron a 2015. évben mindösszesen 21,8 M Ft került 

elszámolásra.  

 

5.1.4.3. Az MNV Zrt. működésének támogatása (kezelő szerv: NFM)  

/2015. éves tény: 7 200 M Ft, terv szerint/ 

 

Az MNV Zrt. saját vagyonának 2015. évre vonatkozó üzleti tervében elfogadott tervszámainak 

teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

A tétel megnevezése 

2014. évi  

Bázis  

(M Ft) 

2015. évi  

Üzleti terv  

(M Ft) 

2015. évi 

Tény  

(M Ft) 

Eltérés 

tervhez 

képest (%) 

I. Értékesítés nettó árbevétele 388 371 393 105,9 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 25 0 0 --- 

III. Egyéb bevételek 7 476 7 219 7 365 102,0 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 2 256 1 995 2 070 103,8 

V. Személyi jellegű ráfordítások 4 749 5 396 4 640 86,0 

VI. Értékcsökkenési leírás   440 450 457 101,7 

VII. Egyéb ráfordítások 246 18 71 388,3 

A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE 
197 -269 519 Javul 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 32 45 25 55,5 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 --- 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE 
32 45 25 55,4 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY 
229 -224 544 Javul 

X. Rendkívüli bevételek 132 228 227 99,6 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 --- 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 131 228 227 99,6 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 360 4 771 Javul 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 360 4 771 Javul 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 360 4 771 Javul 

 

Az egyéb bevételek értéke 7,4 Mrd Ft, ami döntően a havi 600 M Ft működési támogatás 

elszámolásából származik. A működési támogatás felhasználása az MNV Zrt.-nél nagyrészt a 

következő három területen valósult meg: 
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Anyagjellegű ráfordítások, melyen belül a legnagyobb értéket (1,8 Mrd Ft) az igénybevett 

szolgáltatások jelentették. Az igénybevett szolgáltatások között meghatározó jelentőségű az 

irodai ügyviteli szolgáltatás, melynek 2015. éves tényértéke összességében 515,4 M Ft. Itt került 

elszámolásra az MNV Zrt. tulajdonában lévő PRIV-DAT Kft. által végzett irodai, ügyviteli és 

irattárolási tevékenységek, valamint az MNV Zrt. gazdasági szakterületének munkáját támogató 

ügyviteli szolgáltatások, számlázási tevékenységek. Jelentős nagyságrendet jelentett a bérleti 

díjak teljesített 408 M Ft-os értéke. A Pozsonyi úti székház éves bérleti díja 377,7 M Ft. Az 

egyéb bérleti díjak között került elszámolásra a területi irodák által bérelt parkoló helyek. 

Gépkocsik bérlésére 26,7 M Ft-ot fordított az MNV Zrt. A fenntartás, javítás, karbantartás 

költsége 320,4 M Ft. Itt szerepelnek a gépjárművek és az eszközök fenntartási költségei, 

valamint a saját vagyoni ingatlanok üzemeltetése, karbantartása. Jelentős tétel a 

számítástechnikai szolgáltatás értéke. Itt kerültek elszámolásra az MNV Zrt. által használt 

informatikai programok, a szoftverek kezelése, karbantartása, továbbá az MNV Zrt. honlapjának 

működtetése. A 2015. évben 201,2 M Ft értékben vett igénybe számítástechnikai szolgáltatást az 

MNV Zrt. 

Személyi jellegű ráfordítások értéke a 2015. üzleti évben 4,6 Mrd Ft volt. A személyi jellegű 

ráfordítások felhasználásának alacsonyabb aránya részben a tervezettnél alacsonyabb dolgozói 

létszám által generált megtakarításból adódik, a tervezett 432 fővel szemben az éves átlagos 

statisztikai létszám 426 fő volt. Az elmaradáshoz jelentősen hozzájárul, hogy az MNV Zrt. saját 

vagyonának 2015. évi üzleti tervében éves szinten betervezésre került vezetői prémium és az 

ahhoz kapcsolódó közterhek összege az éves tény adatban nem szerepelnek. Megtakarítást okoz 

még emellett a gyakornoki program keretében alkalmazott munkavállalók alacsonyabb 

bérszínvonala, valamint a szervezetben tapasztalható fluktuáció hatása is jelentős. 

 

Beruházások. A saját vagyon 2015. december 31-én nyilvántartott tárgyévi beruházásainak 

ténylegesen elszámolt értéke 333,6 M Ft. A beruházások teljes értékben aktiválásra kerültek, 

melyek jelentős részét a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítása jelenti 114,6 M Ft 

értékben. A Pozsonyi úti székházba IP kamerás rendszer beszerzése történt 8,4 M Ft értékben. 

Két személygépkocsi beszerzése valósult meg 21,2 M Ft értékben. Emellett a szoftverek közül 

kiemelendő az E-aukciós rendszer fejlesztése 52,6 M Ft értékben. A szellemi termékek esetén 

legjelentősebb a KAPOR adatgyűjtő portál fejlesztése 27,7 M Ft értékben, az informatikai 

eszközök jelentős részét a szerverek 47,8 M Ft beruházása teszi ki. 

 

5.1.4.4. Átcserélhető kötvény kamatfizetés   

/2015. éves tény: 9 521 M Ft, a megtakarítás értéke: 79,3 M Ft / 

 

Az MNV Zrt. a 2009. szeptember 25-én kibocsátott, 833,3 M EUR össznévértékű, 4,4%-os 

kamatozású, 2014. szeptember 25. napján lejáró, Richter-részvényekre átcserélhető kötvényeket 

lejárat előtt visszavásárolta és a visszavásárlást egy új, állami tulajdonú Richter-részvényekre 

átcserélhető, a Magyar Állam nevében 2013. december 6-án kibocsátott 903,8 M EUR 

össznévértékű kötvény bevételéből finanszírozta. A 2019. április 2-án lejáró új kötvények 

bevezetésre kerültek a Frankfurti Tőzsde Freiverkehr piacára. 

 

A kötvények mögötti fedezetet a kibocsátáskor 25,24% állami tulajdoni arányt képviselő, 

47 046 208 db Richter törzsrészvény csomag képezte, azok a kötvény futamideje alatt nem 

terhelhetők meg és nem értékesíthetők, ugyanakkor 5 460 db Richter törzsrészvény nem képezi 

az Átcserélési vagyon részét, a fölött a tulajdonos szabadon rendelkezhet. 

 

A kamatfizetés teljesítése minden év június 6-án és december 6-án esedékes.  

 

Az új kötvény névértékére vetítve az éves szintű 3,375% kamat évi 30 503 250 EUR, a 2015. évi 

tervben 9,6 Mrd Ft fizetési kötelezettség lett beállítva. Az MNV Zrt. határidőben, két egyenlő 
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(15 251 625 EUR) részletben teljesítette a Kötvényesek felé az éves 30 503 250 EUR összegű – 

az MNV Zrt. nyilvántartásai szerint 9,5 Mrd Ft – kamatfizetési kötelezettségét. 

 

 5.1.4.5. Állami ingatlanvagyon felmérése, Országleltár  

/2015. éves tény: 994 M Ft, a megtakarítás értéke 5,8 M Ft/ 

 

Az Országleltár projekt folytatására 2015-ben 1 000,0 M Ft állt rendelkezésre. A 994 M Ft 

összegű teljesítés az év során 5,8 M Ft előirányzat-megtakarítást eredményezett. Az előirányzat 

felhasználásban az MNV Zrt. figyelembe vette a korábbi időszakban kifizetett (előleg) 2015. 

évben elszámolt feladatokat.  

 

2015. évben elszámolt feladatok Felhasználás 

(M Ft) 

Országleltár Portál frissítés 20,0 

Kulturális Kincseink Digitális Feltérképezése 

projekt pilot 

63,5 

Licencek, illetve támogatási szolgáltatás 

beszerzése 

240,9 

SAP alapú integrált vagyonnyilvántartási 

rendszerrel kapcsolatos feladatok 

670 

 

 

5.1.4.6. A NET Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások    

/2015. éves tény: 2 009 M Ft, a megtakarítás értéke: 10,9 M Ft / 

 

A NET Zrt. működésére és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra előirányzott 2015. évi 

költségvetési forrásból lehívott 2 Mrd Ft-ból 2015 végéig 1,4 Mrd Ft-ot használt fel 

pénzforgalmi szemlélettel a társaság az MNV Zrt.-vel kötött megállapodásban rögzített jogcímek 

kifizetésére. E forrás fel nem használt 584 M Ft-os összegét 2016. május 31-ig használhatta fel a 

társaság. 

 

5.1.4.7. Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 

/2015. éves tény: 150 M Ft, a megtakarítás értéke: 350 M Ft / 

 

Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. (150 M Ft) 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. tőkeemeléséről döntött az MNV 

Zrt.-nek a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tőke- és 

kamatköveteléséből származó 200 M Ft konverziója útján.  

 

5.1.5 Fejezeti tartalék 

 

Az előre nem látható, illetve nem számszerűsíthető, az év során jelentkező feladatok 

finanszírozási igényének kielégítésére hivatott Fejezeti tartalék költségvetési törvényben 

meghatározott 2015. évi összege 4,0 Mrd Ft volt. A Fejezeti tartalék felhasználása, a fejezeti 

tartalékról történő átcsoportosítás az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter engedélyéhez kötött.  

 

A 2015. évben a fejezeti tartalék felhasználására három alkalommal került sor. 1 Mrd Ft 

részesedésvásárlás céljából, 1 Mrd Ft az üzemeltetési sor többletköltségeinek, 2 Mrd Ft az Uniós 

pályázatok és az ingatlan beruházások keretének megemelésére került felhasználásra. 
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5.1.6 Áfa elszámolások 

/2015. éves tény: 3 736 M Ft, a kerettúllépés mértéke 2 736 M Ft / 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások egy részénél tranzakciótól függően az Áfa tartalom 

elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan vásárlásainál (jellemzően 

használt ingatlanok), illetve csere-tranzakcióinál a fordított adózás szabályai léphetnek életbe. A 

számlát az eladó Áfa tartalom nélkül állítja ki, azzal, hogy az adófizetésre kötelezett a vevő, az 

MNV Zrt. lesz.  

 

Adófizetési kötelezettség keletkezik továbbá az MNV Zrt. egyes értékesítési tranzakcióihoz 

kötődően is. Főszabályként az MNV Zrt. Áfa körbe tartozik, így a használt ingatlanok 

értékesítésénél (ez jellemző az MNV Zrt. eladásaira), a nettó vételár érkezik a költségvetési 

bevételi jogcímre a fordított Áfa fizetés szabályai szerint. Azoknál az értékesítéseknél (pl. építési 

telkek, új ingatlanok), ahol az MNV Zrt. Áfa-val növelt számlát bocsát ki a vevők részére, a 

beérkező Áfa összegével el kell számolnia az adóhatósággal. 

 

Az Áfa elszámolások 2015. évi előirányzata 1,0 Mrd Ft, a tényleges kiadások azonban 

előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlléphetik a tervezett összeget. A tervsoron a 

jelentős mennyiségű fordított adózás alá esős tétel hatására a 2015. évben 3 736 M Ft összegben 

került Áfa elszámolásra.  

 

5.2. Finanszírozási kiadások 

 

Tulajdonosi kölcsön kifizetések  

/2015. éves tény: 4 619 M Ft, a megtakarítás értéke: 430,9 M Ft / 

 

Tokaj Kereskedőház Zrt. (2,6 Mrd Ft) 

 

A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt., valamint a Tokaj Kereskedőház Zrt. között 

2014. december 29. napján kölcsön- és zálogszerződés került megkötésre. A kölcsön összege 4,5 

Mrd Ft. 

A kölcsön célja:  

− 2014. évi szüret idején szőlő alapanyag felvásárlás: 800 M Ft; 

− korábban megkezdett beruházások folytatása (II. ütem): 1 800 M Ft; 

− készletvisszahívás fedezete, a beruházás I. ütemének lezárása, működési költségek: 1 900 M 

Ft. 

 

A kölcsön fedezete: zálogjog alapítása a társaság kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokra és a 

társaság termelési tevékenységéhez kapcsolódó ingóságokra. 

 

Dunakeszi Járműjavító Kft. (513,7 M Ft) 

 

A Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. 2014 őszén megvásárolta a Dunakeszi Járműjavító 

Kft. (névváltozás előtt: Bombardier MÁV Transportation Kft.) 64,9%-ot kitevő üzletrészét. 

Tekintettel arra, hogy a MÁV Zrt. a társaságban 25,1%-os üzletrésszel rendelkezik, a Magyar 

Állam közvetett módon a társaság 90%-os üzletrészének tulajdonosa lett. A 2014. év végétől a 

társaság menedzsmentje jelentős volumennövekedéssel járó projektekről folytatott tárgyalásokat 

(CAF projekt /Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) gyártmányú vasúti kocsik 

korszerűsítése/, M3 Metro kocsi felújítás, Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság részére vasúti kocsi 

felújítás)). 

Az MNV Zrt. 1 Mrd Ft összegű tulajdonosi kölcsön nyújtásáról döntött, melynek célja az M3-as 

metró projekt és a CAF villamos-szerelés projekt megvalósítása érdekében végrehajtandó 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitrPnz1dLPAhWE7RQKHWhQA-QQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caf.net%2F&usg=AFQjCNFM7rXy_vMDy6IbKmzJRy6sv3d0yg
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beruházásokhoz szükséges forrás biztosítása. A Dunakeszi Járműjavító Kft. részére 2015. évben 

az 1 Mrd Ft kölcsön összegből 513,7 M Ft folyósítására került sor.  

 

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. (1,5 Mrd Ft) 

 

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. és jogelődje a Nemzeti Lóverseny Kft. a 

’90-es évek közepe óta évről évre veszteséggel üzemel, melynek legfőbb oka, hogy a hazai 

lóversenyek szervezése rendkívül költséges, a lóversenyzés fő bevételi forrását jelentő 

lóversenyfogadások mértéke rendkívül alacsony. 

A társaság további középtávú működését a „Quinté+” lóverseny-fogadási játék hazai bevezetése 

segítheti elő. A lóverseny-fogadási játék hazai bevezetése és az ahhoz szükséges fejlesztések 

megvalósítása érdekében az MNV Zrt. 1,5 Mrd Ft összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott a 

társaság számára 2015. végén 6 év futamidőre, 3 év türelmi idővel. 

 

Egyéb tulajdonosi kölcsön kifizetés (5,3 M Ft) 

 

Hagyatéki tartozás részeként kerül elszámolásra az örökölt hitelek kifizetéséhez kapcsolódó 

tőkerész. 

 

Kötvénybeváltás, pénzügyi műveletek kiadásai  

/2015. éves tény: 4 601 M Ft/ 

 

NYRA vagyont érintő átfutó tételek 

2015. évi összegek:  

Jogcím Instrumentum neve Összeg  

Osztalék  OTP törzsrészvény 1 925 725 440 Ft 

Osztalék  MOL törzsrészvény 1 785 830 785 Ft 

Kamat OPUS SECURITIES átváltható kötvény 1 616 735 EUR 

Kamat OTPBH FLOAT 5.875 2016/11/07 139 002,5 EUR 

Kamat és tőke MOL 3.875 2015oct05 kötvény (lejárat: 2015.10.05.) 837 232,5 EUR 

Kamat és tőke FK15NF01 kötvény (lejárat: 2015.07.15.) 75 713 300 Ft 

 

Az NYRA vagyon részét képező pénzügyi eszközök hozamaihoz kapcsolódóan befizetési 

kötelezettsége keletkezik az MNV Zrt.-nek az Államadósság Kezelő Központ felé. A bevételeket 

– törvényi szabályozás alapján – az államadósság csökkentésére, vagy az állami vagy 

önkormányzati vagyon gyarapítására kell fordítani. 

Az NYRA vagyon részét képező pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kamat, tőke és osztalék 

jogcímű pénzmozgások a „1.F.3. Kötvénykibocsátási, egyéb pénzügyi bevételek” és a „2.F.1. 

Kötvénybeváltás, pénzügyi műveletek kiadásai” sorokon – mint átfutó tételek – a fenti analitika 

szerint 4,6 Mrd Ft értékben kerültek a 2015. évben kimutatásra. 
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5.3. Ingyenesen átruházott vagyonelemek 

 

Az MNV Zrt. 2015-ben mintegy 91 szerződés keretében volt közreműködő az ingyenesen 

átruházott ingatlan önkormányzat vagy egyéb társadalmi szervezet részére történő birtokba 

adásában. Az ingyenes átadásban érintett vagyontárgyak értéke 9,1 Mrd Ft volt. 

 

V. Az MNV Zrt. vagyonkezelési tevékenységének területei  

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának naturális nyilvántartásában 2015. december 31-én 533 db 

társaság (közvetlen kezelésű működő státuszú társaság: 272 db), valamint mintegy 553 000 db 

ingatlan típusú és 257 000 ingó típusú vagyonelem szerepelt.  

 

A rábízott vagyonba tartozó társaságok összes könyv szerinti értéke megközelítette az 

1 792 Mrd Ft-ot. A társaságokkal kapcsolatos alapvető elvárás, hogy típusuktól függően 

szakszerűen lássák el közfeladataikat és vállalkozási tevékenységüket. A közfeladatok (nonprofit 

társaságok) esetében a cél a pontosan meghatározott feladat ellátása az előre erre tervezett 

támogatások és költségtérítések felhasználása mellett, vállalkozási tevékenységeik pozitív 

eredményeit is kihasználva. A tisztán vállalkozási tevékenységet folytató profitorientált 

társaságok számára feladat a tervezési irányelvekben meghatározott nyereségszint elérése (ROE 

szint, a saját tőke arányos nyereség teljesítése). Tőkeemelést kizárólag megtérülő beruházás 

esetén, tulajdonosi kölcsönt kizárólag piaci körülmények között biztosíthat a társaságoknak az 

MNV Zrt.  

 

A társasági portfólió tisztítása érdekében már korábban döntés született a kisebbségi 

részesedések értékesítési feltételrendszerének kidolgozásáról és a részesedések értékesítésének 

ütemtervéről, mivel az eredményeket elsősorban a többségi társaságok, illetve ezen belül is a 

kiemelt társaságok biztosítják (kivétel: MOL Nyrt., Richter Nyrt.). 

 

Alapvetően kijelölésre került azoknak a tartós állami tulajdonban tartott társaságoknak a köre 

(befektetési célú társaság), amit az MNV Zrt. a portfóliójában kíván tartani egy éven túl is, ezek 

a társaságok általában többségi állami tulajdonban vannak, de ide tartozik a MOL Nyrt.-ben vagy 

a Richter Nyrt.-ben található kisebbségi állami részesedés.  

 

A forgatási célú társaságok között azon kisebbségi, illetve örökölt társaságok vannak, akiket az 

MNV Zrt. nem kíván a portfólióban tartani egy éven túl. Az állami vállalatok az ÁPV Rt.-től 

örökölt vagyon azon körét alkotják, amelyek esetében a cégbíróság korábban valamilyen okból, 

elsősorban gazdasági körülmények miatt, nem engedélyezte a társasági átalakulást. Az MNV Zrt. 

a végelszámolások, felszámolások lezárásáig nyilvántartja a vállalatokat, amikkel kapcsolatban 

általában perek akadályozzák a felszámolás lezárását. A szövetkezetek szintén az ÁPV Rt.-től 

örökölt vagyonelemek, ahol a társaságok átalakulása nem valósult meg.     

 

Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok megbontása 2015. december 31. (533 db): 

 

Közvetlen többségi működő társaság:              146 db 

Közvetlen többségi egyéb társaság:                126 db 

Közvetlen kisebbségi működő társaság:               120 db 

Közvetlen kisebbségi egyéb társaság:                 68 db 

Megbízásba adott többségi működő társaság:                71 db 

Megbízásba adott többségi egyéb társaság:          0 db 

Megbízásba adott kisebbségi működő társaság:                  2 db 

Megbízásba adott kisebbségi egyéb társaság:                  0 db 
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Összes közvetlenül kezelt:      460 db 

Összes megbízásba adott:        73 db 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan portfóliójának vagyonkezelési koncepciója egyértelműen a vagyon 

(ingatlan és kapcsolódó eszköz) nyilvántartását, értékének megőrzését, növelését, lehetőség 

szerint vagyonkezelőkön keresztüli célszerű üzemeltetését szolgálja. A vagyonkezelési 

szerződéseknél két alapvető típus különíthető el.  

1. A központi költségvetési szerv vagyonkezelők állami közfeladat ellátása érdekében 

használt eszközök ellentételezésére nem kötelezettek, ebből fakadóan nem fizetnek 

vagyonkezelői díjat.  

2. Az egyéb vagyonkezelők természetesen vagyonkezelői díj fizetésére kötelezettek, de a 

szerződés gyakran figyelembe veszi a jelentős visszapótlási kötelezettségeket, aminek 

vállalása sok esetben magasabb prioritást jelent, mint a vagyonkezelői díj megfizetéséből 

fakadó bevétel.  

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlan vagyon három főbb csoportba sorolható. 

 

Közvetlen kezelésű:  

 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében mintegy 45 073 db ingatlan típusú vagyonelem van. A 

közvetlen kezelésű tárgyi eszközök nyilvántartási értéke, mely az ingatlan típusú vagyonelem 

értékét is tartalmazza: 177 Mrd Ft. 

 

Központi költségvetési szerv vagyonkezelő: 

 

A költségvetési vagyonkezelőknél (283 db vagyonkezelő) mintegy 243 000 db ingatlan típusú 

vagyonelem van. A költségvetési vagyonkezelőknél nyilvántartott tárgyi eszköz összértéke, mely 

az ingatlan típusú vagyonelem értékét is tartalmazza, 12 109 Mrd Ft. 

 

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 52-53. §-a értelmében az MNV Zrt. feladata a központi 

költségvetési szervek elhelyezésének biztosítása, koordinálása. Az elhelyezési probléma 

megoldására irányuló megkereséseket az MNV Zrt. teljes körűen felülvizsgálta, amelynek 

eredményeként a 2015. évben mintegy 400 db ingatlant érintően valósult meg az elhelyezési 

kérések végrehajtása.  

 

Egyéb vagyonkezelő: 

 

Egyéb vagyonkezelőknél 240 000 db ingatlan típusú vagyonelem található. Az egyéb 

vagyonkezelőknél nyilvántartott tárgyi eszköz összértéke, mely az ingatlan típusú vagyonelem 

értékét is tartalmazza, 5 316 Mrd Ft. 

 

Ezen vagyonelemek több mint 157 db egyéb vagyonkezelő és 19 erdőtársaság 

vagyonkezelésében találhatóak. 
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VI. Az MNV Zrt. rábízott vagyona és vagyonváltozása 

          adatok M Ft 

Mérleg 

  Megnevezés Előző időszak 
Módosítások 

(+/-) 
Tárgyi időszak 

04 A/I Immateriális javak  1 045 990 0 623 610 

10 A/II Tárgyi eszközök   156 906 0   155 370 

21 
A/III Befektetett pénzügyi 

eszközök  
1 664 242 0 1 815 349 

27 

A/IV Koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott 

eszközök  

1 841 989 0 2 424 837 

28 

A) NEMZETI VAGYONBA 

TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK  

4 709 126 0 5 019 165 

34 B/I Készletek  29 480 0 27 481 

42 B/II Értékpapírok  7 805 0 21 323 

43 

B) NEMZETI VAGYONBA 

TARTOZÓ 

FORGÓESZKÖZÖK  

37 285 0 48 804 

46 C/I Lekötött bankbetétek  0 0 0 

50 
C/II Pénztárak, csekkek, 

betétkönyvek  
147 0 292 

53 C/III Forintszámlák  2 105 0 2 677 

56 C/IV Devizaszámlák  17 0 29 

57 C) PÉNZESZKÖZÖK  2 268 0 2 998 

101 
D/I Költségvetési évben esedékes 

követelések  
21 147 0 12 376 

141 
D/II Költségvetési évet követően 

esedékes követelések  
0 0 32 946 

157 
D/III Követelés jellegű sajátos 

elszámolások  
28 613 0 50 418 

158 D) KÖVETELÉSEK   49 761 0 95 740 

161 

E) EGYÉB SAJÁTOS 

ESZKÖZOLDALI 

ELSZÁMOLÁSOK  

0 0 0 

165 
F) AKTÍV IDŐBELI  

ELHATÁROLÁSOK   
31 052 0 42 206 

166 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

(=A+B+C+D+E+F) 
4 829 492 0 5 208 914 

173 G/ SAJÁT TŐKE   4 395 055 0 4 809 835 

199 
H/I Költségvetési évben esedékes 

kötelezettségek  
3 405 0 4 520 

222 
H/II Költségvetési évet követően 

esedékes kötelezettségek  
285 334 0 284 925 

236 
H/III Kötelezettség jellegű sajátos 

elszámolások  
5 406 0 7 752 

237 H) KÖTELEZETTSÉGEK  294 146 0 297 196 
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Mérleg 

  Megnevezés Előző időszak 
Módosítások 

(+/-) 
Tárgyi időszak 

238 

I) KINCSTÁRI 

SZÁMLAVEZETÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 

0  0 0 

242 
J) PASSZÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK  
140 291 0 101 882 

243 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 

(=G+H+I+J) 
4 829 492 0 5 208 914 

 

 

 

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

 

Az immateriális javak között a vagyoni értékű jogként kimutatott ásványi vagyonelemek könyv 

szerinti értéke csökkent jelentős mértékben. A változás oka, hogy a 2013-ban könyvekbe 

bevezetett ásványi vagyon aktualizált értékét – a korábbi bekerülési értékként történő kimutatás 

helyett – értékhelyesbítésként mutatja ki könyveiben az MNV Zrt. 

 

A Tárgyi eszközök között az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő vagyonelemeket, ingó, 

ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépek, berendezéseket, valamint 

beruházásokat tartja nyilván. 

 

A befektetett eszközök között mutatja ki az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó tartós 

részesedéseket és tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. 

 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök soron az államháztartáson kívüli vagyonkezelők 

részére vagyonkezelésbe adott eszközök értéke szerepel. 

 

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök  

 

2009. január 1-től az MNV Zrt. készletként mutatja ki az értékesítési célú tárgyi eszközöket és az 

állami öröklésből származó vagyontárgyakat.  A vagyontárgy az értékesítésről szóló döntés 

meghozatalának napjával kerül átsorolásra a készletek közé. Az állami öröklésben a Magyar 

Államot az MNV Zrt. képviseli, ezért minden, a Magyar Államra szálló hagyatéki vagyontárgy 

megjelenik az MNV Zrt. hagyatékból származó készletei között. 

 

A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az öröklés útján megszerzett, de 

még nem beváltott, valamint az Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól átvett forgatási 

célú, értékpapírok értékét mutatja ki az MNV Zrt. 

 

Az MNV Zrt. pénzeszközei között kerülnek kimutatásra a Magyar Állam, mint szükségképpeni 

örökös által megörökölt pénzeszközök, betétkönyvek, bankszámlák, devizaszámlák melyek a 

jogerős hagyatékátadó végzés alapján kerülnek be az MNV Zrt. mérlegébe. Pénzügyi teljesítés 

során a Magyar Államkincstár által vezetett bevételi számlán kerülnek jóváírásra, melynek 

egyenlegét év végén a Kincstár elvezeti a költségvetésbe. Tehát év végén pénzeszközök között a 

még nem teljesített pénzeszközök kerülnek kimutatásra. 
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Pénzeszközök között kerül kimutatásra a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számla év végi 

egyenlege, mely óvadékokat, foglalókat, biztosítékokat tartalmaz. 

 

Az MNV Zrt. egyéb pénzeszközben nem tart pénzt, pénzeszközt nem fektet be, az öröklésből 

származó értékpapírokat lehetőség szerinti időben beváltja, a számlákat megszűnteti, a 

készpénzeket a Kincstári számlára utalja. 

 

Saját tőke 

 

A nemzeti vagyon induláskori értékének változását a 2013-ban könyvekbe bevezetett ásványi 

vagyon bekerülési értékének korrekciója okozza. 

 

A nemzeti vagyon változásai között számolja el az MNV Zrt. többek között a vagyonkezelésbe 

adott eszközök után a vagyonkezelői jelentések alapján megadott amortizáció összegét. 

 

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai összegének módosulását a Kincstárnál 

vezetett költségvetési számlák év végi egyenlegének elvezetése okozza. 

 

A felhalmozott eredmény összegének változását a mérleg szerinti eredmény összegének 

átvezetése eredményezi. 

 

Az eszközök értékhelyesbítésének forrása összeg változását a nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök értékhelyesbítésének változása okozza. Jelentős változást okoz az ásványi 

vagyonelemek értékének értékhelyesbítésként történő kimutatása. 

 

A Mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredmény-kimutatásban megállapított összeggel. 

 

 

 

Mérlegfőösszeg 

 

A Mérlegfőösszeg növekedésének oka a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, 

forgóeszközök állományának növekedése, valamint a pénzeszközök állományának növekedése. 
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        adatok M Ft 

Eredménykimutatás 

 
Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 

04 
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű 

bevétele  
15 600 14 430 

07 II.  Aktivált saját teljesítmények értéke  0 0 

11 III. Egyéb eredményszemléletű bevételek  2 918 35 464 

16 IV.  Anyagjellegű ráfordítások  17 102 12 743 

20 V.   Személyi jellegű ráfordítások  73 0 

21 VI.    Értékcsökkenési leírás 2 752 2 529 

22 VII.   Egyéb ráfordítások 41 012 50 786 

23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE  -42 420 -16 164 

28 
VII. Pénzügyi műveletek 

eredményszemléletű bevételei  
35 113 59 762 

33 IX.   Pénzügyi műveletek ráfordításai  24 722 -32 216 

34 
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE  
10 391 91 978 

35 C)   SZOKÁSOS EREDMÉNY  -32 029 75 813 

38 
X. Rendkívüli eredményszemléletű 

bevételek  
8 689 64 345 

39 XI.     Rendkívüli ráfordítások 40 602 8 054 

40 D)    RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -31 913 56 291 

41 E)    MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  -63 942 132 104 

 

         

A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele sor tartalmazza a kiszámlázott és forintban 

fizetett értékesítési, hasznosítási bevételeket (vagyonkezelési díjak, bérleti, használati díjak). 

Egyéb eredményszemléletű bevételek között az egyéb működési célú támogatásokat számolja el 

az MNV Zrt. 

A társaság az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségeket, igénybevett szolgáltatások 

ellenértékét, valamint az eladott áruk beszerzési értékét tartja nyilván. 

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele között a kapott (járó) osztalék, részesedések 

2015. évi előírásai szerepelnek. 

Pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

(Richter átcserélhető kötvény kamatának) összege kerül kimutatásra. 

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésének összege a tárgyévi elszámolt 

értékvesztést és a tárgyévben visszaírt értékvesztés összegét tartalmazzák. Az MNV Zrt. a 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között a Richter átcserélhető kötvény év végi 

átértékelésének árfolyamveszteségét tartja nyilván. 
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A rendkívüli eredményszemléletű bevételek összege egyrészt a felhalmozási célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei, másrészt a különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

alkotják. 

A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között a felhalmozási 

támogatások összegét tartja nyilván az MNV Zrt. A folyósított támogatások összege halasztott 

bevételként elhatárolásra kerül, és a megvalósított beruházások elszámolt amortizációjának 

megfelelő összegben kerül feloldásra. 

Rendkívüli eredményszemléletű ráfordítások között az apportba adott eszközök nyilvántartási 

értékét, beolvadás, átalakulás nyilvántartási értékét, a térítésmentesen átadott eszközök 

nyilvántartási értékét, hagyatéki kötelezettségekkel kapcsolatos kötelezettségeket és az 

államháztartáson kívülre folyósított fejlesztési támogatások összegét számolja el az MNV Zrt. 

 

 

VII. Az MNV Zrt. társasági portfólió kiemelt vagyonkezelési tevékenységei 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó társasági részesedések kezelése során az 

egyes döntési szintek meghatározása részben a Vtv.-ben, részben pedig az MNV Zrt. Szervezeti 

és Működési Szabályzatában, valamint az MNV Zrt. szervezeti egységeinek feladatköreiről, a 

hatáskörök átruházásáról, valamint az aláírási jog gyakorlásáról szóló vezérigazgatói utasításban 

történik. 

 

A társasági portfólió vagyonkezelési folyamata, a portfólió MNV Zrt. általi közvetlen, 

illetve szerződés alapján, megbízott útján történő kezelése 

Az MNV Zrt. a rábízott vagyonába tartozó, gazdasági társaságokban fennálló állami tulajdonú 

társasági részesedéseket közvetlenül maga kezeli, vagy az államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlását, törvényben meghatározott feltételekkel, szerződéssel más szervezet 

részére is átengedheti. 

Az Nvtv. 8. § (7) bekezdése értelmében gazdasági társaságban fennálló állami vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. A 

társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson 

alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének 

gyakorlása során. Meghatalmazás kizárólag az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott személyek részére adható. 

Az MNV Zrt. a megbízási szerződés alapján a megbízottak részére átengedett állami tulajdonú 

társaságok működését is nyomon követi, azoktól negyedéves gyakorisággal kontrolling 

adatszolgáltatást kér, továbbá a megbízási szerződésben rögzít olyan kiemelt tulajdonosi döntést 

igénylő témákat, amelyekben a megbízottak csak az MNV Zrt. előzetes hozzájárulásával 

hozhatnak döntést (pl. társaság megszüntetése, tőkeemelés, tőkeleszállítás stb.), továbbá 

jellemzően egy tagot delegál a társaság felügyelő bizottságába, igazgatóságába. A megbízottak 

az állami társasági részesedéseket nem értékesíthetik, nem terhelhetik meg, azokra harmadik 

személy részére semmilyen jogot nem alapíthatnak. 

Az MNV Zrt. ellátja a rábízott vagyonába tartozó társasági részesedések hasznosításával, 

értékesítésével, kezelésével kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat, kiemelten a stratégiai 

tervek előkészítésére, megvalósítására és nyomon követésére, a tulajdonosi joggyakorlással 

összefüggő feladatok ellátására és a társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérésére. 
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A társasági portfólió főbb cégcsoportjai, kiemelt társaságai: 

− Regionális Közlekedési Központok, Volánbusz Zrt. 

− Villamosenergia-ipari társaságcsoport 

− Regionális víziközmű társaságok 

− Kulturális portfolió (Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., múzeumok, 

színházak, koncertszervező cégek) 

− Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató társaságok 

− Egészségügyi tevékenységet végző társaságok 

− Környezetvédelmi cégek 

− Hulladékgazdálkodási holding 

− Szerencsejáték Zrt. 

− Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

− Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 

− Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. 

− NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 

Osztalékfizetések  

 

Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokat érintő 

osztalékelvonások mértékének meghatározása során az MNV Zrt. gazdasági társaságban történő 

befolyása játszik szerepet az alábbiak szerint: 

 

− Többségi állami tulajdonú társaságok esetében az MNV Zrt. – többségi befolyása révén – 

meg tudja határozni az osztalékelvonás mértékét, melynek során figyelembe veszi a 

gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét, továbbá a társaságok biztonságos működésének 

elengedhetetlen feltételeit is. 

− Kisebbségi állami tulajdonú társaságok esetében az MNV Zrt.-nek nincs egyedüli 

befolyása az osztalékelvonás mértékére. 

 

Mindezek mellett az MNV Zrt. az adott évi költségvetések tervezése során azt is figyelembe 

veszi, hogy a tervezett osztalék elvárások reálisak és egyben teljesíthetőek is legyenek, így téve 

kiszámíthatóvá az államháztartás bevételeit. A kisebbségi állami tulajdonban lévő állami 

társaságok osztalékfizetése jellemzően konzervatív szemléletben kerül megtervezésre, tekintettel 

a többségi befolyás hiányából eredő kockázatokra is. 

 

 

Tőkeemelések, pótbefizetések, részesedésvásárlások, táraságok alapítása, támogatások 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok szükség esetén – többek között –

tőkeemelések és pótbefizetések formájában tudnak forráshoz jutni. A döntés előkészítő folyamat 

során részletesen bemutatásra kerülnek azon releváns információk, amelyek szükségesek a 

megfelelő döntések meghozatalához. 

 

Az MNV Zrt. a Magyar Állam javára akvizíciókat, illetve társasági részesedésvásárlásokat is 

bonyolít, társaságokat alapít, amelyek jellemzően kormánydöntések, illetve RJGY határozatainak 

felhatalmazása alapján kerülnek végrehajtásra.  

 

Az MNV Zrt. támogatások nyújtásával biztosítani tudja a közszolgáltató társaságok (pl.: 

regionális víziközművek, NHSZ Kft.) zavartalan működését, továbbá a megváltozott 
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munkaképességűeket foglalkoztató társaságoknak nyújt – elsősorban a folyamatban lévő 

reorganizáció keretében – támogatásokat. Az MNV Zrt. emellett a szükséges feltételek 

megvalósulása esetén a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságoknak további illetve „de 

minimis” támogatásokat is nyújt. 

 

Vagyongazdálkodási célok 

 

Az MNV Zrt. a felelős vagyongazdálkodás során mindvégig szem előtt tartja a hatékony 

ügykezelést, a partnerség kialakítását, a transzparens gazdálkodást, valamint a 

megbízható, kiszámítható, átgondolt, koncepcionális portfóliókezelést. Az MNV Zrt. 

működésének eredményeként az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek és a 

vagyongazdálkodási alapelveinek kialakításával lehetőség nyílt a szakszerű, gazdasági-

hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.  

 

A társasági részesedések vásárlásával, a tőkeemelésekkel, a pótbefizetésekkel, a társasági 

támogatások nyújtásával és a társaságok alapításával elérni kívánt célok: 

− az állami vagyon gyarapítása, 

− a nemzetgazdasági és kormányzati célok megvalósítása, 

− a közszolgáltatások ellátásának biztosítása és biztonsága, 

− a társaságok forrás ellátottságának biztosítása és gazdálkodásuk hatékonyságának javítása, 

− a társaságok fejlesztése. 

 

Az MNV Zrt. portfólióba tartozó társaságok száma: 533 db 

Nyilvántartási értéke: 1 791,7 Mrd Ft 

 

Nyilvántartási érték szerint a legjelentősebb 10 társaság (1 571,3 Mrd Ft): 

 

MVM Zrt.      755,7 Mrd Ft 

MOL Nyrt.      400,7 Mrd Ft 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.  253,9 Mrd Ft 

Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt.     40,8 Mrd Ft 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.   19,5 Mrd Ft 

Szerencsejáték Zrt.       24,2 Mrd Ft 

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.     21,0 Mrd Ft 

NHSZ Kft.                   14,2 Mrd Ft 

ÉNYKK Zrt.                   15,4 Mrd Ft 

ÉMKK Zrt.        14,5 Mrd Ft 

Az MNV Zrt. 2015. évi rábízott vagyon portfóliójában a 2014. évhez képest jelentős változás 

volt a társasági szerkezet folyamatos módosulása mellett azok számának csökkenése. A 2014. 

évi 553 társaság helyett 533 társasággal záródott a 2015. év üzleti év. A társaságcsoport 

állományának csökkenését a társaságok tulajdonosi joggyakorlók közötti mozgatása 

(Miniszterelnökség, NFM átadás-átvétel) okozta. 

  

Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok összesített 2015. évi adózás előtti eredménye 

(kisebbségi tőzsdei társaságokon kívül) 154 Mrd Ft, melyből az MNV Zrt.-re jutó adózás előtti 

eredményszint 75 Mrd Ft volt, ebből 70 Mrd Ft a többségi társaságok adózás előtti eredménye.  

 

A társaságok ellenőrzése érdekében havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettséget 

(kontrolling adatszolgáltatást) ír elő az MNV Zrt., ami kiterjed mérleg, eredménykimutatás, 

létszám, beruházás, vevő-szállító adataikra, esetenként ennél mélyebb adatszolgáltatási körre is. 
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A társaságok megítélése szempontjából kiemelkedő, hogy profitorientált vagy nonprofit 

társaságok. A nonprofit társaságok vállalkozási tevékenységükkel csak a közhasznú 

tevékenységeik ellátását támogatják, így velük szemben nincs profit termelési elvárás (0% ROE 

tartása a követelmény). A profitorientált társaságoknál és társaságcsoportoknál egyedi ROE 

követelmény megadása jellemző, amit az MNV Zrt. az üzleti tervezéskor a tervezési 

irányelvekben határoz meg. A bővített kontrolling tevékenység is hozzájárult a társaságok 

eredményesebbé válásához.  

 

 

 

VIII. Az MNV Zrt. ingatlanvagyonával kapcsolatos vagyonkezelési tevékenység 

 

 

Ingatlan portfólió stratégiája 

 

Az állami tulajdonban lévő és az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó vagyonelemek, 

ingatlanok jogszabályban rögzített elsődleges rendeltetése, hogy az állami- és közfeladatok 

ellátásához szükséges tárgyi feltételeket biztosítsák. A feladatellátáshoz szükséges ingatlanok 

általában vagyonkezelés útján kerülnek központi költségvetési szervek, vagy egyéb 

vagyonkezelők vagyonkezelésébe.  

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanokból állami- és közfeladat 

ellátáshoz több mint 500 vagyonkezelő, országos szinten több mint 528 000 darab ingatlan 

vagyonelemet kezel.  

 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésű ingatlan vagyona 

 

MNV Zrt. közvetlen 

kezelésben 

Vagyonelem 

(db) 

Bruttó 

nyilvántartási 

érték (M Ft) 

Földterületek 33 476 77 100,6 

Ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyonértékű jogok 
52 83,0 

Lakások, helyiségek 2 125 9 767,3 

Építmények 2 718 12 151,3 

Épületek, önálló épületrészek 6 702 77 584,4 

Végösszeg 45 073 176 686,5 

 

Központi Vagyon Kataszterbe jelentő vagyonkezelők által kezelt ingatlanvagyon   

 

KVK összes 
Vagyonelem 

(db) 

Bruttó 

nyilvántartási 

érték (M Ft) 

Földterületek 183 721 3 787 359 

Ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyonértékű jogok 
3 011 9 050 

Lakások, helyiségek 10 824 80 033 

Építmények 243 278 9 260 995 

Épületek, önálló épületrészek 42 123 2 981 918 

Végösszeg 482 957 16 119 355 

 

Központi költségvetési szervek által kezelt ingatlanvagyon   
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KKSZ-es vk. 
Vagyonelem 

(db) 

Bruttó 

nyilvántartási 

érték (M Ft) 

Földterületek 112 964 1 122 403 

Ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyonértékű jogok 
2 593 6 786 

Lakások, helyiségek 4 520 39 786 

Építmények 107 138 7 890 502 

Épületek, önálló épületrészek 15 949 2 186 015 

Végösszeg 243 164 11 245 492 

 

Egyéb vagyonkezelők által kezelt ingatlanvagyon   

 

Egyéb vagyonkezelők 
Vagyonelem 

(db) 

Bruttó 

nyilvántartási 

érték (M Ft) 

Földterületek 70 757 2 664 956 

Ingatlanhoz kapcsolódó 

vagyonértékű jogok 
418 2 263 

Lakások, helyiségek 6 304 40 247 

Építmények 136 140 1 370 493 

Épületek, önálló épületrészek 26 174 795 903 

Végösszeg 239 793 4 873 862 

 

Az érintett vagyoni körről fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy annak zömét ún. vonalas, 

infrastrukturális létesítmény ingatlanok (jellemzően vasút, közutak, árkok, csatornák) képezik.  

 

Az MNV Zrt. vagyongazdálkodásának egyik alapvető irányelve, hogy a lehető legjobban 

gazdálkodó tulajdonosa legyen a vagyonelemeknek, ingatlanoknak, így kiemelt célja, hogy az 

állami- és közfeladat ellátáshoz nem szükséges, jellemzően közvetlen kezelésű (tehát 

vagyonkezelésbe nem adott) vagyonelemek  hasznosításával az ingatlanportfolió egyidejű 

racionalizálásával, a központi költségvetés számára a lehető legnagyobb bevételt érje el, egyúttal 

a fenntartási és működtetési költségeket a legkisebb mértékűre csökkentse.  

 

Az olyan vagyonelemek vonatkozásában, amelyek állami vagyoni körben tartása indokolt 

(jogszabályi vagy kormányzati cél, költségvetési szerv elhelyezése érdekében), vagy a 

hasznosításuk – az ingatlan jellege okán – kizárt, az MNV Zrt. tevékenységét az állami 

beruházások végrehajtása, vagy a kulturális örökségünk védelme érdekében fejti ki. 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó vagyonelemek egyik sajátos vonása, hogy azok köre 

dinamikusan változó (a Magyar Állam által szükségképpeni törvényes öröklés, vagy 

vagyonrendezési, illetve tulajdonjog átruházási megállapodások útján történő tulajdonszerzés, 

stb.).  

Az érintett vagyoni kör a fenti célok megvalósítására történő vagyonkezelésbe adásáig, 

hasznosításáig – a vagyonelemek állagának megőrzése érdekében – folyamatos üzemeltetést, 

fenntartást és karbantartást igényel, mely a társaság ingatlanokkal kapcsolatos 

vagyongazdálkodási tevékenységének másik kiemelkedő szegmense. 

 

Az MNV Zrt. ingatlanvásárlásainak céljait elsődlegesen a Kormány határozataiban fogalmazza 

meg, továbbá az MNV Zrt. üzleti döntései determinálják. A megfogalmazott célok lehetnek: 

 



 

60 

 

1. Költségvetési szervek elhelyezése  

 

A költségvetési szervek elhelyezése állami feladat. Az MNV Zrt.-nek vizsgálnia szükséges a 

felmerülő elhelyezési igényeket és vizsgálat eredménye alapján a Magyar Állam tulajdonát 

képező, valamint az ingatlanvásárlások által a Magyar Állam tulajdonába kerülő – az adott 

költségvetési szerv igényeinek mindenben megfelelő – ingatlanokban történő elhelyezéssel vagy 

áthelyezéssel tesz eleget a fentiekben megjelölt feladatának. 

 

Az új vagyongazdálkodás szabályozását, az Nvtv. rendelkezéseit is tartalmazó egységes 

vagyonkezelési alapszerződéseket újabb központi költségvetési szervekkel sikerült az MNV Zrt.-

nek megkötnie 2015-ben, így – többek között – az Országgyűlés Hivatalával, az Egyenlő 

Bánásmód Hatósággal, a  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel, az 

Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközponttal, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet 

és Archivummal, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósággal, az 

Alkotmánybírósággal, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, a Miniszterelnökséggel, valamint a 

Nemzeti Befektetési Ügynökséggel.  

 

Az MNV Zrt. folyamatosan végzi a kormányhivatalok országos hatáskörű jogelőd szervezeteivel 

(Forster Központ, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), 

valamint a 2015. évi integrációval (bányakapitányságok, természetvédelmi felügyelőségek, 

Magyar Államkicstár)  a jogszabály által a kormányhivatalokhoz került ingatlanokra 

vonatkozóan a vagyonkezelési szerződések rendezését, az ingatlanok kivezetését a jogelődök 

szerződéseiből és a kormányhivatalok vagyonkezelési szerződéseinek kiegészítését. Egyúttal 

rendezi a kormányhivatalok számára ebben a körben feleslegessé vált ingatlanok visszavételét is. 

 

2. Kormány által meghatározott kiemelt projektek megvalósítása  

 

A nemzetgazdasági és a kulturális célokat figyelembe véve a Kormány bizonyos projekteket 

kiemelt jelentőségűvé nyilvánít. Az MNV Zrt. feladatkörébe tartozó, a projektekhez kapcsolódó 

ingatlanvásárlások során meghatározott célok többek között az alábbiak lehetnek: 

− műemlékvédelmi célok; 

− kastély-együttesek természeti egységének helyreállítása; 

− kulturális célok;  

− beruházások megvalósítása; 

− levéltári célú hasznosítás; 

− egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedések; 

− sportfejlesztési elképzelések megvalósítása; 

− egyéb Kormány által meghatározott kiemelt projektek. 

 

3. Ingatlanhasznosítási tendenciák  

 

Az MNV Zrt. által kötött szerződések típusát és tartalmát a mindenkori hatályos jogszabályok 

szabják meg. Az említett jogszabályok adta lehetőségek az ingatlanhasznosítási tendenciákat is 

meghatározzák. A leggyakoribb szerződés jelenleg a 90 napnál rövidebb időre, versenyeztetés 

mellőzésével kötött bérleti szerződés. Az MNV Zrt. jelentős problémát lát abban, hogy a „kis 

értékű” ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadására nincs lehetőség. Ez a 

kategória leginkább a lakásokat jelenti. Az MNV Zrt. jellemzően az önkormányzatokkal és 

állami tulajdonú szervezetekkel köt szerződést. A szerződések célja a leggyakrabban valamely 

közfeladat ellátásának biztosítása. Ezért a szerződések egy része ingyenesen kerül megkötésre 

(használati megállapodások). 

A kifejezett ingatlanhasznosítási szerződések esetében elmondható, hogy az MNV Zrt.-nek 

nincsenek olyan ingatlanai, melyek piaci alapú hasznosításra alkalmasak, vagy érdeklődés lenne 
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irántuk. Nagy részben igen jelentős felújítást igényelnek, amely gyakran műemléki jelleggel is 

összekapcsolódik. 

2015-ben az üzemeltetett ingatlanokra vonatkozóan összesen 1 828 db számla érkezett be az 

MNV Zrt.-hez, melyből 440 db karbantartási kiadás volt az üzemeltetési havi díjon felül.  

 

4. Az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyonelemek tulajdonjogának 

átruházása 

 

Az átruházás céljai 

– vagyonelemek tárolására, őrzésére és állagmegóvására fordítandó összegek csökkentése; 

–  azoknak a vagyonelemeknek (pl. hagyatéki vagyon) lehető legrövidebb „átfutási” idő 

mellett történő értékesítése/ingyenes átadása, melyeknek állami állami tulajdonban tartása 

nem indokolt; 

– a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítése érdekében történő értékesítés; 

– a helyi önkormányzatok és kiemelkedően közhasznú szervezetek működésének elősegítése 

ingyenes tulajdonba adás révén. 

Állami vagyon ingyenes átruházása  

Az Nvtv. 13. §-a és a Vtv. 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon 

tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható.  

A kezdeményezések során az alábbi problémák tapasztalhatók: 

– a kezdeményezés a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelem ingyenes átruházásához 

kapcsolódik; 

– vagyonrendezéssel érintett (MÁV Zrt. tulajdonában álló) vagyonelemekre érkezik igény; 

– az igénylésnek jogszabályi akadálya van (pl. nem a Magyar Állam tulajdonában lévő 

ingatlanra vonatkozó kérelem); 

– a kezdeményezések nem felelnek meg a jogszabályi tartalmi és formai 

követelményeknek; 

– ténylegesen nem teljesíthető felhasználási cél kerül megjelölésre, amelyet az MNV Zrt. 

nem bírálhat felül. 

 

Az ingatlanvagyon hasznosítás során figyelembe kell venni, hogy az állami vagyont igénybe 

vevő szervezet vagy személy sok esetben olyan állami vagy közfeladatot lát el, amelyre 

tekintettel nem érvényesíthető ezeknek a vagyonelemeknek piaci alapon történő hasznosítása.  

 

Meghatározza a hasznosítás formáját az is, hogy az állami vagyont kezelő szervezet 100%-os 

állami tulajdonú gazdasági társaság, önkormányzat, akik gazdálkodásukat elsősorban 

költségvetési forrásból biztosítják, ezért nehezen, vagy egyáltalán nem érvényesíthető a piaci 

elven működő vagyongazdálkodás. Itt a hasznosítás során fő szempont az, hogy biztosított 

legyen az adott vagyonelem további állagromlásának megakadályozása, a vagyonelem 

fejlesztése, felújítása. 

 

Az ingyenesen átruházható vagyontárgyak összesített értéke évente nem haladhatja meg az adott 

évi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget. A 2015. évi keretösszeg 20,0 Mrd Ft 

volt. Az MNV Zrt. 2015-ben mintegy 91 szerződés keretében volt közreműködő az ingyenesen 

átruházott ingatlan önkormányzat vagy egyéb társadalmi szervezet részére történő birtokba 

adásában. Az ingyenes átadásban érintett vagyontárgyak értéke 9,1 Mrd Ft volt. 
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IX. Az Országleltár program 

 

A Kormány az Országleltár elkészítésével kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 

1172/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban elrendelte az Országleltár, azon belül az egységes, 

integrált állami vagyonnyilvántartási rendszer elkészítését. Az MNV Zrt. 2011 elején az 

Országleltár Program megvalósításának koordinálására megalapította az Állami 

Vagyonnyilvántartási Kft.-t (a továbbiakban: ÁVNY Kft.). 

 

A fent említett kormányhatározatban meghatározott feladatok megvalósítására a 2011. év 

folyamán létrejött az Országleltár multi-projekt. A kormányhatározatban megfogalmazott 

feladatokkal összhangban az Országleltár multi-projekt elsődleges célja, hogy az állami 

tulajdonú ingatlanok, tulajdon részesedések, ingóságok és egyéb vagyonelemek darabszáma és 

értéke különböző időpontokban adatszolgáltatásra alkalmas módon lekérdezhető legyen. 

 

Célja a vagyonnyilvántartási rendszerekben fellelhető – beleértve a különböző tulajdonosi 

joggyakorlóknál meglevő – adatok alapján publikus portál felületen bemutatni a Magyar Állam 

ingatlan és társasági adatait, azokat különböző lekérdezések, nézetek mentén megjeleníteni.  

 

Az Országleltár Portál 1. szakaszának, azaz Országleltár Portál (Portál2011) honlapjának a 

Nemzeti Távközlési Gerinchálózatra (NTG, korábban EKG) történő kiengedése 2012 

márciusában megtörtént. Ezt követően az 1. szakasz pilot tapasztalatai alapján a Portál2011 

továbbfejlesztésére került sor, melynek eredményeként – a tulajdonosi joggyakorlók 2010., 

2011. és 2012. éves beszámolójának megfelelő analitikus adatokkal feltöltve – 2013. októbertől 

az Országleltár Portál (www.orszagleltar.gov.hu) elérhető az Interneten. 

 

Az Országleltár Portál 2015 végén bemutatta az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat 

gyakorló szervezetek által felügyelt többségi állami tulajdonban levő részesedések adatait, 

valamint az állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó információkat a 2010-2014. évekre 

vonatkozóan. 

A 2015. év első negyedévében elvégzésre kerültek az Országleltár Portál publikus felületének 

frissítését célzó feladatok, illetve a beérkezett tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások 

alapján megtörtént az Országleltár adatok 2014. évi beszámolókhoz kapcsolódó tartalommal 

történő frissítése. 

Az Országleltár Portál publikus felületén a 2014. évi beszámolókkal összhangban 12 tulajdonosi 

joggyakorló által jelentett adatok kerültek bemutatásra.  

 

A hatályos 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 13. § (5) alapján tulajdonosi joggyakorlók a 

tárgyévet követő év június 30. napjáig kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni rábízott vagyonuk 

december 31-i tárgyévi állományáról az MNV Zrt. felé. Ezen adatszolgáltatások alapján a 2010-

2014 közötti időszakban az alábbi nyilvántartott vagyon került be az Országleltárba: 

 

Országleltár 2010 2011 2012 2013 2014 

Részesedések 
Mennyiség (db) 585 635 813 659 685 

Érték (Mrd Ft) 5 472,7 1 825,9 2 064,4 2 159,6 2 274,6 

Ingatlanok 
Mennyiség (db) 492 805 713 543 665 138 636 489 598 772 

Érték (Mrd Ft) 8 841,5 9 474,3 9 316,7 9 751,2 9 188,0 
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Az Országleltár jelen funkcionalitása biztosítja a nyilvántartott vagyonelemek, így az állami 

ingatlanok és az állami tulajdonban levő társasági részesedések bemutatását, lekérdezésének 

lehetőségét a földrajzi hierarchia szerint (régió, megye, település). 

Részletes keresési lehetőséget biztosít a kiemelt állami részesedések körében, a legkülönbözőbb 

paraméterek és szűrési feltételek alapján. Ilyen lehetőségek a cégjegyzékszám,a társaság neve, a 

társaság rövid neve, a gazdálkodási forma, a cégállapot, az ágazat, a szakágazat, a tulajdonosi 

joggyakorló, a vagyonkezelő, a jegyzett tőke érték, az állami tulajdon a jegyzett tőkében érték, a 

törvény szerinti tartós állami tulajdon hányad, a saját tőke értéke érték, az állami tulajdon 

arányos tőkeérték Mérlegfőösszeg érték, a könyv szerinti érték. 

 

Az Országleltár Portállal kapcsolatosan fentiekben jelzett fejlesztési feladatok, valamint az 

üzemeltetési kiadások 2015-ben 20,0 M Ft költséget jelentettek. 

 

Az MNV Országleltár program céljainak megfelelő adatszolgáltatásokhoz elengedhetetlenül 

szükséges adattisztítási feladatok a 2015. évben átmenetileg felfüggesztésre kerültek, illetve a 

vagyonleltár fejlesztése érdekében pilot projekt keretében megkezdődött a Kulturális Kincseink 

Digitális Feltérképezése projekt megvalósítása.A program célja, hogy a tulajdonosi joggyakorló 

MNV Zrt. a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását 

szolgáló egyes állami tulajdonú vagontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

2015. évi LXXV. törvény alapján önkormányzati vagyonkezelésbe adott ingó vagyontárgyakról 

megfelelő információval rendelkezzen, másrészt az Országleltár adatbázisának kulturális 

vagyonelemekkel történő kiegészítése megtörténhessen. A felmérési feladatok a 2015. évben 

63,5 M Ft-t kiadást jelentettek. 

 

Az MNV Zrt. 2014-es rábízott vagyoni beszámolójának elkészítésével párhuzamosan, 

legkritikusabb problémaként jelentkezett, hogy a 2015-ös ÁHSZ változások SAP rendszeren 

történő átvezetésének hiánya miatt az MNV Zrt. szakterületei nem tudták megkezdeni a 2015-ös 

feldolgozásokat az SAP rendszerben. Ezen működést mielőbb fel kellett váltani egy fenntartható, 

a napi operatív működést magasabb szinten támogató funkcionalitással. Az MNV Zrt. SAP alapú 

integrált vagyonnyilvántartási rendszerének átalakítása vált szükségessé, melyhez a szükséges 

források árcsoportosításra kerültek. Emellett a bevezetett integrált vagyonnyilvántartási 

rendszerhez kapcsolódóan – a licenc felhasználás jogok tiszteletben tartása érdekében - a 

tényleges felhasználói számot lefedően további szoftverlicenc vásárlására került sor 240,9 M Ft 

értékben. 

 

Az MNV Zrt. SAP alapú integrált vagyonnyilvántartási rendszerének időszakra eső feladatainak 

teljesítése az előirányzatot 670 M Ft-tal terhelte 2015-ben. 

Országleltár elkészítésével kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1172/2010. (VIII. 18.) 

Korm. határozat hatályba lépése óta 2015. év végéig az alábbi kiadások merültek fel: 

Feladatcsoportok Forrásfelhasználás 

(nettó, ezer Ft) 

SAP alapú integrált vagyonnyilvántartási 

rendszer bevezetése és fejlesztése 

2 363 828 

Országleltár Portál 1. szakaszával 

kapcsolatos feladatok 

91 870 

Adattisztítási adatmigráció és feladatok 2 901 105 

ÁVNY szervezeti és működési költségek, 

projektmenedzsment 

1 541 442 

Egyéb, infrastruktúra szolg., 

szoftverkövetés 

506 437 

Összesen 7 404 682 
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X. Jogi eljárások 

 

Az MNV Zrt. PERnyilvántartó programjának információi alapján a rábízott vagyont érintő, 

folyamatban lévő, jogerős bírósági ítélettel le nem zárt peres ügyek száma összesen 743 darab. A 

pertárgyak összértéke megközelítőleg 104 Mrd Ft. Az MNV Zrt. a peres eljárások döntő 

többségében (több mint 80%-ában) alperesként jelenik meg. A folyamatban lévő pereken kívül 

vannak azok az ügyek, amelyek jogerősen lezárultak és végrehajtási szakaszban vannak.  

 

Konszernjogi perek 

 

A konszernjogi felelősség szerint fellépő felperesek a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi 

VI. törvény (a továbbiakban: régi Gt.) rendelkezéseire hivatkozva érvényesítik igényüket, 

amelynek lényege, hogy álláspontjuk szerint a vagyonkezelő vonatkozásában konszernjogi 

felelősség állt be azzal, hogy a törvényi kötelezés folytán részvénytársaságokká alakult állami 

vállalatok 100%-os, majd csökkenő mértékű részvényese az Állami Vagyonügynökség Rt., 

Állami Vagyonkezelő Rt., Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., majd az MNV Zrt. lett. Az 

átalakult és felszámolás alá került cégek hitelezői, illetve – az esetek döntő többségében – azok 

engedményesei, e mögöttes felelősségre alapítva kérik a felszámolási eljárásban meg nem térült 

követeléseik megfizetését. 

A percsoport jelentőségét jól érzékelteti, hogy a felperesi követelések tőkeösszege százmilliós 

nagyságrendű, amely mellett a felperesek jelentős összegű késedelmi kamatot is érvényesítenek. 

 

Az MNV Zrt. ellen 2015-ben egy ilyen eljárás volt folyamatban. 

 

Vagyonelvonásból eredő kezesi felelősség iránti perek 

 

A vagyonelvonásos perek lényege, hogy az MNV Zrt. jogelőd ÁPV Zrt., illetve jogelődjei, az 

ÁVÜ, ÁV Rt. egyes állami vállalatoktól vagyont vontak el az állam vállalatokra bízott 

vagyonának védelméről szóló 1990. évi VIII. törvény és az időlegesen állami tulajdonban levő 

vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény alapján. Ez 

utóbbi jogszabály 53. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ÁPV Rt. – a vagyonelvonás arányában 

és mértékéig – kezesként felel azon tartozások kiegyenlítéséért, amelyek a vagyonelvonáskor 

fennálltak. Az MNV Zrt. felelőssége a sortartó kezesi felelősséghez igazodik, helytállási 

kötelezettségét az elvont vagyon forgalmi értéke alapján állapítják meg. Jellemző e percsoportra, 

hogy e perekben igazságügyi szakértői vélemény készítése nem mellőzhető. 

 

Az MNV Zrt. ellen 2015-ben egy ilyen eljárás volt folyamatban, illetőleg megemlítendő, hogy 

ebben a tárgyban várhatóak újabb perek. 

 

Egyéb perek 

 

Ezek között szerepelteti az MNV Zrt. a jogelődei által illetve ellen indított peres eljárások 

számtalan ingatlan tulajdonjogának megállapításával, használati, birtokviszonyok rendezésével, 

ingatlanok értékesítésére, hasznosítására irányuló pályáztatással kapcsolatos jogvitákat. Ezek 

között találhatóak a privatizációs szerződések megszegéséből eredő különféle igények 

érvényesítése iránt indított peres eljárások is.  Ezen ügycsoporton belül ismertetik röviden a 

hagyatékokkal, műkincsekkel, ingóságok kiadásával kapcsolatos peres eljárásokat is.  

 

Kártérítés iránt indított perek 

 

37 kártérítésre vagy kártalanításra irányuló peres eljárásban érintett az MNV Zrt., ebből 35 

esetben a társaság saját vagy a Magyar Állam nevében eljárva, alperesi és 2 esetben felperesi 
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pozícióban áll a perben, az esetek többségében más állami szervekkel, állami tulajdonú 

társaságokkal együtt. Ezekben a perekben többnyire a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:519.§-ra alapítva érvényesítik a felperesek az egyes 

jogviszonyokból származó kártérítési igényeiket. Az ügycsoport jellegzetessége, hogy a 

kártérítési felelősséget abban az esetben állapítja meg a bíróság, ha a kártérítési felelősség négy 

alapvető feltétele, nevezetesen a jogellenesség, a felróhatóság, a kár és az okozati összefüggés a 

kár és a felróható tevékenység (mulasztás) között fennáll.  A kártérítési felelősség fennállhat 

szerződéses jogviszony keretében okozott kárért és szerződésen kívül okozott kárért. 

 

Jogalap nélküli gazdagodás visszafizetésére irányuló perek 

 

Az MNV Zrt. vonatkozásában 12 jogalap nélküli gazdagodás jogcímén indított per van 

folyamatban, amelyekben a társaság 11 esetben alperesi, míg 1 esetben felperesi pozícióban 

jelenik meg, felerészben magánszemélyekkel, felerészben állami szervekkel, állami vagy 

magántársaságokkal szemben. A régi Ptk. 361. §-a (jelenleg hatályos Ptk. 6:579.§) szerinti 

jogalap nélküli gazdagodás szubszidiárius szabály, vagyis alkalmazására csak akkor kerülhet sor, 

ha a gazdagodó és a sérelmet szenvedett fél között más jogviszony nem áll fenn, illetve ha a 

jogvita a felek fennálló jogviszonyára irányadó speciális szabályok szerint nem bírálható el. A 

gazdagodás akkor alaptalan, ha a vagyoni előnyhöz jutott félnek nincs olyan jogcíme, amely őt 

az előny megtartására feljogosítaná.  

 

Szerződés érvénytelenségének megállapítása, vagy szerződés létrehozása iránti perek 

 

Az MNV Zrt. részvételével 30 szerződés érvénytelenségének megállapítása vagy szerződés 

létrehozása iránt indított per van folyamatban, amelyek zömében alperesi pozícióban jelenik 

meg.  

 

Ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi, birtok- és használati perek 

 

A fenti ügycsoporton belül jellemzően ingatlanok tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának 

különböző jogcímeken való megállapítása iránt indulnak peres eljárások (pl. elbirtoklás, ráépítés, 

apportálás, közös tulajdon megszüntetése vagy közös tulajdonban tulajdoni arányok 

megállapítása stb.). Számtalan birtokper, ingatlan kezelésével, használatával kapcsolatos peres 

eljárás található még ezen a csoporton belül. 

 

Közigazgatási perek 

 

A közigazgatási határozatokkal (pl. földhivatali, NAV) szemben indított peres eljárások képezik 

az ügycsoport alapját.  

 

Öröklési perek 

 

Az MNV Zrt., mint a Magyar Állam képviselője azokban a hagyatéki eljárásokban, amelyekben 

az örökhagyónak nincsenek leszármazottai, vagy a törvényes öröklést visszautasítják, mint 

szükségképpeni örökös a hagyaték tulajdonjogát megszerzi. A régi Ptk. 599.§ (3), a jelenleg 

hatályos Ptk. 7:74.§ (1) bekezdése szerint más törvényes örökös hiányában az állam örököl. Az 

örökség visszautasításának joga az államot ez esetben nem illeti meg. Kivételes lehetőséget 

biztosít a Vtv. 36.§ (5) bekezdése. Az öröklési ügyek elhanyagolható hányadában a Magyar 

Államot az örökhagyó végrendeletében jelöli meg örökösként.  
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A hagyatékkal kapcsolatos minden peres és nem peres ügyben – a Kincstári Vagyoni 

Igazgatóság jogutódjaként – az MNV Zrt. jár el, egyben gyakorolja az államot, mint törvényes 

örököst megillető jogokat és viseli a hagyatékkal kapcsolatos terheket.  

 

Jogerősen (a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy év 

elteltével) a Magyar Állam részére átadott hagyaték esetében, amennyiben addig ismeretlen 

örökös jelentkezik, a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 262. számú állásfoglalásában 

rögzítettek szerint minden esetben polgári peres eljárást kell indítania a később jelentkező 

örökösöknek, mivel az előbbiekben hivatkozott állásfoglalás kimondta, hogy az öröklés 

jogcímén bekövetkezett tulajdonos változásról csak a bíróság rendelkezhet. 

Az MNV Zrt. számtalan hagyatéki peres eljárásban vesz részt alperesként és ez jelentős 

mértékben megnöveli az MNV Zrt. által fizetendő perköltségek összegét.  

 

Külföldön, illetve választottbíróság előtt folyamatban lévő perek 

 

Említést érdemel a MNV Zrt. olasz bírósági fórum előtt folyamatban lévő ún. SACE ügye, 

melynek 2 kártérítési igény iránt folyamatban lévő peres eljárása az olasz bíróságok előtt van 

folyamatban, mely perek értékének nagyságrendje 153 128 001 euró + járulékai illetve 

 6 539 914 euró + járulékai. 

 

Kiemelendő még az ún. DAM perek csoportja. Az ÁPV Zrt., mint eladó és a VSZ Kosice 

jogutóda, a SIH (Slovenské Investicné Holding), mint vevő között 1998. január 9. napján 

létrejött DAM Rt. részvények adásvételére vonatkozóan privatizációs szerződés. A privatizációs 

szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem teljesítése okán 2004. október 7. napján a Bécsi 

Kereskedelmi Kamara mellett működő Választottbíróságon ítélet született (SCH-4821. számon), 

amely a privatizációs vevőt 1,6 Mrd Ft-nak megfelelő összeg és annak 2004. március 2. napjától 

számított kamata megfizetésére kötelezte. Ez az összeg jelenleg cca. 3-3,2 Mrd Ft nagyságrendű.  

A választottbírósági eljárás végrehajtását a privatizációs vevő (és jogutódai) által Szlovákiában 

indított különféle peres eljárások akadályozták, a SIH - jogutód Gratio Holding fedeztet elvonó 

magatartását Cipruson sikerült elsőfokú bírósági ítélettel megakadályozni. 

 

 A Vb/ 16001. számon folyamatos választottbírósági eljárásban a Foundation Kft. kereseti 

kérelmében 389 536 958,- Ft és járulékai megfizetésére kéri egyetemlegesen kötelezni az MNV 

Zrt.-t és a Várgondnokság Nonprofit Kft.-t kártérítés jogcímén, a Várkertbazár projekt 

létrehozásával és megvalósításával kapcsolatban felmerült költségei megtérítéseként. 

Ellenkérelmében az MNV Zrt. vitatja a követelés alapjául szolgáló Ruttkai-Marczel-Ruttaki 

Ügyvédi Irodával kötött ügyvédi megbízási szerződés érvényességét, valamint a teljesítések 

alátámasztottságát. A Foundation Kft. perbeli követeléséből 312 528 905,- Ft összegű 

követelésrészt tesz ki az ügyvédi megbízási szerződés alapján fennálló követelés. Az MNV Zrt. 

ellenkérelmében a választottbírósági eljárás felfüggesztését kérte a Ruttkai-Marczel-Ruttaki 

Ügyvédi Irodával kötött ügyvédi megbízási szerződés érvénytelenségének megállapítása 

tárgyában 2016. április 01. napján indított,  7.G.41.329/2016. számon folyamatos perre.  

 

Tekintettel a Vb/ 16001. számon folyamatos választottbírósági eljárásban benyújtott 

ellenkérelmében foglaltakra, az MNV Zrt. 2016. április 1-jén keresetet nyújtott be a Ruttkai-

Marczel-Ruttaki Ügyvédi Iroda és a Foundation Kft. alperesek ellen jóerkölcsbe ütközésre, 

feltűnő értékaránytalanságra és színlelt szerződésre hivatkozással az alperesek között létrejött 

ügyvédi megbízási szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt.  
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Műkincsekkel kapcsolatos perek 

 

Jelenleg egy műkinccsel kapcsolatos per van folyamatban, Káldí Irma Mária felperes Magyar 

Állam és társai alperesek között tulajdonjog megállapítása iránt. Ezt a pert azonban 2013-ban a 

bíróság felfüggesztette, tekintettel arra, hogy felperes elhalálozott. 

 

A muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL törvény 38. § (1) bekezdése értelmében a 

muzeális intézmények leltárában szereplő kulturális javak korlátozottan forgalomképesek. Az e 

rendelkezés által meghatározott kincstári vagyon, a múzeumok szakleltárába felvett műtárgyak 

eredete azonban hazánk történelmi múltja miatt számos esetben sajátos.  

Egyes kulturális javak ugyanis nem vásárlás, ajándékozás vagy öröklés jogcímén képeznek 

állami tulajdont, hanem különböző jogszabályok szerint államosított, ismeretlen tulajdonos által 

elhagyott, vagy bírósági ítéletek által elkobzott tárgyakként kerültek közgyűjteményi leltárba, 

vagy a szerzésmód egyébként vitára adhat okot. Bár a kárpótlási törvények e kérdéskört rendezni 

kívánták, a bírói út nyitott a jogkeresők számára, hogy tulajdonjoguk fennmaradására hivatkozva 

igényt érvényesítsenek, és ezzel sokszor igen jelentős művek esetében is élnek a folyamatban 

lévő, ilyen jellegű ügyek szerint.  

 

A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet teszi lehetővé az érdekeltek számára nemperes 

igénybejelentés útján tulajdoni igényük érvényesítését. 2015. június 28-áig az MNV Zrt. bírálta 

el ezeket az igényeket, június 28-át követően azonban az MNV Zrt. „csupán” jelentést készít az 

igénybejelentésről, melyet a kulturális örökség védelméért felelős miniszter részére megküld, aki 

döntést hoz a vagyontárgy az igénylő részére történő visszaadásáról, vagy az igény elutasításáról.  

Az MNV Zrt. az elmúlt közel másfél év alatt 18 ügyben közel 300 db tárgyra adott ki nemleges 

tulajdonosi nyilatkozatot, mely alapján a Sigray-család, a Mikes-család, a Károlyi–család, a 

Chernel-család és a magyar katolikus egyház kapott vissza vagyontárgyakat. 

 

Restitúciós perek 

  

Egy per van folyamatban a Magyar Köztársaság, a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti 

Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Budapesti Műszaki és a Gazdaságtudományi Egyetem 

alperesek ellen, amelyet a Herzog-örökösök, mint felperesek indítottak. A pertárgy értéke 

elsődlegesen 44 darab műalkotás visszaszolgáltatása, amennyiben ez nem lehetséges, ennek 

ellenértékeként több mint 100 M USD feletti érték. A perben az alperesi oldal a szuverén 

immunitásra és a nemzetközi jog egyéb, perakadályt jelentő jogintézményeire hivatkozott. Az 

elsőfokú bíróság 11 db kép tekintetében elutasította a felperesi kérelmet, a fennmaradó 33 db kép 

tekintetében folyik tovább a per. Amennyiben a pert e szakaszban nem sikerül megnyernie az 

alpereseknek. 

A Herzog-perben eljáró Washington District Court of Columbia bírósága – eleget téve a 

fellebbviteli bíróság 2013. április 19-én kelt határozatában foglaltaknak – részletes bizonyítási 

eljárás lefolytatását követően hazánk kérelmének eleget téve, immáron a rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján megvizsgálta joghatóságának fennállását és ebben a jogkérdésben – és 

kizárólag ebben – 2015. december 2-án megtartott meghallgatást és több összefoglaló beadvány 

megküldését követően 2016. március 14-én meghozta megismételt első fokú döntését. 

 

A bíróság a Herzog-örökösök által 44 peresített műtárgyból 42 műtárgy vonatkozásában az FSIA 

kisajátítási kivételét megalapozottnak találta és megállapította az amerikai bíróság joghatóságát; 

ezen a jogcímen viszont elutasította viszont az amerikai joghatóságot 2 műtárgy vonatkozásában 

(Id. Lucas Cranach „Az angyal kinyilatkoztatása Joachimnak” és John Opie „Piros ruhás nő”). E 

két műtárgy vonatkozásában a bíróság joghatósága hiányában megszüntette a pert. Ugyanakkor a 
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bíróság valamennyi műtárgy vonatkozásában elutasította az FSIA kereskedelmi tevékenységen 

alapuló kivétel alkalmazását és megállapította joghatósága hiányát. 

A bíróság döntése nem jogerős. Hazánk és a perben álló közgyűjtemények 2016. április 7-én – 

közvetlen (és azonnali) fellebbezést nyújtottak be a Columbia Szövetségi Kerületi Szövetségi 

Fellebbviteli Bíróságánál. A fellebbezés alapján a másodfokú bíróság az amerikai joghatóság 

hiányát akár az összes peresített műtárgyra vonatkozóan is megállapíthatja. A fellebbviteli 

bíróság a fellebbviteli eljárás menetrendjét nem határozta meg, a fellebbviteli tárgyalás 

időpontját egyelőre nem tűzte ki.  
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Az MFB Zrt.  
 

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a 

továbbiakban: MFB tv.) 2010. június 17. napjától hatályos módosításának 3. § (5) bekezdése 

értelmében az 1. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetek állami tulajdonú 

részesedése tekintetében a Magyar Állam nevében a tulajdonos jogokat az MFB Magyar 

Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: az MFB Zrt.) 

gyakorolja. 

 

Az MFB Zrt. a 2015. év során a következő társaságoknál látott el tulajdonosi joggyakorlói 

feladatokat a Magyar Állam nevében: 

 

– Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 

– Diákhitel Központ Zrt. 

– ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. 

– Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

– Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 

– KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. 

– Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 

– NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. 

– Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

– Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 

 

Az MFB tv. 3. § (5) bekezdése értelmében a tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. rendelkezéseit 

az Nvtv.-ben, valamint az MFB tv.-ben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a 

tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem 

ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, 

biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet 

végelszámolással nem szüntetheti meg. Az MFB tv. 1. sz. mellékletében szereplő társaságok – a 

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Hungarofest Nemzeti 

Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Nemzeti Útdíjfizetési 

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kivételével – az Nvtv. 2. számú melléklete 

alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartoznak. 

 

A Vtv. értelmében az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett gazdálkodó szervezetekben 

(MFB tv. 1. számú melléklet, valamint az MFB tv. 24. § alapján) fennálló állami tulajdonú 

társasági részesedések a Vtv. 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján állami vagyonnak minősülnek. 

Az MFB tv. 3. § (6) bekezdése értelmében kizárólag ezen társasági részesedések tulajdonjogának 

– az erre feljogosított szervezet által történő – átruházása, biztosítékul adása vagy más módon 

történő megterhelése, a részesedésekre vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítása, 

illetve a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetése esetén a Vtv., valamint 

annak végrehajtására kiadott más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 

kijelöléséről szóló 8/2015. (II. 20.) NFM rendelet értelmében a társaság felett a tulajdonosi 

jogokat 2015. november 10. napjáig az MFB Zrt. gyakorolta. 

 

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 
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kijelöléséről szóló 7/2015. (II. 18.) NFM rendelet értelmében a társaság felett a tulajdonosi 

jogokat 2015. november 10. napjáig az MFB Zrt. gyakorolta. 

 

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban 

álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet értelmében a 

társaságban az államot megillető részesedés felett a tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja 

2022. december 31-ig. 

 

A tulajdonosi joggyakorló szervezet rábízott vagyonhoz kapcsolódó 2015. évi szervezeti-

működési keretei 

 

A rábízott vagyon körébe tartozó társaságok egy részében az MFB Zrt. közvetlen tulajdoni 

hányadot is birtokol, a saját és az állami tulajdon tekintetében egységes cégvezetési, irányítási 

elveket képvisel, együttesen szavaz. 

 

A MFB Zrt. a tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyekért 

Felelős Államtitkárság jóváhagyása, illetve előzetes szakértői felmérések alapján, 2014 végén 

megindította az MFB 2.0 projektet. Az új csoportszintű működési modell célja az MFB Csoport 

hatékonyabb, racionálisabb működési rendszerének kialakítása. Ennek keretében 2015-ben a 

csoport egészére vonatkozó projekt indult el, amelynek célja a csoportszinten egységes és 

hatékony folyamatok kialakítása és a csoportirányítás erősítése. Sor került a koncepció 

kialakítására és a magas szintű folyamatok meghatározására a tagvállalatok szakterületeinek 

bevonásával. 

 

Az egyes társaságok 2015. évi működése 

 

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 

 

2014-ben kormányhatározat rendelkezett a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (továbbiakban: 

Corvinus Zrt.) határon túli tőkebefektetési tevékenységének megszüntetéséről. A Corvinus Zrt.-

nek – korábbi tevékenységéből eredően – egy határon túli vállalkozásban állt fenn részesedése 

2015 elején. A tulajdonostársakkal folytatott intenzív tárgyalások eredményeképpen a Corvinus 

Zrt. értékesítette részesedését, így a határon túli befektetésekkel kapcsolatos részesedések a 

2015. évben véglegesen kikerültek könyveiből. A Kormány 2015-ben a Corvinus Zrt.-t jelölte ki 

vevőként a Budapest Bank Zrt. megvásárlására, így tevékenysége a bankvásárlással kapcsolatos 

feladatok elvégzésére irányult. 

 

A Budapest Bank Zrt. megvásárlásának köszönhetően a mérlegfőösszeg jelentősen bővült 2015-

ben: eszköz oldalon a tartós részesedések, míg forrás oldalon a hosszú lejáratú hitelek nőttek 

196 000 M Ft-tal. A mérlegfőösszeg a tervezett 207 400 M Ft-hoz képest magasabb lett 

(+33 800 M Ft), aminek elsődleges oka az volt, hogy a pénzeszközök a várt 2 300 M Ft helyett 

32 000 M Ft-tal gyarapodtak a Magyar Állam részéről ázsiós tőkeemelés céljából a társaság 

bankszámlájára utalt összegnek köszönhetően. 

 

A Corvinus Zrt. mérlegfőösszegét befolyásoló főbb tényezők 

adatok M Ft-ban 

2015.01.01 Nyitó mérlegfőösszeg 1 137 

2015. június Budapest Bank részvényeinek megvásárlása 195 996 

2015. december 
Erste Bank részvényvásárlással kapcsolatos ázsiós 

tőkeemelés 
32 000 
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2015. december Budapest Banktól kapott osztalék 12 500 

2015. december Egyéb - 387  

2015.12.31 Záró mérlegfőösszeg 241 246 

 

A Corvinus Zrt. működési költségein a tervezett 528 M Ft-hoz képest jelentős megtakarítást ért 

el 2015-ben (-398 M Ft). A személyi jellegű ráfordítások nagymértékben csökkentek, mert a 

feladatváltozással összefüggő átszervezés következtében az alkalmazotti létszám az év eleji 10 

főről december végére 5 főre csökkent. A vártnál kedvezőbben alakultak az anyagjellegű 

ráfordítások is, ami döntően annak volt köszönhető, hogy az igénybevett szolgáltatásokon belül a 

Budapest Bank Zrt. jogi és pénzügyi átvilágításával kapcsolatosan felmerült költségeket a 

tervezetthez képest korábban, még 2015-ben a befektetésre aktiválta a Corvinus Zrt.  

 

A Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésének finanszírozására felvett hitel 

után a tervezett 2 200 M Ft-hoz képest 1 700 M Ft-tal több kamatfizetési kötelezettsége 

keletkezett a Corvinus Zrt.-nek, a pénzügyi műveletek eredménye mégis kedvezőbb lett a 

kitűzöttnél, mert 10 100 M Ft helyett 12 500 M Ft osztalékot kapott a Budapest Bank. Zrt.-től 

2015-ben. 

 

Döntően a fent említetteknek köszönhetően a Corvinus Zrt. adózás előtti eredménye 

megközelítette a 8 400 M Ft-ot, ami lényegesen magasabb volt a tervezettnél (+1 200 M Ft). A 

pozitív eredmény a 2016. évi működési költségek fedezetét szolgálja, mivel a számviteli 

törvények változása miatt 2016-ban a Corvinus Zrt. osztalékbevétellel nem számolhatott. 

 

Diákhitel Központ Zrt. 

 

A Diákhitel Központ Zrt. (továbbiakban: Diákhitel Zrt.) alaptevékenysége a hallgatói 

hitelrendszer keretében történő hitelnyújtás. A Diákhitel Zrt. 2012 szeptemberétől – a kötött 

felhasználású Diákhitel 2 bevezetésével – két hitelterméket nyújt. 

 

A Diákhitel Zrt. mérlegfőösszege 2015. év végén 281 119 M Ft volt, amelynek meghatározó 

részét, 99%-át a hitelállomány képviselte.  

 

2015-ben a diákhitel állomány 277 741 M Ft-ról 279 605 M Ft-ra emelkedett, az új hiteligénylők 

száma 9 948 fő volt. A hallgatói hitelek folyósítása kismértékben az éves tervérték alatt (terv: 17 

200 M Ft, tény: 16 500 M Ft), míg a visszafizetések (ügyfél, NAV, kamattámogatás) a 

tervezettnél nagyobb mértékben (terv: 29 700 M Ft, tény: 30 200 M Ft) valósultak meg.  

 

A diákhitel kamata a Diákhitel Zrt. fennállása óta a legalacsonyabb volt, az Igazgatóság 2015. 

második félévére vonatkozóan csökkentette a Diákhitel 1 és 2 kamatát évi 5,75%-ról 4,9%-ra, 

illetve 7,0%-ról 6,15%-ra. 

 

A működési költségeknél a Diákhitel Zrt. az üzleti tervhez képest 4% körüli megtakarítást 

realizált, döntően az igénybe vett külső szolgáltatások miatt. A Diákhitel Zrt. eredménye – a 

speciális számviteli elszámolások következtében – a tervezettnek megfelelően 0 Ft volt.  

 

2015-ben a Diákhitel Zrt. normál működéséhez szükséges alapítói döntések születtek, rendkívüli 

esemény nem történt, a Diákhitel Zrt. a 2014. év végén megváltoztatott irányítási struktúrával, 

Igazgatósággal működött. A Diákhitel Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nonprofit 

elven működik. 
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ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. 

 

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (továbbiakban: ENKSZ Zrt.) létrehozásának 

célja az állam piacra lépésének biztosítása a földgáz, villamos-energia és a távhő szektor 

területén a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra leválasztása mellett. Az ENKSZ Zrt. fő 

feladata az állami közműszolgáltatás ágazatonként kiépülő rendszerének egységes szakmai 

irányítása. 

 

A nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló 1019/2015. (I. 22.) számú Kormányhatározat 3. pontjában a Kormány felhívta a nemzeti 

fejlesztési minisztert a Vtv. 3. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében és a 

Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a szükséges források biztosítása tekintetében a 

nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ENKSZ Zrt. 1 000 M Ft 

összegű alaptőkével és 14 000 M Ft tőketartalékkal az MFB Zrt. által az állam nevében, 

kizárólagos állami tulajdonú társaságként kerüljön megalapításra és az ENKSZ Zrt. felett az 

államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja. A 2015. február 18-án hatályba 

lépett 7/2015. (II. 18.) NFM rendelet az ENKSZ Zrt. felett a Magyar Államot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig az MFB 

Zrt.-t jelölte ki. 

 

Az MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója felkérte az MFB Zrt. Igazgatóságát, hogy 

biztosítsa az ENKSZ Zrt. részére a FŐGÁZ Zrt. MFB Csoport tulajdonában álló részvényeihez 

kapcsolódó szavazati jogokat.  Ezen felkérés végrehajtása körében az MFB Zrt. és az MFB 

Invest Zrt. 2015. április 16-án a FŐGÁZ Zrt. feletti szavazati joggyakorlásra vonatkozó, 

határozatlan időtartamra szóló Megbízási Szerződést írt alá az ENKSZ Zrt.-vel.  

 

A Vtv.-nek az egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. 

törvény 1.§ (1) bekezdésével módosított, 2015. július 10. napjától hatályos 3. § (2) bekezdés a) 

pontja értelmében az ENKSZ Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a kormányzati tevékenység 

összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja. Az NFM Rendelet hatályon kívül helyezésére 

2015. szeptember 11. napján került sor. Az ENKSZ részvények átadás-átvételére vonatkozó 

megállapodást az MFB Zrt. és a Miniszterelnökség 2015. szeptember 15-én írta alá. 

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban: Garantiqa Zrt.) alaptevékenysége, hogy készfizető 

kezesség vállalásával katalizátorként működjön közre a hazai kis- és középvállalkozások, 

valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására létrejövő szervezetek 

hitelezése során. 

 

A Garantiqa Zrt. a garanciaszervezetek piacán meghatározó, jelenleg 75%-os piaci részesedéssel 

rendelkezik. A 2015. évben az üzleti aktivitás növelése került fókuszba. A 2015. évi 

kezességvállalások összege 331 000 M Ft volt, ami 99%-os tervteljesülést jelent. A 

kezességvállalások 17%-kal nőttek a 2014. évihez képest. 

 

A készfizető kezességvállalási állomány az év során folyamatosan növekedett, 2015. december 

31-én 366 500 M Ft volt. A portfolió döntően állami viszontgaranciás kezességekből állt (348 

700 M Ft), az MFB Zrt. (a Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. jogutódjaként) 100% mértékű 

viszontgaranciás ügyletek állománya 9 200 M Ft-ra nőtt. A saját kockázatra vállalt, 

viszontgarancia nélküli portfolió 8 600 M Ft volt (az új kötésű saját kockázatú ügyletekkel 

együtt). 2015-ben a lezárt követelések átlagos megtérülése 21% volt, ami a beváltott kezességek 
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számát és a megtérülési rátát illetően is jóval kedvezőbb az előző évi szinthez képest, 

köszönhetően az aktívabb banki együttműködésnek és a hatékonyabb behajtási tevékenységnek. 

 

A garanciadíj bevételek a tervezettnél magasabban alakultak (103,2%), a bevételek 

összességében meghaladták a tervezettet. A kezességvállalási portfolió ráfordításai jóval 

kedvezőbben alakultak a tervnél (alacsonyabb beváltások: 2015. évre tervezett 17 800 M Ft 

összegű beváltás 52%-ban teljesült), a céltartalék és az értékvesztés nettó felszabadítása 3 228 M 

Ft-ot tett ki a 2015. évben.  

 

A Garantiqa Zrt.-nél a 2015. évi személyi költség a vártnál kisebb átlagos létszám ellenére 

meghaladta a tervezett szintet (+97,8 M Ft). A dologi költségek elmaradásának oka, hogy a 

tervezett informatikai beruházások ugyan elkezdődtek, de számlázásra, aktiválásra még nem 

minden esetben kerültek, ezért az amortizáció összege 6,5%-kal, míg a többi dologi költség 

11%-kal alacsonyabb volt a tervezettnél. A fentieknek köszönhetően a működési költségek 

0,6%-kal (13,8 M Ft-tal) a terv alatt alakultak. A 2015. évi záró létszám (105 fő) megegyezett a 

tervvel. Mindezek következtében a Garantiqa Zrt. 2015. évi adózás előtti eredménye 3 493 M Ft 

nyereség volt. 

 

A Garantiqa Zrt. a 2015. évben több intézkedést hozott azzal a céllal, hogy szolgáltatási 

színvonala tovább javuljon és a szolgáltatások ügyfélbarát módon és még hatékonyabban 

(gyorsabban és egyszerűbben) legyenek elérhetőek: 

– elektronikus kérelembefogadási rendszer (eKérelem) bevezetése az egyedi elbírálású 

ügyletek esetében; 

– értékesítő csoport létrehozása a személyes kapcsolattartás erősítése érdekében; 

– banki partnerek számára Help Desk (Call Center) szolgáltatás nyújtása, KKV-k részére 

kialakított telefonos ügyfélszolgálat elindítása; 

– kommunikációs aktivitás (nyomtatott, online megjelenések) növelése. 

 

Hungarofest Nonprofit Kft. 

 

A Hungarofest Nonprofit Kft. (továbbiakban: Hungarofest Kft.) tevékenysége kiterjedt a hazai 

programszervezésre; a magyar kultúra külföldi bemutatására; a jubileumokhoz tartozó zenei, 

irodalmi évadok koordinálására; valamint több rangos művészeti ösztöndíj, fesztivál és zenei 

verseny szervezői feladatainak ellátására. Kiemelt feladata volt az állami emléknapok és nemzeti 

ünnepek rendezvényeinek bonyolítása. 

 

A nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához 

kapcsolódó feladatok, valamint a Turisztikai Célelőirányzat („TC”) felhasználása a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) számú Kormányrendelettel a 

Honvédelmi Minisztériumhoz kerültek. A Honvédelmi Minisztérium a Hungarofest Kft. 

tevékenységére nem tartott igényt, ezért a 2015. március 31-én lejárt közszolgáltatási szerződést 

nem hosszabbította meg, a feladatokat a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti 

Rendezvényszervező Hivatala vette át a Kft-től. 

 

A nemzetgazdasági miniszter 52/2014. (XII. 31.) számú, a TC felhasználásának és kezelésének 

részletes szabályairól szóló NGM rendelet felhasználási jogcímei közül törlésre került a 

Hungarofest Kft. működési költségeinek finanszírozása. Ezzel párhuzamosan a Hungarofest Kft. 

2015. évi működési költségét (az előzetes terveknek megfelelően kb. 200 M Ft nagyságrendben) 

az MFB Zrt. a rábízott vagyonba tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadásoknál 

tervezte be, ami 2014. december 31-én kikerült az előirányzatból. A fentiek következtében a 

Hungarofest Nonprofit Kft. működésének fedezete – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – nem 

volt biztosítva a 2015. évi központi költségvetésben. 
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A Hungarofest Kft. likviditási tartalékait 2015. december hónapra felélte, ezért az MFB Zrt. a 

Magyar Állam nevében 2015. december 28-án 16 M Ft összegű tőkeemelést hajtott végre. 

 

A Hungarofest Kft. 2015. évi működési költségei a bruttó 1 100 M Ft költségvetésű német-

magyar barátság évéhez kapcsolódó, kizárólag a 2015. évet terhelő feladatok időszaki költségei 

miatt 30%-kal haladták meg a bázis időszak költségeit.  

 

A német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programok, rendezvények kapcsán a 2015. évben 

786,5 M Ft árbevétele származott a Hungarofest Kft.-nek. 

 

A vissza nem térítendő forrással nem fedezett működési költségek miatt a Hungarofest Kft. 

feladatellátása veszteséget okozott. A 2014. évi veszteségnél (-109,266 M Ft) jóval kedvezőbben 

alakult a 2015. évi eredmény (-56,7 M Ft), köszönhetően a jelentős létszámleépítés és 

feladatvesztés miatti költségcsökkentésnek, valamint a Miniszterelnökség megbízásából a német-

magyar barátság évéhez kapcsolódó feladatok ellátása kapcsán elszámolt, megközelítőleg 33 M 

Ft összegű működési költség ellentételezésnek.  

A Hungarofest Kft. 2015. december 31-i záró létszáma 7 fő, ami – tekintettel a feladatszűkülésre 

és a finanszírozási problémákra – jelentősen elmarad a 2014. december 31-i 20 fős záró 

létszámtól. 

 

KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. 

 

A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. (továbbiakban: KAF Zrt.) fő feladata az állami 

közműszolgáltató és infrastruktúra-üzemeltető társaságok közötti megfelelő adatcsere biztosítása 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakmai felügyelete mellett. A KAF Zrt. 

által biztosítható a hatékony, átlátható, megkülönböztetés-mentes és megfelelően ellenőrizhető 

piaci működés, mivel biztosíthatja a szabályozó hatóság és a piaci szereplők között azonos 

adatbázison alapuló működést. 

 

A Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1023/2015. (I. 29.) számú Kormányhatározatban a Kormány felhívta a 

nemzeti fejlesztési minisztert a Vtv. 3. § (2a) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében és a 

Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a szükséges források biztosítása tekintetében a 

nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Központi Adatfeldolgozó 

Társaság 100 M Ft összegű alaptőkével és 2 900 M Ft összegű tőketartalékkal, az MFB Zrt. által 

az állam nevében, kizárólagos állami tulajdonú társaságként kerüljön megalapításra. A KAF Zrt. 

felett az államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja, a szakmai felügyeletet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. Felkérte továbbá a nemzeti 

fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal 

együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a KAF Zrt. működéséhez szükséges 

jogszabály-módosításokat. A 2015. február 20-án hatályba lépett 8/2015. (II. 20.) NFM rendelet 

a KAF Zrt. felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége 

gyakorlójának 2020. december 31-ig az MFB Zrt.-t jelölte ki. 

 

A Vtv. az egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. törvény 

1.§ (1) bekezdésével módosított, a Vtv. 2015. július 10. napjától hatályos 3. § (2) bekezdés a) 

pontja értelmében a KAF Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a kormányzati tevékenység 

összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja. Az NFM Rendelet hatályon kívül helyezésére 

2015. szeptember 11. napján került sor. A KAF részvények átadás-átvételére vonatkozó 

megállapodást az MFB Zrt. és a Miniszterelnökség 2015. szeptember 15-én írta alá. 
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Tekintettel arra, hogy a KAF Zrt. működésének jogszabályi alapját megteremtő a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása 2015. szeptember 15-ét követően lépett 

hatályba, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlási időszakában a KAF Zrt. nem tudta megkezdeni 

érdemi tevékenységét. 

 

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 

 

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (továbbiakban: KvfP Zrt.) fő feladata volt, hogy a 

kisvállalkozások tőkeellátottságát javítsa, és ezzel nemcsak hitelképességüket növelje, de piaci 

helyzetüket, versenyképességüket is erősítse, továbbá elősegítse a részvényes hitelintézetek és a 

szintén részvényes Garantiqa Zrt. üzleti tevékenységének bővítését a kisvállalkozások körében.  

 

A KvfP Zrt. a 2015-ös évben új befektetést már nem valósított meg, az üzleti tevékenység a 

meglévő portfolió kezelésére, illetve annak értékesítésére korlátozódott. A KvfP Zrt. 

eszközállományának nagysága a 2015. évben hozzávetőleg megegyezik a 2014. december 31-i 

bázisadattal. Szerkezetében érdemi változás az, hogy a befektetett eszközök értéke csökkent, a 

forgóeszközök értéke növekedett az üzletrész-értékesítések következtében.  

 

2015. december 31-én a működési költségek összege 121 M Ft volt. A személyi jellegű 

ráfordítások összege 79 M Ft, ez 77,53%-a a bázisnak és 106,26%-a a tervezettnek. Az 

anyagjellegű ráfordítások összege 39 M Ft, ez a bázisidőszaki érték 69,34%-a, az év végére 

tervezett érték 104,17%-a. A KvfP Zrt. 2015. december 31-i záró létszáma 4 fő. A KvfP Zrt. az 

évet 28,481 M Ft összegű mérleg szerinti eredménnyel zárta. 

 

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. 

 

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (továbbiakban: NEG Zrt.) 2014-es alapítását követően 

2015-ben kezdte meg tényleges működését. Elsődleges tevékenységi köre az 

energiahatékonyságot eredményező beruházások teljes körű megvalósítása ún. ESCO beruházási 

konstrukció keretében, mely esetén a beruházás a realizált megtakarításokból kerül 

finanszírozásra. A NEG Zrt. hosszú távú célja, hogy támogassa a hazai és EU-s 

energiahatékonysági célkitűzések megvalósítását a tulajdonosi elvárások teljesülése mellett. 

 

A NEG Zrt. 2015. évre kitűzött legfőbb célja az volt, hogy a működéshez szükséges feltételeket 

(anyagi, technikai, humán-erőforrás, stb.) megteremtse és ezen előkészítő időszakot követően 

megkezdje a valós üzleti működését, amely cél 2015 decemberére teljesült.  

 

A Zöldbank koncepció megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1114/2015. 

(III. 6.) Korm. határozat, valamint a 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet 1. §-ában foglaltak alapján 

a NEG Zrt. államot megillető 51%-os tulajdonosi részesedése felett az államot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2022. december 31-ig tulajdonosi 

joggyakorlóként az MFB Zrt. gyakorolja. 

 

A NEG Zrt. közgyűlése 2015. november 4-én fogadta el a hosszú távú (20 éves horizontú) üzleti 

tervet, valamint határozatot hozott a NEG Zrt.-ben történő tőkeemelésről összesen 900 M Ft 

összegben. A NEG Zrt. e forrás rendelkezésre bocsátását követően megkezdhette valós üzleti 

működését, melynek keretében: 

– kialakításra és részben feltöltésre kerültek a főbb szervezeti egységek; 

– az MFB Zrt.-vel egyeztetett pilot program keretében megkezdődött egyes potenciális kkv 

ügyfelek felkeresése, üzleti ajánlatok kidolgozása, melynek eredményeként a NEG Zrt. 
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decemberben megkötötte az első ESCO szerződését, valamint egy energetikai tanácsadási 

(energetikai előaudit) szerződést. 

 

A NEG Zrt. 2015. évi működési költsége 67,6 M Ft volt. A működést összességében a 

költségtakarékosság jellemezte. A NEG Zrt. érdemi tevékenységét a tőkeemelést követően 

kezdte meg, így 2015-ben árbevétele nem volt, adózás előtti eredménye ezért negatív: a 2014-es 

-9,5 M Ft-ot követően 2015-ben -44,7 M Ft. A NEG Zrt. 2015. évi záró létszáma 8 fő volt.  

 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.  

 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NÚSZ Zrt.) az országos gyorsforgalmi- 

és főutakra vonatkozóan az e-matrica rendszerben díjszedési-, pótdíjazási- és díjellenőrzési-, 

valamint az e-útdíj rendszerben díjszedési-, egyetemes útdíjszolgáltatói- és díjellenőrzés-

támogatói tevékenységet végez. 

 

A NÚSZ Zrt. Magyarország törvényei szerint bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság. 

Jegyzett tőkéjének összege 2015. december 31-én 13 200 000 ezer Ft, amelyet 13 200 db, a 

Magyar Állam tulajdonában lévő, egyenként egymillió forint névértékű, névre szóló 

törzsrészvény testesít meg. A társaság működése határozatlan időtartamra szól. 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezik a 

NÚSZ Zrt. használati idővel (34 516 M Ft) és megtett úttal arányos útdíj (149 000 M Ft) 

bevételeinek költségvetési előirányzatáról. 

 

Az útdíjbevételek kismértékben a költségvetésben tervezett szint felett alakultak, pótdíjból 

viszont 122%-kal több folyt be, így teljes mértékben befolyt a költségvetésbe az ilyen címen 

tervezett összeg. 

 

A bevételek költségvetési előirányzatának teljesülését az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

– Használati idővel arányos útdíj-szedési rendszer (e-matrica vagy HD) bevételre 

vonatkozóan: 

adatok M Ft-ban 

Költségvetési teljesülés  2015 
Teljesülés %-

ban 

Éves előirányzat 34 516 100,0 

2015 eredményszemléletben 45 430 131,6 

2015 pénzforgalmi szemléletben 45 202 131,0 

 

– A megtett úttal arányos útdíj-szedési rendszer (UD) bevételre vonatkozóan: 

 

adatok M Ft-ban 

Költségvetési teljesülés  2015 
Teljesülés %-

ban 

Éves előirányzat 149 000 100,0 

2015 eredményszemléletben 146 278 98,2 

2015 pénzforgalmi szemléletben 144 751 97,1 

 

A NÚSZ Zrt. 2015. évi záró mérlegfőösszege: 43 672 M Ft, a tervezett szintnél 6 529 M Ft-tal 

magasabb, ami elsősorban a tervezettnél magasabb pénzeszközállomány, azon belül az – a HD-

UD díjbevétel tervezettnél magasabb, használóknak értékesített, de még a költségvetésnek nem 
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továbbított – idegen pénzállomány (záró: 17 490 M Ft) tervezettnél 5 000 M Ft-tal magasabb 

szintjének köszönhető. 

 

A NÚSZ Zrt. 2015. évi mérleg szerinti eredménye 1 924 M Ft-tal a tervezett felett alakult (terv: 

258 M Ft, tény: 2 182 M Ft). Az egyszeri kedvező eltérés fő oka, hogy a korábbi műszaki 

üzemeltetési üzletág 2013. évi szolgáltatási díj számláira képzett értékvesztés feloldásra került, 

az ÁFA-különbözet 2 486 M Ft eredményt javító hatással járt. Ezzel szemben az eredményt 

rontotta, hogy a NÚSZ Zrt. júliusban céltartalékot képzett (Egyéb ráfordítások között) egy újabb 

peres ügy miatt, 864 M Ft összegben. Az ügy a korábbi műszaki üzemeltetési üzletághoz 

köthető, az M1-M15 autópályák mellett épült optikai nyomvonal-hálózat hasznosításával 

kapcsolatos. 

 

A működési költségek (ELÁBÉ nélküli tény: 10 321 M Ft) a tervezett alatt alakultak 652 M Ft-

tal az év során bevezetett költségcsökkentési intézkedésnek köszönhetően. 

 

A folyamatban lévő létszám optimalizálás miatt az üres pozíciók egy része 2015-ben nem került 

betöltésre. Ezen felül a tervezett nagylaki értékesítési pont nem került megnyitásra, mivel 

költséghatékonyabb volt egy viszonteladói értékesítés elindítása. Összességében az átlaglétszám 

a tervezett szint alatt alakult (terv: 696 fő, tény: 674 fő). 

 

Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (továbbiakban: RFH Zrt.) fő feladata 2015. év áprilisáig a 

regionális, térségi gazdaságfejlesztés segítésére létrehozott társaságok (Regionális Fejlesztési 

Társaságok) felügyelete, e társaságok munkájának közvetlen és közvetett segítése/támogatása 

volt. A vagyonkezelői tevékenység jogi és számviteli feladatain túl feladati kiterjedtek a többségi 

tulajdonában lévő társaságok munkájának egységes tervezésére, kialakítására, működésének 

ellenőrzésére, illetve üzletviteli és egyéb befektetési tanácsadásra. 

 

Az RFH Zrt. gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó speciális szerepét támogatták a szakosított 

pénzügyi tevékenységet végző társaságai, így a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt., az 

Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonában lévő Régió Finansz Zrt., illetve a 

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonában lévő Alföld-Faktoring Zrt. 

 

Az MFB Zrt. a 2015 áprilisában kiadott Alapítói Határozatokban meghatározta, illetve 

módosította az RFH Zrt. és leányvállalatai feladatait, szerepét és működését. Az MFB Zrt., mint 

tulajdonosi joggyakorló Alapítói Határozatokban utasította az RFH Zrt.-t a saját és 

leányvállalatai portfoliójának (részesedések, követelések, ingatlanok) értékesítésére és a 

leányvállalatok tevékenységének megszüntetésére. Ennek megfelelően az RFH Zrt. 2015-ben 

megkezdte a leányvállalatok tevékenységének megszüntetését és a részesedések, követelések és 

ingatlanok értékesítését, azonban a teljes megvalósítás áthúzódott a 2016. évre. 

 

Az RFH Zrt. jelentős változást tervezett az eszközei szerkezetében, a befektetési portfolió 

tervezett értékesítése és a jogutód nélküli megszüntetés miatt. A terv szerint a befektetett 

eszközök értéke 2015. december 31-ére 2 080,2 M Ft-ra csökkent volna, amely tárgyi 

eszközökből és a megmaradt részesedésekből (2 075,5 M Ft értékben) állt volna. A befektetett 

pénzügyi eszközök értéke már csak a stratégiailag fontos, hosszabb távon megtartandó társasági 

részesedéseket tartalmazta volna (Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt., Szempont Kft., 

EHPSZ Első Hazai Pénzügyi Szolgáltató Kft., Corvinus Zrt.) de mivel a portfolió értékesítése 

áthúzódott 2016-ra, a befektetett eszközök értéke 10 666,5 M Ft lett, mely jelentősen meghaladja 

a tervezettet. 
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Az RFH Zrt. a 2015. évet 1 901,9 M Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta. A társaság 

eredményét alapvetően meghatározta, hogy a portfolió értékesítése nem fejeződött be az év 

folyamán, így a tervezett árbevétel nem realizálódott, viszont a 2015-ben még megmaradó 

portfolióra jelentős, nem tervezett értékvesztést kellett képezni 1 676,3 M Ft értékben. 

 

Kontrolling rendszer 

 

A MFB Zrt. a tulajdonosi joggyakorlást a belső szabályzatoknak megfelelően végzi és a rábízott 

vagyonelemeket elkülönített rendszerben tartja nyilván. A MFB Zrt. kiépítette a rábízott vagyon 

adatszolgáltatási rendszerét, amely havi/negyedéves rendszerességgel kíséri figyelemmel a 

tulajdonosi joggyakorolt társaságok gazdálkodását.  

 

A minden egyes társaságot elemző negyedéves beszámolókat megtárgyalja mind a MFB Zrt. 

Igazgatósága, mind a Felügyelőbizottsága, illetve tájékoztatásul megküldi a nemzeti fejlesztési 

miniszter részére.  

 

A MFB Zrt. 2015-ben mind a belső, mind a külső (minisztériumok, Magyar Államkincstár) 

adatszolgáltatási követelményeknek megfelelt. 

 

A MFB Zrt. emellett az üzleti tervezést is felügyeli, a terveket elfogadja. A 2015. évi tervek 

egységes alapelvek mentén, az egyes vállalati sajátosságokat figyelembe véve készültek el.  A 

társaságok irányításában az MFB Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló, a 2015. évre vonatkozóan 

önálló célkitűzési rendszert állított fel, ez alapján történik a beszámolás és a tervben foglalt 

üzleti, működési célok visszamérése. 

 

A csoportszintű szinergiák érvényesítésének hangsúlyos területe volt 2015-ben is a csoporttagok 

koordinációja, az egységes beszerzési, beszámolási elvek kidolgozása, alkalmazása, betartatása, 

amelynek gyakorlati megvalósítása érdekében számos intézkedés történt (informatikai 

beruházások, irodabérlet és irodai eszköz beszerzések központosított összehangolása, stb.). 

tovább folytatódott a csoportszinten egységes és hatékony folyamatok kialakítása és a 

csoportirányítás erősítése. 

 

A vagyonkezelt társaságok általános működésüket tekintve megfeleltek a számukra 

megfogalmazott elvárásoknak. Minden vagyonkezelt társaság esetében határidőben elfogadásra 

kerültek az éves beszámolók, az üzleti tervek, illetőleg, amennyiben szükséges volt, a 

Felügyelőbizottságok működőképességének fenntartása érdekében a vagyonkezelő a szükséges 

személyi döntéseket meghozta. 

 

Ellenőrzési feladatok 
 

A MFB Zrt. nemcsak a rábízott vagyonnal kapcsolatos saját, belső tevékenységét kíséri 

figyelemmel, hanem tervezett és eseti vizsgálatokkal tekinti át a rábízott vagyonelemek 

gazdálkodásának jog- és tervszerűségét.  

 

A MFB Zrt. alapvetően kétféle módszertani megközelítést alkalmaz a kockázati alapú ellenőrzési 

rendszer alkalmazásában: 

– A kockázati térkép egy nemzetközileg elfogadott és használt módszertan alapján méri az 

üzleti és támogatói területek (közte a rábízott vagyonelemek) kockázatát. A kockázat 

mérési eredményei hozzájárulnak egyrészt a vezetői- és a munkafolyamatba épített 

ellenőrzési módszerek folyamatos javításához, másrészt e kockázatok mérési eredményei 

jelentik az éves belső ellenőrzési tervek elkészítésének megalapozását is. 
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– A rábízott vagyonelemekkel kapcsolatban a MFB Zrt. egy olyan kockázatmérési 

módszertant dolgozott ki és adott át az érintett társaságok Vezető testületeinek 

(vezérigazgató, felügyelőbizottság), amely alapján a társaságok kockázatait egy erre 

kialakított módszertan alapján mérni lehet. E kockázatmérési módszertan segíti a 

társaságok vezérigazgatóinak és felügyelőbizottságainak kockázatcsökkentő 

intézkedéseit, valamint e kockázati módszertan része lett a társaságok belső ellenőrzési 

szabályzatainak, egyben segítve e társaságok belső ellenőrzési tervkészítését is. 

– Tulajdonosi joggyakorlást illetően 2015-ben a társaságoknál a MFB Zrt. vizsgálatot 

közvetlenül nem végzett, a 2014-es vizsgálatot illetően látta el a feladatok nyomon-

követését. 

 

A rábízott vagyon tárgykörében az MFB Felügyelőbizottsága rendkívüli intézkedéseket nem 

rendelt el, az előterjesztéseket az azokban foglalt határozati javaslatok szerint fogadta el. 

 

A rábízott vagyonnal való gazdálkodás 2015. évi folyamatai 

 

Az MFB törvény 3. § (9) bekezdése értelmében az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak 

nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett az MFB 

törvény erejénél fogva a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 

Az MFB Zrt. ennek megfelelően a rábízott vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat egy 

elkülönült rendszerben oldja meg. 

A rábízott vagyon főbb számai a mérleg eszköz oldalán a 2015. évben a következők szerint 

alakultak: 

 
            adatok M Ft-ban 

MÉRLEG - ESZKÖZÖK 2014.12.31. 2015.12.31. 

Befektetett eszközök 43 609 45 150 

Immateriális javak 0 0 

Tárgyi eszközök 0 0 

Befektetett pénzügyi eszközök 43 609 45 150 

Tartós állami tulajdonú részesedések 36 429 36 897 

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 7 180 8 253 

Forgóeszközök 0 32 441 

Készletek 0 0 

Követelések 0 32 441 

Értékpapírok 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 43 609 77 591 
 

 

Az eszközállomány növekedését több tétel eredője okozta: Az MFB Zrt. 2015 folyamán 

megszerezte a NEG Zrt. 51%-os állami részesedése feletti tulajdonosi joggyakorlást, amely 10,2 

M Ft-tal növelte a tartós részesedések állományát. A MFB Zrt. az állam nevében négy 

társaságban emelt tőkét (Corvinus Zrt., Hungarofest Kft., NÚSZ Zrt., NEG Zrt.) 32 900 M Ft 

összegben. Év végén a minősítések során az állami részesedésekre 1 072,401 M Ft 

értékhelyesbítést és 536 ezer Ft többlet értékvesztést számolt el.  

 

Az MFB Zrt. 2015-ben az állam nevében 15 000 M Ft tőkével megalapította az ENKSZ Zrt.-t és 

3 000 M Ft tőkével a KAF Zrt.-t, melyek tulajdonosi joggyakorlását még az év folyamán átadta a 

Miniszterelnökség részére, így ez a tranzakció a rábízott vagyon mérlegfőösszegét nem érintette. 
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Az állami vagyonban lévő részesedések vonatkozásában az értékhelyesbítés elszámolásának 

lehetősége 2010-ben nyílt meg, a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló 

szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségeiről szóló 347/2010. (XII. 28.) Kormányrendelet hatályba lépésével. Korábban az 

MNV Zrt. nem értékelhette fel értékhelyesbítéssel a tartós állami részesedéseket, ezért az előző 

években felhalmozódott sajáttőke-növekmény is 2010-ben jelent meg értékhelyesbítés 

formájában. Az MFB Zrt. az állami részesedések 2010. évi értékelése során 88 789 M Ft 

értékhelyesbítést számolt el, amely 2015. év végére 8 253 M Ft-ra csökkent. Az 1 072 M Ft 

értékhelyesbítés növekmény összege a Garantiqa Zrt. 2015. évi saját tőke növekményéből, 

nyereséges gazdálkodásából adódik. 

 

A rábízott vagyon főbb számai a mérleg forrás oldalán a 2015. évben a következők szerint 

alakultak: 

 
adatok M Ft-ban 

MÉRLEG-FORRÁSOK 2014.12.31. 2015.12.31. 

Saját Tőke 43 597 77 588 

Nemzeti vagyon induláskori értéke 168 812 168 812 

Nemzeti vagyon változásai -76 861 -94 851 

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai -7 071 43 862 

Felhalmozott eredmény -45 751 -48 464 

Eszközök értékhelyesbítésének forrása 7 181 8 253 

Mérleg szerinti eredmény -2 713 -24 

Kötelezettségek 9 3 

Passzív időbeli elhatárolások 4 1 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 1 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 43 609 77 591 

 

 

A mérleg forrás oldalán a változások az alábbiak: A befektetések könyv szerinti értékéből 

kikerült az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. 18 000 M Ft értékben, és bekerült a NEG Zrt. 10,2 M Ft 

értékben. Mindez a nemzeti vagyon változása soron látható, -17 990 M Ft értékben. 

 

A pénzforgalmi számlák egyenlege 50 932 M Ft az egyéb eszközök induláskori értéke és 

változásai soron jelenik meg, amely a 32 900 M Ft tőkeemelés, a 18 000 M Ft cégalapítás és a 

32,5 M Ft működési kiadások összege.  

 

A felhalmozott eredmény a 2014. évi mérleg szerinti veszteséggel, -2 713 M Ft-tal változott, az 

eszközök értékhelyesbítésének forrása 1 072 M Ft-tal nőtt az év végi minősítés miatt. 

 

A nyitott szállítói számlák egyenlege 6 M Ft-tal, míg az elhatárolt könyvvizsgálati díj összege 2 

M Ft-tal csökkent év végére. 

 

A rábízott állami vagyonról szóló éves költségvetési beszámoló részeként a társaságokban 

meglévő állami részesedések után elszámolt értékvesztés a következők szerint alakult: 
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adatok Ft-ban 

Társaság 2015.01.01. induló 2015.12.31. záró Változás 

Corvinus Nemzetközi 

Befektetési Zrt. 
424 328 316 424 328 316 0 

Diákhitel Központ 

Zrt. 
0 0 0 

Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. 
0 0 0 

Kisvállalkozás-

fejlesztő Pénzügyi 

Zrt. 

0 0 0 

NEG Nemzeti 

Energiagazdálkodási 

Zrt. 

0 78 359 460 78 359 460 

Regionális 

Fejlesztési Holding 

Zrt. 

3 520 924 000 5 408 117 000 1 887 193 000 

Nemzeti 

Útdíjfizetési 

Szolgáltató Zrt. 

4 302 319 612 2 323 358 155 -1 978 961 457 

Hungarofest 

Nonprofit Kft. 
179 547 589 193 493 000 13 945 411 

Összesen 8 427 119 517 8 427 655 931 536 414 

 

 

A Corvinus Zrt. a 2015. évet – a jelentős összegű Budapest Bank Zrt.-től kapott osztalék miatt – 

a nettó könyv szerinti értéktől magasabb sajáttőke-értékkel zárta. A MFB Zrt. az értékvesztés 

állományt ennek ellenére szinten tartotta az óvatosság elve miatt. 

 

A MFB Zrt. a NEG Zrt.-ben és az RFH Zrt.-ben fennálló állami részesedésekre a 2016. április 

30-i alacsonyabb saját tőke összegig számolt el értékvesztést, tekintettel a társaságok veszteséges 

gazdálkodására. 

A NÚSZ Zrt. esetében a MFB Zrt. az értékvesztés állományt a 2016. április 30-i saját tőke 

értékéig visszaírta, tekintettel arra, hogy a társaság a 2015. évet egy egyszeri eredményt javító 

hatás miatt nyereséggel zárta.  

 

A Hungarofest Nonprofit Kft. a saját tőkéjét a működési finanszírozási források 2014 júniusától 

történő megszűnése miatt elveszítette. Az előbbire tekintettel a MFB Zrt. a részesedést rossz 

minősítésbe sorolta és a részesedésre további 13,95 M Ft értékvesztést számolt el. 

 

2015-ben folytatódott a csoport racionalizálása, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, 

költséghatékonyabb szervezetek kialakítása. A MFB Zrt. és egyes csoporttagok központi 

koordináló szerepvállalásával a csoport működésével kapcsolatos, költségracionalizálást célzó 

intézkedések folytatódtak (egységes elv szerinti irodabérlések, gépkocsi beszerzések, 

informatikai beruházások, létszámgazdálkodás, költségcsökkentés, követeléskezelés 

kompetenciacentrumban, stb.) 

 

A tulajdonosi joggyakorlás eredménye a 2015. évben -24,4 M Ft volt, ami a tárgyévben felmerült 

működési kiadásból (-23,8 M Ft) és elszámolt értékvesztésből (-536 ezer Ft) tevődik össze. 
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adatok ezer Ft-ban 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014.12.31 2015.12.31 

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele  0 0 

Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

Egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 

Anyagjellegű ráfordítások 31 365 19 767 

    Igénybe vett szolgáltatások értéke 31 365 19 767 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 

Értékcsökkenési leírás 0 0 

Egyéb ráfordítás 5 471 4 078 

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -36 836 -23 845 

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  0 0 

   Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 2 709 337 536 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 709 337 536 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -2 709 337 -536 

SZOKÁSOS EREDMÉNY -2 746 173 -24 381 

  

                  

Az MFB Zrt. a 2015. év során a rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelésére 900 M Ft; 

működésének támogatására 300 M Ft; rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, 

jogi képviseleti kiadásokra 100 M Ft; részesedésszerzésre 50 000 M Ft költségvetési forrás 

igénybevételére volt lehetősége. 

 

A tőkeemelésre vonatkozó 900 M Ft-os forrás 100%-ban felhasználásra került. Az MFB Zrt. 

három társaságnál hajtott végre tőkeemelést, összesen 900 M Ft értékben: NEG Zrt. (459 M Ft), 

Hungarofest Kft. (16 M Ft), NÚSZ Zrt. (425 M Ft).  

 

Az MFB Zrt.-nek a költségvetés által nyújtott 300 M Ft összegű működési támogatás a MFB Zrt. 

rábízott vagyonkezeléssel összefüggésben felmerült többlet működési költségeinek megtérítésére 

szolgált. Ez a 2015-ös évben 100%-ban felhasználásra került. (Megjegyzendő azonban, hogy ez 

az összeg a munkaidő ráfordításon alapuló költségkalkuláció alapján csak a ténylegesen 

felmerülő költségek mintegy 56%-át fedezte.) 

  

A tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadásokra fordítható 100 M Ft összegű forrás 32%-

ban, 32 M Ft összegben került felhasználásra. 

 

A részesedésszerzésre vonatkozó 50 000 M Ft forrás is 100%-ban felhasználásra került. A MFB 

Zrt. az állam nevében 15 000 M Ft tőkével megalapította az ENKSZ Zrt.-t és 3 000 M Ft tőkével 

a KAF Zrt.-t, valamint 32 000 M Ft értékben megszerezte az Erste Bank Hungary Zrt. 

tulajdonosi részesedését. 

 

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok a 2015. év során átláthatóan és 

költséghatékonyan működtek, feladataikat a törvényi előírásoknak megfelelően ellátták.  

A tulajdonosi joggyakorlás feladataival megbízott szervezeti egységek mind a belső-, mind a 

külső adatszolgáltatásokat 2015-ben is határidőre teljesítették. 
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Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
 

 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) az egészségügyért felelős 

miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Az ÁEEK önállóan működő és gazdálkodó 

központi költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

2011. május 1. napjával, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet alapján a GYEMSZI az Egészségügyi 

Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek, az 

Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani 

Központnak az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe történő 

beolvadásával, és ezzel egyidejűleg az EMKI névmódosulásával jött létre. A GYEMSZI, mint 

központi államigazgatási szerv, a felsorolt intézmények jogutódjává vált. 

2015. március 1. napjával az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) 

Korm. rendelet alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézet elnevezése Állami Egészségügyi Ellátó Központra változott. 

Az ÁEEK egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai 

támogatási feladatokat lát el, adatgyűjtést végez, egészségügyi informatikai feladatokat lát el. 

Az ÁEEK jogszabályban meghatározottak szerint az állam fenntartásába, illetve tulajdonába 

került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett egyes fenntartói, 

valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében középirányítói jogokat 

gyakorol. 

Az ÁEEK gyakorolja  

 

– a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.), a települési önkormányzatok fekvőbeteg-

szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam 

fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos 

gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a 

gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az 

alapítói jogokat; 

– az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: EVÖ tv.) alapján az állam fenntartásába, illetve 

tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá 

tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat; 

– a Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó 

egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 

100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi 

költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések 

rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény, illetve az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az államot megillető tulajdonosi 

jogokat. 

 

Jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan 

lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített 

és utóellenőrzéseket végezni, továbbá központi beszerző szervezetként jár el. 
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Az ÁEEK rábízott vagyonhoz kapcsolódó szervezeti-működési keretei 

 

Az ÁEEK a tulajdonosi jogkört 10 társaságban közvetlenül, 14 társaságban az Ntv. 7.§, a Ttv. 

13.§, valamint a 254/2007 (X.4.) Kormányrendelet 3. §-a alapján, megbízási szerződés útján látta 

el. 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásában 2015.12.31.-én 99 db költségvetési intézmény volt.  Az 

intézmények fenntartói feladatainak egy részét, valamint az átvett egészségügyi célú 

ingatlanvagyon vagyonkezelési tevékenységét, majd a Magyar Állam nevében tulajdonosi 

joggyakorlást az Intézményi Koordinációs Főosztály végezte.  

 

Az Intézményi Koordinációs Főosztály feladatai 

 

– az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyonelemek tekintetében a vagyonelemek 

hasznosítása; 

– az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyont érintő változások követése; 

– jogszabályi előírás, illetve kijelölés alapján az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásban lévő 

gazdasági társasági részesedések központi nyilvántartása, folyamatos felügyelete és teljes 

körű ellenőrzése; 

– a tulajdonosi joggyakorlással érintett gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak ellenőrzése, 

elfogadása, időszakos pénzügyi kontrolling jelentések feldolgozása a tulajdonosi 

beavatkozások előkészítése és azok ellenőrzése; 

– a társasági részesedések kezelésével kapcsolatos, tulajdonosi joggyakorló által kiadandó 

meghatalmazások, mandátumok és alapítói határozatok elkészítése, nyilvántartása; 

– gazdasági társaságokkal kapcsolatos országleltár, országgyűlési jelentés és a részesedésekkel 

kapcsolatos állományváltozások elkészítése;   

– az egészségügyi intézmények tevékenységéhez nem szükséges vagyonelemek (ingók, 

ingatlanok, vagyoni értékű jogok) hasznosítása, értékesítések lebonyolítása; 

– az átvett alapítványok tekintetében az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő 

feladatok ellátása, az alapítói döntések előkészítése;  

– ágazati ingatlan és gép-műszer kataszter működtetése; 

– tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatosan a térségi igazgatóságok feladatainak 

meghatározása, vagyonkezelési szerződésminta és a vagyon használatát biztosító szerződések 

koordinációja; 

– módszertani keretek és eljárások biztosítása a térségi vagyongazdálkodási feladatok 

ellátásához; 

– a fejlesztési, beruházási, támogatási és konszolidációs igények rangsorolása, javaslattétel a 

döntéshozói fórumok részére. 

 

A tulajdonosi joggyakorlás szempontjából rendkívül fontos ingatlan adatbázis kialakítása. A 

kiinduló adatok az ingatlanok állami tulajdonba kerülésekor, az önkormányzatok által az átadás-

átvételi eljáráshoz készített Excel táblázatok, valamint a földhivatali nyilvántartás álltak 

rendelkezésre.  

A jelenleg használt, folyamatosan fejlesztett és karbantartott Access alapú adatbázis több mint 

1000 ingatlanról szolgáltat részletes adatokat és kezeli az ezekhez kapcsolódó iratokat, tulajdoni 

lapokat, térképeket, a földhivataloktól kapott határozatokat, peres anyagokat és a kórházakhoz 

kapcsolódó egyéb iratokat. 

Az ún. „INGA” rendszer fő funkciója az ingatlanok nyilvántartása. A rendszer abból a célból 

készült, hogy a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő napi munkát segítse, átlátható 

rendszerben, könnyen hozzáférhető módon legyenek a szükséges adatok tárolva. 

Az ingatlanok nyilvántartása mellett tartalmaz még a rendszer egy kisebb modult, amely az 

intézmények által bérbe adott ingatlanok adatait dolgozza fel. Az „ügykörök” nevű egykapus 



 

85 

 

rendszerben küldik be az intézmények negyedévente az általuk bérbe adott ingatlanokról a 

bérleti/hasznosítási szerződések adatait. 

Az ún. „INGA” adatbázis tárolja a következő adatokat:  

 

– az ingatlanok jogi viszonyait: tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló, vagyonkezelő; 

– megkülönbözteti a valós, illetve a tulajdoni lapon szereplő állapotot; 

– helyet kaptak a rendszerben a terhek (jogok és tények): vezetékjog, szolgalmi jog, 

magassági korlátozás, elidegenítési tilalom, földmérési jelek elhelyezése, használati 

jog, elővásárlási jog stb.; 

– nyilvántartja a tulajdoni lap adatait: település, fekvés, helyrajzi szám, cím, megye, 

művelési ág, helyrajzi szám, terület; 

– más mezők az ingatlanok elhelyezkedésével és fizikai jellemzőivel kapcsolatosak; 

– rögzítettek az átadáskori értékadatok a kapott anyagok alapján: bruttó és nettó könyv 

szerinti értékeket tárol, amelyek az átadás-átvételkor (tehát az ingatlanok állami 

tulajdonba kerülése idején) voltak hatályosak; 

– a műemlékvédelemmel kapcsolatos adatok is helyet kaptak az adatbázisban 

(műemlék, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

stb.), melyeknek a forrása az ingatlanok tulajdoni lapja, illetve a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatbázisa. Ugyanígy 

megtalálhatóak a természeti védettséggel kapcsolatos információk; 

– külön mező tárolja az ingatlan ügyeinek intézésére illetékes földhivatalok nevét és 

címét; 

– a telek GPS koordinátái is helyet kaptak, illetve az adatbázisból elérhető a Google 

térképe, az adott ingatlanra pozícionálva. 

 

Az iratkezelő alrendszer lehetővé teszi korlátlan számú dokumentum összekapcsolását egy 

vagy több ingatlannal. Lehetőség nyílik az ingatlan jogi állapotának időbeni változását nyomon 

követni a különböző időpontokban kiadott tulajdoni lapok és határozatok segítségével. 

 

A Gazdasági Főigazgatóság feladatai 

 

Az Intézmények Gazdálkodásáért Felelős Főosztály feladata lenne ellátni a tulajdonosi 

joggyakorlásból eredő nyilvántartási és számviteli feladatokat, ám létszámhiány miatt ez a 

feladat az ÁEEK Gazdálkodásáért Felelős Főosztályra hárult a 2015. évben is, a korábbi évek 

gyakorlatához hasonlóan.  

A 2015. évi vagyongazdálkodás folyamatai 

Ingatlangazdálkodás 

 

A 2015. évben az ÁEEK mindössze az alábbi ingatlanokat értékesítette:  

 

– a Szikszó belterület 1611 helyrajzi számú, természetben Szikszó, Szent Anna utca 33. 

szám alatti ingatlan ¼ tulajdoni hányada. A pályázat mellőzésének oka, hogy a Vevő 

többségi tulajdonostárs helyi önkormányzat. A korábbi vagyonkezelő kórház 

feladatellátását nem érintette, a feladatokat az intézmény más ingatlanban látja el.  

– a Debrecen belterület 4634 helyrajzi számú, természetben Debrecen, Cecília utca 7. szám 

alatti, 879 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan ¼ 

tulajdoni hányada, melyet az ÁEEK pályázat nélkül értékesített az osztatlan közös 

tulajdonú ingatlan többségi tulajdonosának, (hagyatéki eljárás során megállapított) 3 194 

247,5 Ft vételáron. 
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Ingatlan hasznosítási pályázatot 2015-ben az ÁEEK nem folytatott. 

 

Az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. 

határozat (a továbbiakban: 1471/2014. Korm. határozat) rendelkezett arról, hogy 

a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet hajtsa végre a 

hivatkozott kormányrendelet 2. számú Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, a GYEMSZI 

tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok jegyzéke elnevezésű mellékletében felsorolt 

állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adását. A kormányrendeletben előírt határidők 

végrehajtási feladatai 2015. évre átnyúltak.  

 

A 1471/2014. Korm. határozat alapján ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerültek 2015-ben 

az alábbi ingatlanok:  

 

Tulajdonos 
Helyrajzi 

szám 
Település Cím 

Megnevezés/ 

művelési ág 

Terület 

m
2
 

1/1 Bonyhád 

város 

Önkormányzata  

1301/5 Bonyhád 

Bajcsy-

Zsilinszky 

utca 29. 

orvosi rendelő, 

gazdasági épület 

és udvar 

979 

1/1 Karcag 

Város 

Önkormányzata  

3972 Karcag 
Széchenyi sgt. 

27. 
orvosi rendelő 2601 

1/1 Karcag 

Város 

Önkormányzata  

1068 Berekfürdő 
Hortobágyi út 

8. 

üdülő épület, 

udvar 
2120 

1/1 Karcag 

Város 

Önkormányzata  

7303 Karcag Gépgyár u. 3. orvosi rendelő 1506 

1/1 Mezőtúr 

Város 

Önkormányzata  

178/1 Mezőtúr 
Kossuth Lajos 

utca 7. 

egészségügyi 

intézmény, 

mentőállomás 

2788 

1/1 Encs Város 

Önkormányzata 
255 Encs Vasút út 17. egészségház 1086 

 

Az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1570/2014. (X. 10.) Korm. 

határozat alapján 2015-ben ingyenesen önkormányzati tulajdonba került ingatlan: 

 

Tulajdonos 
Helyrajzi 

szám 
Település Cím 

Megnevezés/ 

művelési ág 

Terület 

m
2
 

1/1  Budapest 

XV. Ker. 

Önkormányzat  

82285 

Budapest 

XV. 

kerület 

Őrjárat u. 1-

5. 
kórház 70533 

 

 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásában álló állami vagyon legnagyobb része az ÁEEK 

fenntartásában álló egészségügyi intézmények vagyonkezelésében állt 2015-ben is. A 

fennmaradó vagyonelemek főként más költségvetési intézmények (oktatási és szociális), illetve 

önkormányzatok vagyonkezelésében álltak. A vagyonelemek használatát főként vagyonkezelési 

jogviszonyon keresztül, de használati megállapodással, illetve feladat-ellátási szerződésen 

keresztül is biztosította az ÁEEK a fenti intézmények részére. 
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A használatba nem adott vagyonelemek tényleges piaci értéke többnyire nem ismert, mivel piaci 

értékbecslés ezekről csak csekély számban készült. 

 

A vagyonkezelési szerződések és használati megállapodások, illetve feladat-ellátási szerződések 

nem adtak lehetőséget a vagyonkezelők részére az ingatlanok elidegenítésére, ugyanakkor az 

ingatlanok használatának átengedésére a szerződések lehetőséget biztosítottak. A felhatalmazás 

alapján megkötött jogügyletekről az ÁEEK negyedéves jelentést kapott, amely lehetőséget 

biztosított a monitoring és ellenőrzés folyamatokra. 

A vagyonkezelési szerződések és használati megállapodások feltételrendszere lehetőséget 

biztosított a vagyonkezelők és használók tulajdonosi ellenőrzésére az ÁEEK részére, amely mind 

a vagyonnal kapcsolatos dokumentumok, mind helyszíni ellenőrzésre kiterjedő volt. 

A fenti tulajdonosi ellenőrzési rendszeren túl az ÁEEK a 2015. évben az ingatlan-nyilvántartáson 

keresztüli ellenőrzésre, ezen keresztül is az ingatlan-nyilvántartási állapot ellenőrzésére 

koncentrált. Ennek során a 2015. évben az összes tulajdoni lap másolat útján az ÁEEK 

tulajdonosi joggyakorlásában álló több mint ezer ingatlan ingatlan-nyilvántartási állapota 

ellenőrzésre került. A névváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezettetése is teljes körűen 

megtörtént. 

 

Az ÁEEK a 2015. évi vagyongazdálkodási tevékenysége során elsősorban a fenntartásában álló 

egészségügyi intézmények érdekeit, ezen belül is az egészségügyi feladatellátás érdekeit vette 

figyelembe, illetve az ilyen vagyonelemek bővítésére, korszerűsítésére törekedett. Az 

orvostudomány rohamos fejlődése olyan költségigényes és ritkán alkalmazott technológiák 

beszerzését igényli az egészségügyi intézmények részéről, amely nem biztosítható minden 

nagyobb város fekvőbeteg ellátó intézményében, így a vagyongazdálkodásnak is a központosító 

tendenciák elősegítése a feladata. Az intézmények közötti feladatellátás változását is a 

vagyonkezelési szerződés módosításán keresztül követte le a szervezet, több, korábban önálló 

kisebb fekvőbeteg ellátó intézmény vált így nagyobb megyei kórház telephelyévé. 

További jellemező tendencia még a különböző telephelyeken található egészségügyi funkciók 

közös telephelyre telepítése. Az így felszabaduló ingatlanállomány funkció nélkülivé vált, az a 

tulajdonosi joggyakorló részére visszaadásra került. Az így átadott ingatlanok üzemeltetését az 

ÁEEK végezte. 

 

A XX. század elején a járványok megelőzése érdekében az egyes kórházi osztályokat külön 

épületekbe telepítették így létrehozva az ún. pavilonos rendszerű telephelyeket. Ezen telephelyek 

mára elavultak, szempont már, hogy az egyes kórházi osztályok az időjárás hatásaitól 

függetlenül is megközelíthetőek legyenek, illetve célszerűbb a központi elhelyezkedésű 

telephelyek kialakítása a felesleges távolságok és üzemeltetési költségek elkerülése, illetve az 

egyes ellátások jobb hozzáférhetősége érdekében. Az intézmények beruházásai így jelentős 

részben irányulnak a pavilonos rendszerek megszüntetésére, központi épületek kialakítására. 

 

A vagyonkezelésbe nem adott ingatlanokon az ÁEEK az üzemeltetési feladatokat (állagmegóvás, 

őrzés-védés, vis maior esetek, károk elhárítása) saját költségvetéséből próbálta megoldani, mivel 

erre a célra címzett költségvetési forrás nem állt rendelkezésre. 

 

A fenti tendenciák mutatják, hogy várható az épületállomány további elévülése, illetve a 

pavilonok megszüntetésével a központi épülethez mérten túlzó telekterületek hasznosításából 

származó forrásokat az intézmények eszközállományának javítására lenne célszerű fordítani a 

jövőben.  

 

Uniós és egyéb pályázatok felhasználásával megvalósított beruházások során a pályázatok 

kötelező eleme, kimeneti indikátora, hogy az ellátási funkciók új épületbe költöztetésével 

felszabadulnak ingatlanok, megszűnnek a telephelyek. Az üressé vált ingatlanok hasznosítása, 
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értékesítése fontos cél. Az értékesítés, pályáztatás megvalósításáig ezen ingatlanok fenntartására, 

üzemeltetésére, az állami vagyonveszteség elkerülése érdekében megfelelő forrás biztosítására 

van szükség. 

A gazdátlan ingatlanok kapcsán jelentkezett feladatok 

 

Az üres ingatlanok továbbra is fenntartói, kezelői feladatokat igényeltek. Ilyenek pl. az őrzés-

védelem megszervezése, gondnoki feladatok ellátásának megbízással történő biztosítása. A 

gondnoki jelentésekben jelzett problémák megoldása az igazgatóságtól ad-hoc feladatvégzést 

kívánt az állagmegóvás érdekében (életveszélyt elhárítani, épületet bontani, kisebb és nagyobb 

javítási munkákat megszervezni). 

Az ingatlanok értéknövelő felkészítése (övezeti átsorolás, szabályozási terv-módosítás), a 

területileg illetékes önkormányzatokkal történő egyeztetés, telekmegosztás- és hasznosítási 

javaslat kidolgozása, pályázati anyagok elkészítése 2015-ben is megvalósult.  

 

A gazdasági társaságok 

 

Az ÁEEK a társasági részesedések felett a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi 

joggyakorló. Az Nvtv. 8. § (7) bekezdése szerint a gazdasági társaságban fennálló állami 

tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. 

Az ÁEEK a társaságokat érintő kontrolling rendszert a vagyonnyilvántartásról szóló 14/2016. 

számú főigazgatói utasításban szabályozta. A szabályzat alapján a társaságok ügyvezetői, az 

ÁEEK által kiadott meghatározott időpontokban és tartalommal kontrolling jelentést kötelesek 

megküldeni az Intézmény Koordinációs Főosztályra.   

Az adatszolgáltatások a mérleg és eredmény kimutatás, a tőkeemelések, az alapítói 

pótbefizetések, a támogatások és a saját tőke 10%-át meghaladó kötelezettségek adatait 

tartalmazzák mérlegsoronként és az eredmény számlák bontásában. Az adatok beérkezését 

követő 30 napon belül elkészül az értékelés.   

Amennyiben a mutató számok alapján a működés tulajdonosi beavatkozást igényel a tulajdonosi 

joggyakorló az alábbi beavatkozással él többségi befolyással rendelkező részesedés esetén: 

− rendkívüli kontrolling jelentés bekérésével; 

− alapítói gazdasági ellenőrzés elrendelésével; 

− rendkívüli taggyűlés összehívásával ill. alapítói határozat kiadásával. 

Kissebségi befolyással rendelkező részesedés esetén rendkívüli taggyűlés összehívásának 

kezdeményezésével. 

 

A megkötött szerződések tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó szabályai 

Az ÁEEK a gazdasági társaságok esetében eljáró tulajdonosi joggyakorlóként elkészítette a 

tulajdonosi ellenőrzés szabályzatát. A gazdasági társaságok esetében a társaságok vezetői 

megbízási szerződést kötnek az ÁEEK-kel, mint tulajdonossal, amely szerződésben a felek 

rögzítik a működés szabályszerűségére vonatkozóan a tulajdonosi ellenőrzés módszereit, az 

adatszolgáltatások rendszerességét. 

A Megbízott köteles a Részesedéssel kapcsolatosan a szerződés mellékletei szerinti adatkörben 

és gyakorisággal adatokat szolgáltatni az ÁEEK részére.  

A szerződés megszűnésekor a Megbízott elszámolása a Részesedés ÁEEK-nél nyilvántartott 

legutolsó aktuális nyilvántartási érték és a társaság részéről – előre meghatározott adatlap szerint 

– megadott, a szerződés megszűnésekor várható saját tőkeérték figyelembevételével történik. 

A szerződés megszűnésekor kerül elszámolásra a meghatalmazáson alapuló megbízási 

jogviszony fennállása alatt a társaság részére teljesített tagi forrásjuttatásra irányuló 
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kötelezettségvállalás, a forrásjuttatásról való döntés meghozatalakor kötött eseti megállapodás 

alapján. 

Megbízott az elszámolás keretében Megbízó felé azt köteles igazolni, hogy a Részesedés 

értékének megőrzése érdekében tulajdonosi jogait jelen szerződés rendelkezéseinek betartásával, 

az állami vagyon hasznosítójától elvárható gondossággal gyakorolta, és ennek keretében minden 

tőle elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Részesedés értéke ne csökkenjen. 

A Megbízott köteles igazolni továbbá a társaság gazdaságos működtetése, a társaság 

tevékenysége ellátásának biztosítása érdekében felmerült azon költségigényét, melyre az 

elszámolás keretében igényt tart. 

 

Az ÁEEK rábízott vagyonának ellenőrzési rendszere 

 

A tulajdonosi joggyakorló ÁEEK megkezdte a rábízott vagyon ellenőrzésének operatív szintű 

kialakítását, a napi tevékenységébe beépítve a monitoring tevékenységének részeként.  

Az Intézményi Koordinációs Főosztály napi operatív tevékenységének, az SZMSZ-ben 

szabályozott módon része a rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési és üzemeltetési 

tevékenység.  

A Főosztály a napi munkán túl helyszíni szemlék tartásával győződik meg az egyes ingatlanok, 

vagyontárgyak állapotáról, határozza meg a vagyonkezelővel közösen, a vagyon elem 

legcélszerűbb felhasználási módját. Az előzőeken kívül a Főosztály az ÁEEK rendelkezésére 

álló adatbázisok és közhiteles nyilvántartásokon alapulóan végzett ellenőrzéseket, például az 

önkormányzatoktól átvett részesedések, illetve ingatlanok tekintetében.  

Az Állami Számvevőszék korábbi évek ellenőrzései kapcsán javasolta a vagyonkezelési 

szerződések újradolgozását, valamint a vagyonkezelésre vonatkozó szabályzatok aktualizálását. 

Az ÁEEK a szabályzatokat aktualizálta, a vagyonkezelési szerződések átdolgozására, és azok 

vagyonkezelőkkel való aláírására 2016.12.31-ig vállalt kötelezettséget. 

 

A vagyongazdálkodás 2015. évi folyamatai 

 

Közvetlenül kezelt eszközök 

 

Az Intézet által közvetlenül kezelt eszközök köre származását tekintve jellemzően olyan volt 

önkormányzati vagyon, amelynek vagyonkezelésbe adása valamilyen okból nem történt meg. 

 

Közvetlenül kezelt eszközök kiemelt, értékkel rendelkező mérlegsorai (ezer Ft) 

 Megnevezés Előző 

időszak 

Tárgyi 

időszak 

05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 

13 101 573 14 436 226 

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek 

26 203 30 229 

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 2 293 371 2 222 936 

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 15 421 147 16 689 391 

11 A/III/1 Tartós részesedések 

(=A/III/1a+…+A/III/1e) 

807 000 843 335 

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi 

vállalkozásban 

807 000 843 335 

21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 

(=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 

807 000 843 335 

28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

16 228 147 17 532 726 
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(=A/I+A/II+A/III+A/IV) 

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 1 806 256 

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 0 1 806 256 

57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 0 1 806 256 

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések 

működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 

1 579 722 1 579 722 

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes 

követelések egyéb működési bevételekre 

1 579 722 1 579 722 

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 

(=D/I/1+…+D/I/8) 

1 579 722 1 579 722 

158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 579 722 1 579 722 

166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 17 807 869 20 918 704 

167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 17 582 125 17 582 125 

168 G/II Nemzeti vagyon változásai 4 180 944 6 274 854 

170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 744 044 -4 023 102 

172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -2 279 059 -63 076 

173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 17 739 966 19 770 801 

176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

dologi kiadásokra 

67 903 0 

199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

(=H/I/1+…+H/I/9) 

67 903 0 

202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek dologi kiadásokra 

0 67 903 

222 H/II Költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 

0 67 903 

228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek 

elszámolása 

0 1 080 000 

236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

(=H/III/1+…+H/III/10) 

0 1 080 000 

237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 67 903 1 147 903 

243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 17 807 869 20 918 704 

 

A követelés és kötelezettség állomány a 2012-2013. évi kórházi intézmények önkormányzatoktól 

való átvételekor került az ÁEEK könyveibe, a korábbi kórházi fenntartók (önkormányzatok) 

Intézményeikkel szemben fennálló követelés és kötelezettség állomány átvételével. 

A más szervezetet megillető bevételek között a 2014. évi megállapodás alapján a Bács-Kiskun 

Megyei Kórház Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (10212. hrsz.) telephelyének eladásából 

befolyt második részlet szerepel. 

A tartós részesedések állomány változását egy társaság esetében tőkeemelés, valamint egy – 

korábban nem megfelelő értékben nyilvántartott – társasági részesedés értékének korrigálása 

adta. 

 

A központi költségvetési szerv vagyonkezelőknél lévő eszközök 

Az ÁEEK fenntartású intézmények által vagyonkezelt eszközök mérlegadatait a nullás 

számlaosztályban kell a 2014. évtől nyilvántartani, azok az ÁEEK mérlegében nem szerepelnek.  

Az ÁEEK által a központi költségvetési szerveknek vagyonkezelésbe adott vagyoni értékek az 

alábbiak szerint alakultak 2015.12.31-én (adatok Ft-ban): 
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Vagyoni értékű jogok 2 161 953 679 

Szellemi termékek 724 365 832 

Immateriális javak összesen 2 886 319 511 

Ingatlanok 456 607 274 464 

Gépek, berendezések 93 088 720 167 

Tenyészállatok 2 436 734 

Beruházások 35 361 202 486 

Összesen: 590 832 272 873 

 

 

A rábízott vagyonból származó bevételek és kiadások 

 

A kórházak kezelésében lévő vagyonelemekből az ÁEEK-nek bevétele nem származik, azok 

hasznainak szedésére a vagyonkezelők jogosultak. 

Közvetlenül kezelt eszközök körében mindössze egy ingatlan értékesítése történt meg nyilvános 

pályázat kiírásával. A természetben 6000. Kecskemét, Izsáki út. 5. sz. (HRSZ:10212) alatt 

található ingatlan értékesítéséből befolyó bevétel második részlete, 720 000 000,- Ft átutalásra 

került az ÁEEK Tulajdonosi Joggyakorláshoz kapcsolódó számlájára az ingatlan adás-vételi 

szerződésben leírtak alapján.  

A rábízott vagyonnal való gazdálkodás költségvetési kapcsolatai 

Az ÁEEK részére biztosított volt a tulajdonos joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

előirányzata, ez azonban nem fedezte a kiadásokat. Az előirányzati keret kiadás oldali 

teljesítésére, valamint az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek számláról 

kifizetésre nincs lehetőség, így a 2012. évi XXXVIII. törvény hatálybalépésekor az MNV Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlásából kikerült vagyonelemek kezeléséhez kapcsolódóan az ÁEEK, mint 

tulajdonosi joggyakorló a rábízott vagyona működtetésére, állagmegóvására a saját költségvetése 

terhére teljesítette a kifizetéseket. 

A vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében, az üzemeltetési és fenntartási, pótlási költségek a 

vagyonkezelőkre hárulnak, akik ennek a kötelezettségnek nem, vagy csak nagyon alacsony 

színvonalon tudnak megfelelni.  

A közvetlenül kezelt vagyonelemek állagmegóvási, őrzési kiadásai a tulajdonosi joggyakorló 

ÁEEK költségvetését terhelik, ily módon azok nem mutathatóak ki a rábízott vagyonról készült 

beszámolóban. 2015-ben 74,4 M Ft értékben eszközölt kifizetést az ÁEEK a közvetlenül kezelt 

vagyonnal kapcsolatban, saját költségvetése terhére.  

Az amortizáció pótlási kötelezettség teljesítésére az átadott vagyon tekintetében szintén nincs 

forrása az intézeteknek, ennek rendszerszintű visszapótlására bizonyos fokig az EU által 

finanszírozott projektek jelentenek fedezetet. Sajnos a teljes Közép-magyarországi régió kimarad 

ezekből a fejlesztésekből, itt az amortizáció pótlása teljesen elmarad. 

Az előző pontban leírtak szerint a közvetlenül kezelt eszközökre az intézet saját költségvetéséből 

mintegy 74,4 M Ft-ot költve biztosította a felelős őrzést, állagmegóvást, illetve az egyéb 

tulajdonosi kötelezettségeit (pl.: hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, parlagfű mentesítés), így 

ezek a tételek az ÁEEK költségvetési beszámolójában szerepelnek kiadási tételként. 
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Az eredménykimutatás kiemelt, értékkel rendelkező sorai, adatok (ezer Ft) 

 Megnevezés Előző 

időszak 

Tárgyi 

időszak 

02 02. Eszközök és szolgáltatások 

értékesítése nettó eredményszemléletű 

bevételei 

0 1 260 

04 I. Tevékenység nettó 

eredményszemléletű bevétele 

(=01+02+03) (04=01+02+03) 

0 1 260 

10 08. Különféle egyéb 

eredményszemléletű bevételek 

0 724 869 

11 III. Egyéb eredményszemléletű 

bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 

0 724 869 

21 VI. Értékcsökkenési leírás 445 514 328 410 

22 VII. Egyéb ráfordítások 6 438 134 416 410 

23 A). TEVÉKENYSÉGEK 

EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-

VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 

-6 883 648 -18 691 

26 18. Pénzügyi műveletek egyéb 

eredményszemléletű bevételei (>=18a) 

(26>=27) 

0 126 

28 VIII. Pénzügyi műveletek 

eredményszemléletű bevételei 

(=16+17+18) (28=24+...+26) 

0 126 

34 B). PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 

0 126 

35 C). SZOKÁSOS EREDMÉNY 

(=±A±B) (35=±23±34) 

-6 883 648 -18 565 

37 23. Különféle rendkívüli 

eredményszemléletű bevételek 

4 637 032 4 597 

38 X. Rendkívüli eredményszemléletű 

bevételek (=22+23) (=36+37) 

4 637 032 4 597 

39 XI. Rendkívüli ráfordítások 32 443 49 108 

40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-

XI) (40=38-39) 

4 604 589 -44 511 

41 E) MÉRLEG SZERINTI 

EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 

-2 279 059 -63 076 

 

A közvetlenül kezelt vagyon 2015. évi éves terv szerinti értékcsökkenése 328,4 M Ft volt. 

A közvetlenül kezelt vagyonnal kapcsolatban felmerült ráfordítások 411 M Ft-tal meghaladták a 

kapcsolódó bevételeket.  
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Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

 

A VÁTI felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 

szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére 

alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat 

gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM 

rendelet módosításáról szóló 20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 1. §-a alapján a VÁTI tulajdonosi 

jogait 2020. december 31-ig a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter látja el.  

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. feladatellátását 

szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 

Nonprofit Kft. feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1362/2014. 

(VI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a VÁTI közreműködői 

feladatokat 2014. július 1-től nem lát el. A VÁTI feladatainak ellátására 2014. július 1. napjától a 

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

került kijelölésre. A társaság tulajdonosa döntött a jogutód nélküli megszüntetésről, 

végelszámolási eljárás lefolytatásáról, a végelszámoló kijelöléséről. 2015. február 1-én a 

végelszámolás elindult a cégbíróság végzése és a végelszámolási folyamatot szabályozó 

jogszabályok alapján. 

 

A társaság 2015. január 31-ig közhasznú nonprofit társaságként működött, 2015. február 1-jétől a 

végelszámolás folyik, amelynek első üzleti évéről (2015.02.01-2016.01.31) az auditált 

beszámolót a társaság tulajdonosa elfogadta. 

 

Tulajdonosi döntések a vagyongazdálkodással, a működés ellenőrzésével kapcsolatban: 

 

A társaság tulajdonosa 2015. január 28-án döntött a jogutód nélküli megszüntetésről, 

végelszámolás lefolytatásáról és a végelszámoló kijelöléséről. A végelszámolás lefolytatása 

pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében az 53 000 000,- Ft-os jegyzett tőke  

300 000 000,- Ft-tal történő megemeléséről döntött. Döntött a tevékenység záró beszámoló-, a 

nyitómérleg- és a korrigált nyitómérleg-, valamint a végelszámolás időszaka alatti első üzleti 

évről készített beszámoló elfogadásáról, továbbá jóváhagyta a társaság által tulajdonolt 

üzletrészek végelszámoló általi értékesítését. 

A társaság tulajdonosa a végelszámolási folyamathoz illeszkedően döntött a beszámolók 

ellenőrzését végző könyvvizsgáló kijelöléséről, az FB döntésképességét biztosító tagi 

kérdésekről. 

A tulajdonosi döntések biztosították a vagyongazdálkodás kereteit, a végelszámolás pénzügyi 

feltételeit, a végelszámoló tevékenységének ellenőrzésére szolgáló szervezeti elemeket (FB, 

Könyvvizsgáló). 
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A társasági vagyon alakulása: 

           ezer Ft 

Időszak 
Jegyzett 

tőke 

Tőke-

tartalék 

Eredmény 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Lekötött 

tartalék 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját 

tőke 

összesen 

2015.01.01. nyitó 53 000 49 238 146 964 139 095 
 

0 388 297 

Tőkeemelés 

2015.01.27-én 
300 000 

     
300 000 

Tevékenység záró 

beszámoló 

(2015.01.31.) szerinti 

eredmény 

     
5 437 5 437 

2015.01.31-i eredmény 

átvezetése   
5 437 

  
-5 437 0 

2015.01.31-i 

tevékenység záró/ 

végelszámolási nyitó 

353 000 49 238 152 401 139 095 
 

0 693 734 

Korrigált nyitó 
  

-47 084 5 089 47 084 -13 807 -8 718 

Végelszámolás első 

üzleti éve szerinti 

változások 
  

47 084 -4 931 -47 084 27 270 22 339 

2016.01.31-i záró 353 000 49 238 152 401 139 253 0 13 463 707 356 

 

A jegyzett tőke a végrehajtott tőkeemelés összegével változott. A tőketartalék összege nem 

módosult. Az eredménytartalék a mérleg szerinti eredmény átvezetésével, valamint a korrigált 

nyitómérlegnél végrehajtott változtatások (eszközök átértékelése, készletek átértékelése, 

követelések és kötelezettségek átértékelése) eredményre- és eredmény tartalékra gyakorolt hatása 

jelenik meg. A végelszámolási időszak első évéről készített beszámolóban a korrigált 

nyitómérlegben az eredménytartalékból a lekötött tartalékba áthelyezett 47 084 ezer forint összeg 

visszavezetésre került. A fentiek alapján a társaság saját tőkéje a nyitó 388 297 ezer forintról 

707 356 ezer forintra növekedett. 

 

A vagyongazdálkodás pénzügyi eredményei, a célkitűzések teljesülése 

           ezer Ft 

Sor-

szám 
A tétel megnevezése 

2015.01.01-

2015.01.31 

Korrigált 

nyitómérleg 

2015.02.01-

2016.01.31 

I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 2 131 0 25 337 

II. 
Aktivált saját teljesítmények értéke  

(+-03+04) 
-34 161 -9 342 -1 314 339 

III. Egyéb bevételek 34 588 0 1 423 530 

05. Anyagköltség 344 0 1 177 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 170 0 36 086 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 208 0 4 205 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 

09. 
Eladott (közvetített) szolgáltatások 

értéke 
0 0 1 

IV. 
Anyagjellegű ráfordítások 

(05.+06.+07.+08.+09.) 
2 722 0 41 469 

10. Bérköltség 5 621 0 40 724 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 523 0 5 161 
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12. Bérjárulékok 1 657 0 12 167 

V. 
Személyi jellegű ráfordítások 

(10.+11.+12.) 
7 801 0 58 052 

VI. Értékcsökkenési leírás 816 0 5 973 

VII. Egyéb ráfordítások 240 4 465 59 023 

A. 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE  

(I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII:) 

-9 021 -13 807 -29 989 

VIII. 
Pénzügyi műveletek bevételei 

(13.+14.+15.+16.+17.) 
14 470 0 117 589 

IX. 
Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(18.+19.+-20.+21.) 
0 0 74 137 

B. 
Pénzügyi műveletek eredménye  

(VIII.-IX.) 
14 470 0 43 452 

C. 
Szokásos vállalkozási eredmény  

(+-A.+-B.) 
5 449 -13 807 13 463 

D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) 0 0 0 

E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) 5 449 -13 807 13 463 

XII. Adófizetési kötelezettség 12 0 0 

F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) 5 437 -13 807 13 463 

G. 
Mérleg szerinti eredmény  

(+-F.+22.-23.) 
5 437 -13 807 13 463 

 

A társaság érdemi bevételt szerző gazdasági tevékenységet nem folytatott a 2015. évben. A 

legnagyobb gazdasági kihatása a támogatási előlegekkel-, támogatott költségekkel való 

elszámolások lezárásának volt. A társaságnak árbevétele az általa tulajdonolt ingatlan rész 

bérbeadásából származott. Jelentős lépéseket tett vagyonelemei, elsősorban üzletrészek, 

gépjárművek értékesítése érdekében, és ezek eredménye is megjelent a fenti adatokban. A 

beérkező hitelezői igényeket a végelszámoló elbírálta, azokat visszaigazolta. Két hitelező (egy 

korábbi munkavállaló és az MNV Zrt.) perli a társaságot, és a perek a jelentés elkészítésekor sem 

zárultak még le. A végelszámolás lezárását pervesztés sem lehetetleníti el, de időbeliségét a 

perfolyamat jelentősen hátráltathatja. A társaság 2013 áprilisáig volt állami ingatlan 

vagyonkezelője, s az azzal kapcsolatos elszámolás hiánya az MNV Zrt. peres követelésének 

alapja. 

 

A végelszámolási folyamat költségei, a lezárandó ügyek számához, a kezelt vagyon méretéhez, 

összetettségéhez viszonyítva a végelszámolás hatékony megvalósítását mutatják. A 

végelszámolás pénzügyi feltételei biztonsággal rendelkezésre állnak. A végelszámolás befejezése 

2 éven belül becsülhető. Így a végelszámolás költséghatékonysága és időbeli lebonyolítása is 

eredményesnek minősíthető. 

 

A társaság a támogatásokkal való elszámolásokkal, illetve az elszámolásokat követő pénzügyi 

rendezésekkel a költségvetést érintő legnagyobb tételeket rendezte. A végelszámolás befejezését 

követően – várhatóan jelentős értéket képviselve – a maradványvagyon (készpénz és ingatlan) a 

tulajdonosnak kerül átadásra. 
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Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. 

 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KRÜH 

Zrt.) létesítő okiratának kelte: 2012. december 17. A társaság határozatlan időre jött létre, 5 M Ft 

alaptőkével.  

2015-ben a társaság felett a Magyar Állam 51%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett, a 

tulajdonosi jogokat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/A §-a alapján a 

gazdaságpolitikáért felelős miniszter gyakorolta; a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a 

továbbiakban: MKIK) tulajdoni részaránya 49% volt. 

A KRÜH Zrt. feladata összehangolni a gazdasági kamarák külföldön végzett vagy külföldre 

irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és 

propagandamunkáját. A jogutód nélküli megszüntetésről hozott közgyűlési döntést követően, 

2015. június 15-től a Ptk., valamint a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján került 

lefolytatásra a végelszámolás.  

 

A társaság 2015. június 14-ig zártkörű részvénytársaságként működött, 2015. június 15-től a 

végelszámolása folyik. 

 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések 

 

A KRÜH Zrt. 2014. november 20-án tartott közgyűlése rögzítette, hogy a társaság NGM-mel 

kötött támogatási jogviszonya keretében a támogató személye 2014 júliusában megváltozott, a 

„Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése” elnevezésű előirányzat a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumhoz került a támogatási szerződéssel együtt. A jogutód támogató azonban 

nem szerződésszerűen járt el, nem teljesítette a támogatói feladatokat. Tekintettel arra, hogy a 

2014. II. negyedéves elszámolást a szerződésben rendelkezésre álló 45 napon belül nem fogadta 

el, továbbá a III. és IV. negyedévi összeget nem fizette ki, a társaság pénzügyi helyzete 

ellehetetlenült. A helyzet orvoslására az előirányzat 2014. év novemberében visszakerült az 

NGM kezelésébe.  

 

A kialakult helyzetre tekintettel a tulajdonosok 2015. május 29-én tartott közgyűlésükön úgy 

döntöttek, hogy a KRÜH-t végelszámolással, jogutód nélkül megszüntetik, a társaság 

tulajdonában lévő eszközöket értékesítik, végelszámolót neveznek ki 2015. június 15-i 

kezdőnappal, egyidejűleg a korábbi vezető tisztségviselő megbízatásának megszüntetésével. A 

társaság közgyűlése az új Alapszabályt elfogadta. A tevékenység záró beszámolóját, amely 2015. 

június 14-i fordulónapra készült, a korábbi vezetés összeállította, majd a közgyűlés 2015. 

augusztus 27-én megtárgyalta és elfogadta. Ennek főbb számai az alábbiak voltak: 

 

Saját tőke:  - 47 212 ezer Ft 

Jegyzett tőke:      5 000 ezer Ft 

Eredmény tartalék:  - 51 434 ezer Ft 

Mérleg főösszeg:     173 541 ezer Ft 

 

A végelszámoló a hitelezői igény bejelentések és a vagyon számbavétele, piaci forgalmi 

értékének szakértők általi megállapítása után elkészítette a korrigált nyitó mérleget az alábbi 

főbb adatokkal: 

 

Saját tőke  -55 353 ezer Ft 

Jegyzett tőke:     5 000 ezer Ft 

Eredmény tartalék:   60 590 ezer Ft 

Mérleg főösszeg:       178 157 ezer Ft 
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A tulajdonosok 2015. december 18-án tartott közgyűlésen döntöttek a végelszámolási eljárás 

végigvitele és az elhatározott kötelezettség teljesítések feltételének megteremtése érdekében, az 

ezekkel összefüggésben esetleg szükséges tartalékképzések, valamint a működési költségek 

biztosítása, azaz a KRÜH Zrt. pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében a társaság 

alaptőkéjének felemelésről. 

 

A tőkeemelésre 4500 db 10 000,- Ft-os névértékű és 11 111,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény 

kibocsátásával került sor, amely lejegyzésére a többségi tulajdonos Magyar Állam vállal 

kötelezettséget. A tőkeemelés mértéke 49 999 500,- Ft, amelyből 

45 000 000,- Ft a társaság jegyzett tőkéjét, a fennmaradó 4 999 500,- Ft a társaság tőketartalékát 

növelte. A kisebbségi tulajdonos MKIK kijelentette, hogy a tőkeemelésben nem vesz részt, a 

tőkeemelést követő tulajdoni arányok megváltozását tudomásul veszi. Az alaptőke felemelésével 

kapcsolatos fizetési kötelezettségét az NGM – mint a Magyar Állam képviselője – 2015. 

december 21-én teljesítette. 

 

A végelszámolás alatti peres ügyek kezelése során a végelszámoló a minél előbbi lezárás 

érdekében 2015. év októberétől a peren kívüli egyezségben a vitatott hitelező igényre 

(14 459 000,- Ft + járulékai + perköltség + árfolyam kockázat) 9 400 000,- Ft egyezségi ajánlatot 

adott, amelyet a hitelező elfogadott és 2016. február 26-án felek közös kérelemmel a pert 

megszüntették.  

 

Az NGM által nyújtott támogatások elszámolása lezáratlanul került át a végelszámolóhoz 2014. 

II. félév és 2015. év vonatkozásában. Ezeket, valamint a teljes támogatási folyamatra vonatkozó 

elszámolásokat a végelszámoló elkészítette és benyújtotta a támogatóhoz (NGM) jóváhagyásra a 

támogatási szerződésben előírt módon.  

 

A társasági vagyon alakulása 

 

ezer Ft 

Megnevezés 
Jegyzett 

tőke 

Tőketar-

talék 

Eredmény

tartalék 

Lekötött 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját 

tőke 

2015.01.01. 

nyitó 
5 000 0 -13 917 0 0 -37 517 -46 434 

2014. éves 

eredmény 

átvezetése 

    -37 517     37 517 0 

Tevékenységet 

záró beszámoló 

(2015.06.14.) 

szerint 

          -778 -778 

Tevékenység 

záró időszak 

eredményének 

átvezetése 

    -778     778   

2015.06.14 

tevékenység 

záró/ 

végelszámolási 

nyitó 

5 000 0 -52 212 0 0 0 -47 212 
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Korrigált nyitó 

szerinti 

korrekció 

0 0 0 0 237 -8 378 -8 141 

Tőkeemelés 45 000 5 000 0 0 0 0 50 000 

Tao önrevízió 0 0 12 886 0 0 0 12 886 

2015.12.31-re 

becsült 

eredmény 

0 0 0 0   -24 138 -24 138 

2015.12.31-re 

becsült záró 
50 000 5 000 -39 326 0 237 -32 516 -16 605 

 

             

A jegyzett tőke és a tőketartalék összege a bemutatott tőkeemelés következtében növekedett. Az 

eredménytartalék, a beszámolók eredménye az átvezetésén kívül a végelszámolási nyitómérleg 

kisebb korrekciója és egy társasági adó önrevízió hatására változott. A végelszámolási 

nyitómérleg korrigálása érintette az értékelési tartalék összegét is. A korrigált nyitómérlegben, 

elsősorban a hitelezői igények értékelése és a támogatások elszámolásának felülvizsgálata miatt 

adódott további veszteség. A 2015. évi veszteség adata évközi adat, miután 2015. év végére a 

társaság beszámolót nem készített (a végelszámolás alatti első üzleti év 2015. 06. 15 - 2016. 06. 

14-ig tartott). A 2015. évi kimutatott veszteség jelentősen eltér a végelszámolás első üzleti évéről 

készített beszámoló adatától, amelyben már 23 515 ezer Ft nyereség szerepel. Az eltérés legfőbb 

oka, hogy a 2015. év végére még nem történt meg a támogatásokkal való elszámolás. 

 

A vagyongazdálkodás pénzügyi eredményei, a célkitűzések teljesülése 
 

A 2015. évi eredmény adatok, a támogatási szerződés szerinti 2014. II. negyedévtől elmaradt 

elszámolások hiánya miatt nem mutatnak reális képet. Ezért a végelszámolási időszak 

eredményeinek reális bemutatása érdekében a végelszámolás első üzleti éve adatainak 

bemutatása indokolt. 

 

ezer Ft 

Tétel-

szám 
A tétel megnevezése 2015.06.15 

Korrigált 

nyitó 

Előző 

év 

mód. 

Tárgyévi Összevont 

I. 
Értékesítés nettó árbevétele  

( 01.+ 02.) 
0 0 0 0 0 

II. 
Aktivált saját teljesítmények 

értéke (+-03.+04. )  
0 0 0 0 0 

III. Egyéb bevételek 10 037 573 0 237 425 237 998 

IV. 
Anyagjellegű ráfordítások  

( 05.+06.+07.+08.+09. ) 
0 0 0 11 678 11 678 

V. 
Személyi jellegű ráfordítások  

( 10.+11.+12. ) 
0 0 0 11 921 11 921 

VI. Értékcsökkenési leírás 3 057 0 0 4 561 4 561 

VII. Egyéb ráfordítások 7 096 8 951 0 177 356 186 307 

A. 

ÜZEMI (ÜZLETI) 

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  

(I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 

-116 -8 378 0 31 909 23 531 

VIII. 
Pénzügyi műveletek bevételei  

( 13.+14.+15.+16.+17. ) 
390 0 0 8 8 
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IX. 
Pénzügyi műveletek ráfordításai  

( 18.+19.+-20.+21. ) 
9 0 0 24 24 

B. 
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE ( VIII.-IX. ) 
381 0 0 -16 -16 

C. 
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY ( +-A.+-B. ) 
265 -8 378 0 31 893 23 515 

D. 
RENDKIVÜLI EREDMÉNY  

( X.-XI. ) 
0 0 0 0 0 

E. 
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

( +-C.+-D. ) 
265 -8 378 0 31 893 23 515 

XII. Adófizetési kötelezettség 1 043 0 -12 886 0 0 

F. 
ADÓZOTT EREDMÉNY  

( +-E.-XII. ) 
-778 -8 378 12 886 31 893 23 515 

G. 
MÉRLEG SZERINTI 

EREDMÉNY ( +-F.+22.-23. ) 
-778 -8 378 12 886 31 893 23 515 

 
             

 

A „Tárgyévi” adatok már tartalmazzák a támogatással való elszámolás adatait. Az elszámolás 

zárásaként a társaság a fel nem használt előleg összegét visszautalta a költségvetésnek. 

 

A végelszámolási folyamat költségei – a lezárandó ügyek számához, a kezelt vagyon méretéhez, 

összetettségéhez viszonyítva – a végelszámolás hatékony megvalósítását mutatják. A 

végelszámolás pénzügyi feltételei biztonsággal rendelkezésre állnak. A végelszámolás befejezése 

időközben, 2016. július 31-ével megtörtént, így a végelszámolás költséghatékonysága és időbeli 

lebonyolítása is eredményesnek minősíthető. 

 

A végelszámolás befejezését követően – várhatóan jelentős értéket képviselve – a 

maradványvagyon (készpénz, szoftver és követelés) a tulajdonosoknak kerül átadásra. 
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Honvédelmi Minisztérium  
 

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 2013. január 1-jétől 

hatályos 22/A. §-a alapján a korábban a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 

vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok állami tulajdonú részesedése felett az államot 

megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja 

azzal, hogy ezen gazdálkodó szervezetek állami tulajdonú részesedésének elidegenítése, 

megterhelése, a részesedésen vételi jog, elővásárlási jog létesítése, továbbá a részesedés 

biztosítékul adása, és a gazdálkodó szervezet végelszámolás útján történő megszüntetése 

tekintetében a tulajdonosi jogok az MNV Zrt.-t illetik meg. 

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 

 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságok (továbbiakban: Zrt.-k) 

 

A hadiipari tevékenységet végző társaságok a HM irányába végzett szolgáltatásaik 

vonatkozásában megfelelő mértékben szakosodtak, ennek következtében tevékenységük 

együttesen, a honvédségi szervezetekkel szoros együttműködésben teljes a HM igényeinek 

kielégítése, kiszolgálása során. 

2015-ben az ország védelmének, a Magyar Honvédség harckészültségének és 

hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 100%-os állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter 

tulajdonosi joggyakorlása alatt az alábbi Zrt.-k álltak: 

 

– HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (továbbiakban: HM Arzenál Zrt.) 

– HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. (továbbiakban: HM Armcom Zrt.) 

– HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. (továbbiakban: HM Currus Zrt.) 

– HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: HM EI Zrt.) 

 

A felsorolt részvénytársaságok tulajdonosi részesedésének összértéke 2015. december 31-én 

3 363 665 ezer Ft volt. 

 

Nonprofit társaságok 

 

– HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: HM Bessenyei 

György Nonprofit Kft.) 

– HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: HM Zrínyi Nonprofit Kft.) 

 

A nonprofit társaságok tulajdonosi részesedésének összértéke 2015. december 31-én 

966 110 ezer Ft volt. 

 

A tulajdonosi joggyakorló által hozott nagyobb jelentőségű 2015. évi tulajdonosi döntések: 

 

– a HM EI Zrt.  2015. évi Üzleti Tervét 39 461 428 ezer Ft nettó árbevétellel, 

484 214 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 34 877 348 ezer Ft mérlegfőösszeggel 

elfogadta;  

– a HM Armcom Zrt.  2015. évi Üzleti Tervét 1 500 000 ezer Ft nettó árbevétellel, 

40 000 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 1 515 000 ezer Ft mérlegfőösszeggel 

elfogadta; 
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– a HM Arzenál Zrt.  2015. évi Üzleti Tervét 1 375 253 ezer Ft nettó árbevétellel, 

8 916 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 1 311 138 ezer Ft mérlegfőösszeggel 

jóváhagyta; 

– a HM Currus Zrt.  2015. évi módosított Üzleti Tervét 2 062 884 ezer Ft nettó árbevétellel, 

3 429 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 3 480 000 ezer Ft mérlegfőösszeggel 

jóváhagyta;  

– a HM Armcom Zrt.  2014. évi beszámolóját 1 466 078 000 Ft mérlegfőösszeggel, 

1 246 031 000 Ft nettó árbevétellel, 20 392 000 Ft adózás előtti és 19 345 000 Ft adózott 

eredménnyel elfogadta, valamint döntött arról, hogy a társaságnak osztalékfizetést 

teljesítenie nem kell, az adózott eredményt a társaság eredmény tartalékába kell helyezni 

és döntött a vezető állású munkavállalók személyi alapbéréről, valamint a 

könyvvizsgálóról és annak díjazásáról;  

– a HM Arzenál Zrt. 2014. évi beszámolóját 1 301 961 000 Ft mérleg főösszeggel, 

1 298 015 000 Ft nettó árbevétellel, 13 438 000 Ft adózás előtti eredménnyel és 

12 581 000 Ft adózott eredménnyel elfogadta, valamint döntött arról, hogy a társaságnak 

osztalékfizetést teljesítenie nem kell, az adózott eredményt a társaság eredmény 

tartalékába kell helyezni, és döntött a vezető állású munkavállalók személyi alapbéréről, 

valamint a könyvvizsgálóról és annak díjazásáról; 

– a HM EI Zrt. 2014. évi beszámolóját 29 483 188 ezer Ft mérleg főösszeggel, 

40 166 556 ezer Ft nettó árbevétellel, 730 035 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 

625 969 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadta, valamint döntött arról, hogy a 

társaságnak osztalékfizetést teljesítenie nem kell, az adózott eredményt a társaság 

eredmény tartalékába kell helyezni, és döntött a vezető állású munkavállalók személyi 

alapbéréről, valamint a könyvvizsgálóról és annak díjazásáról; 

– a HM Currus Zrt. 2014. évi beszámolóját, 3 471 098 000 Ft mérleg főösszeggel, 1 969 

641 000 Ft nettó árbevétellel, 

 -263 658 000 Ft adózás előtti eredménnyel és -263 658 000 Ft adózott eredménnyel 

elfogadta, valamint döntött arról, hogy a társaságnak osztalékfizetést teljesítenie nem 

kell, az adózott eredményt a társaság eredmény tartalékába kell helyezni, és döntött a 

vezető állású munkavállalók személyi alapbéréről, valamint a könyvvizsgálóról és annak 

díjazásáról; 

– a HM Currus Zrt.-nek a tulajdonosi jogok gyakorlója engedélyezte, hogy a HM EI Zrt.-

től és a HM ARMCOM Zrt.-től felvett kölcsön visszafizetésének végső határideje 

változatlan biztosítéki feltételek mellett 2017. december 31. napjáig meghosszabbításra 

kerüljön; 

– a HM EI Zrt.-nek a tulajdonosi jogok gyakorlója engedélyezte, hogy a HM CURRUS 

Zrt.-nek nyújtott kölcsön végső visszafizetési határidejét változatlan biztosítéki feltételek 

mellett 2017. december 31. napjáig meghosszabbítsa; 

– a HM Armcom Zrt.-nek a tulajdonosi jogok gyakorlója engedélyezte, hogy a HM 

CURRUS Zrt.-nek nyújtott kölcsön végső visszafizetési határidejét változatlan biztosítéki 

feltételek mellett 2017. december 31. napjáig meghosszabbítsa; 

– a HM Currus Zrt.-nek a tulajdonosi jogok gyakorlója engedélyezte, hogy a HM 

társaságok együttműködési keretmegállapodása alapján a HM EI Zrt. hitelkerete és 

egyetemleges adósi felelőssége mellett a HM Currus Zrt. Commerzbank Zrt.-nél 

hatályos, 100 M Ft-tal megnövelt összegű hitel-keretszerződése módosításra kerüljön 

úgy, hogy abból 100 M Ft-os keretösszeg igénybevételének végső határideje 2017. 

december 31.;  

– a HM EI Zrt.-nek engedélyezte, hogy a HM társaságok együttműködési 

keretmegállapodása alapján a Commerzbank Zrt.-nél – a HM EI Zrt. számára 

engedélyezett és leszerződött hitelkerete terhére és egyetemleges adósi felelőssége 

mellett – a HM CURRUS Zrt. részére rendelkezésre álló 100 M Ft-tal megnövelt 
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folyószámla-hitelkeret összegéből 100 M Ft-os keretösszeg igénybevételének határideje 

2017. december 31. napjára módosuljon;  

– a HM EI Zrt.-nek 14 darab gépjármű 60 hónapos futamidejű pénzügyi lízing konstrukció 

keretében történő beszerzését engedélyezte;  

– a HM Zrínyi Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervét 1 437 472 ezer Ft közhasznú 

tevékenység bevétellel, 130 000 ezer Ft vállalkozási tevékenység bevétellel és  -346 917 

ezer Ft adózás előtti eredménnyel jóváhagyta; 

– a HM Zrínyi Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját 2 315 358 ezer Ft mérleg 

főösszeggel,  

-88 711ezer Ft közhasznú eredménnyel, 94 865 ezer Ft vállalkozási eredménnyel és 

6 154 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadta, valamint döntött arról, hogy a társaságnak 

osztalékfizetést teljesítenie nem kell, az adózott eredményt a társaság eredmény 

tartalékába kell helyezni, és döntött a vezető állású munkavállalók személyi alapbéréről, 

valamint a könyvvizsgálóról és annak díjazásáról;  

– a HM Bessenyei György Nonprofit Kft. 2014. 06. 01 - 2014. 12. 31-ig tartó üzleti évének 

éves beszámolóját 666 631 ezer Ft mérleg főösszeggel, 25 146 ezer Ft nettó árbevétellel, 

48 767 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 47 641 ezer Ft adózott eredménnyel 

elfogadta;  

– a HM Bessenyei Nonprofit Kft. 2015. december 31. napjáig a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-

be történő beolvadását rendelte el. A beolvadási folyamattal kapcsolatosan, a 

jogszabályoknak megfelelően, részletes ütemterv készült, mely tartalmazta a feladatokat, 

azok végrehajtásának határidejét és felelőseit. Az egyesülés részletes szabályait a 2013. 

évi CLXXVI. törvény írja elő, melynek megfelelően két döntés született. Elrendelte a 

HM Bessenyei Nonprofit Kft. és a HM Zrínyi Nonprofit Kft. egyesülését, amelynek 

során a HM Zrínyi Nonprofit Kft. az átvevő társaság, míg a HM Bessenyei György 

Nonprofit Kft. a beolvadó társaság, majd meghozta döntését a HM Bessenyei Nonprofit 

Kft. HM Zrínyi Nonprofit Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatosan;   

– a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói 

javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat 

alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami 

tulajdonban álló társasági részesedéseket felsoroló 2. sz. mellékletére mérete, valamint 

nemzetgazdasági súlyának megfelelően a Korm. határozat 1. és 2. sz. mellékletében 

foglalt szempontrendszer szerint besorolta 

– a HM EI Zrt.-t  

– a HM Armcom Zrt.-t 

– a HM Arzenál Zrt.-t 

– a HM Currus Zrt.-t 

– a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-t, valamint kiadta e társaságok Javadalmazási 

Szabályzatát. 

 

A HM mint, tulajdonosi joggyakorló szervezet rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési 

rendszere 

 

A gazdasági társaságok részére a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre vonatkozó határozatában a 

gazdasági, szakmai és egyéb tevékenységükkel kapcsolatosan adatszolgáltatási kötelezettséget 

határozott meg, melynek célja, hogy a társaságok tevékenységéről olyan releváns és kellően 

részletezett adatok, hiteles információk álljanak időben a tulajdonosi joggyakorló rendelkezésére, 

amelyek alapján a társasági vagyonnal való gazdálkodás és a társaságok felügyeletével 

kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtása szabályszerűen, hatékonyan, szervezett keretek között 

valósulhasson meg.  
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Az adatszolgáltatás tartalmazza:  

– a jogszabályokban előírt és a tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátását szolgáló 

jelentések, beszámolók és egyéb adatszolgáltatások megküldésének rendjét, azok 

tartalmát és formáját; 

– a tulajdonosi joggyakorlóval és egyéb állami szervekkel, szervezetekkel való 

kapcsolattartás módját. 

 

A jogszabályokban előírt és a vagyonkezelői feladatok ellátását szolgáló jelentések, beszámolók 

és egyéb adatszolgáltatások: 

 

– Éves adatszolgáltatás: 

Éves beszámoló, 

Üzleti jelentés,  

Közhasznúsági jelentés, 

Éves üzleti terv, 

Kontrolling adatszolgáltatás cégadatokról, 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság éves jelentése, 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság éves feladat és munkaterve 

 

– Évközi adatszolgáltatás: 

Negyedéves jelentések, 

Havi jelentés, 

Eseti adatszolgáltatások, 

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentések, 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyve 

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Zrt.-k működésének, valamint az állami vagyonnal 

való gazdálkodásának ellenőrzését 2015-ben társaságonként háromtagú Igazgatóság, valamint 

háromtagú Felügyelő Bizottság végezte. A Nonprofit társaságok gazdálkodását 3 tagú Felügyelő 

Bizottság ellenőrizte.  

 

Az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság folyamatosan arra törekedett és törekszik, hogy 

az állami vagyonról szóló törvényben meghatározott feladatait maradéktalanul ellássa, az állami 

vagyonnal való gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, 

költségtakarékosabb, továbbá megőrzendő vagyon védelmét, értékmegőrzését szolgáló 

vagyongazdálkodás érdekében. Fontosnak tartja, hogy menetközben hívja fel a figyelmet a 

jogszabályoktól, szabályoktól való eltérésekre, megállapításai hasznosuljanak, javaslatai nyomán 

a tulajdonosi joggyakorló érdemi intézkedéseket hozzon. 

 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét az állami vagyon felett a 

tulajdonos érdekeit figyelembe véve végzi, jelentéseit minden esetben megküldi a tulajdonosi 

joggyakorló részére. 

 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tulajdonosi joggyakorlóval szorosan együttműködik, 

rendszeresen személyes egyeztetésekre kerül sor, megbeszélve a soron következő feladatokat, 

azok végrehajtásának helyzetét.   

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló közhasznú társaságok és a HM között létrejött 

közhasznúsági keretmegállapodásokról és az azok végrehajtására kötött támogatási 

megállapodásokról szóló 40/2008. (HK. 9.) HM utasítás 5. § alapján a közhasznú nonprofit 

gazdasági társaságok tevékenységét szakmai felügyeleti szervek is ellenőrizték. A jogszabály 

2016-ban módosult, melynek száma 39/2016 (VII. 21.) HM utasítás. 
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A HM Belső Ellenőrzési Főosztálya rendszeresen ellenőrzést végez az Áht. 70. §-a, valamint a 

Takarékos tv. 1 §-a alapján a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknál.  

 

A rábízott vagyon 2015. évi változásai  

Társaság neve 

2015.01.01. 

nyitó társa-

sági része-

sedés által 

megtestesí-

tett tulaj-

doni há-

nyad (%) 

2015.12.31 

záró társa-

sági része-

sedés által 

megtestesí-

tett tulaj-

doni há-

nyad (%) 

2015.01.01

nyitó tár-

sasági ré-

szesedé-

sének név-

értéke (Ft) 

2015.12.31

záró társa-

sági része-

sedésének 

névértéke 

(Ft) 

 2015.01.01. 

nyitó társa-

sági részese-

dés nyilván-

tartási ér-

téke (Ft) 

2015.12.31. 

záró társa-

sági részese-

dés nyilván-

tartási ér-

téke (Ft) 

HM Armcom 

Kommunikációtechnikai 

Zrt. 

100 100 221 480 221 480 221 480 221 480 

HM Arzenál 

Elektromechanikai Zrt.  
100 100 331 185 331 185 331 185 331 185 

HM Currus Gödöllői 

Harcjárműtechnikai Zrt.  
100 100 863 000 863 000 863 000 863 000 

HM Elektronikai, 

Logisztikai és 

Vagyonkezelő Zrt. 

100 100 1 948 000 1 948 000 1 948 000 1 948 000 

HM Zrínyi Térképészeti 

és Kommunikációs 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

100 100 365 720 365 720 365 720 365 720 

HM Bessenyei György 

Kulturális és Üdültetési 

Nonprofit Kft.  

100 100 600 390 600 390 600 390 600 390 

 

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal szemben támasztott 

tulajdonosi elvárások: 

 

– költséghatékony gazdálkodás; 

– a tulajdonos által jóváhagyott üzleti tervben megfogalmazottak teljesítése; 

– eredményes működés, likviditás biztosítása; 

– pozitív eredmény; 

– béremelés csak eredményes üzleti év zárása esetén, engedély alapján. 
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HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. 

 

Fő tevékenységei 

 

Katonai területen: 

– a Magyar Honvédség harc- és gépjárművei C2 (Vezetés & Irányítás) képességének 

megteremtése érdekében különböző szintű mobil és stabil vezetési pontok, híradó és 

informatikai komplexumok, hírközpont elemek tervezése és kialakítása; 

– a Magyar Honvédségnél hosszabb távon rendszerben maradó analóg rendszerű, stabil és 

mobil híradó eszközök javítása, karbantartása, felújítása és szükség szerinti 

korszerűsítése. Az analóg rendszerű híradó eszközök digitális híradó eszközökkel való 

együttműködési feltételeinek megteremtése, ennek érdekében különböző típusú illesztő 

egységek fejlesztése és gyártása;  

– „Nemzeti szigorúan titkos”, „NATO és EU titkos” információvédelmi eszközök javítása, 

felújítása, vezetési pontokba, híradó és informatikai komplexumokba történő beépítése; 

– a logisztikai biztosítás területén belül, a műszaki és vegyivédelmi csapatok részére 

végzett egyéb tevékenységek (katonai mentő, vegyi-sugár felderítő harcjárművek, 

repülőtéri karbantartó céljárművek javítása és karbantartása). 

 

Polgári területen: 

– különleges rendeltetésű gépkocsik és haszongépjárművek (mentők és betegszállító 

gépjárművek, utánfutóra szerelt világító felszerelések, sugárvédelmi gépkocsik, speciális 

térerősségmérő gépjárművek) tervezése, kialakítása; 

– mobil és stabil bázisállomások telepítése konténer előszereléssel, antenna 

tartószerkezetek gyártásával és mikrohullámú antennák szerelésével GSM szolgáltatók 

részére; 

– saját fejlesztésű egyedi és kissorozatú termékek fejlesztése (5, 7, 10 méteres mechanikus 

és 10 méteres pneumatikus antennaárbocok, 10 és 19 méteres csörlős mechanikus 

antennaárbocok, 25 méteres hidraulikus toronyárbocok, elektromos kapcsolószekrények, 

inverterek, akkumulátortöltők); 

– ABC tűzosztályba sorolt tüzek oltására alkalmas különböző típusú tűzoltó készülékek 

összeszerelése, alap- közép- és teljes körű karbantartása; 

– mobil hőkamerás felderítő rendszerek tervezése és telepítése; 

– napelemmel működő energiaellátó rendszerek tervezése és telepítése; 

– pelletkazánok tervezése, gyártása, telepítése. 

 

A 2015. évi gazdálkodás folyamatai 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 1 743 617 ezer Ft, a mérleg 

szerinti eredmény 56 632 ezer volt.  

 

2015. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

          adatok ezer Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év 

2014.12.31 

Tárgy év 

2015.12.31 

Befektetett Eszközök 120 105 540 377 

Forgó Eszközök 1 341 332 1 196 376 

Saját Tőke 1 182 519 1 239 151 

Kötelezettségek 244 910 232 971 

Mérlegfőösszeg 1 466 078 1 743 617 

Mérleg szerinti eredmény 19 345 56 632 
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Értékesítés nettó árbevétele 1 246 031 1 523 585 

Anyagjellegű ráfordítások 788 150 1 003 989 

Személyi jellegű ráfordítások 406 389 428 145 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 4 009 48 712 

Adózott eredmény 19 345 56 632 

 

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya 4,5-szeresére nőtt az előző évhez 

képest. A nagymértékű növekedést a HM Currus Zrt.-nek kölcsönadott 250 000 ezer Ft 

pénzeszköz 2015.12.31-ei lejáratának 2017.12.31-ig történő meghosszabbítása, így a 

követelésekből a befektetett (éven túli) eszközök közé történő átvezetése, valamint 196 611 ezer 

Ft összegben a „Kongsbeg URH rádiójavító műhely” beruházás okozta. A forgóeszközök 

állománya kismértékben, 10,8%-kal csökkent, ezen belül a készletek értéke 38,8%-kal 

növekedett, a követelések – HM Currus Zrt.-nek nyújtott kölcsön átsorolása miatt – 66,1%-kal 

csökkent, a pénzeszközök állománya 19%-kal emelkedett a bázis évhez képest. Összességében 

az eszközökön belül a befektetett eszközök arányának közel 4-szeresére növekedésével, a 

forgóeszközök arányának 25%-os csökkenésével az eszközök összetételében jelentős változás 

következett be a befektetett eszközök javára. 

A mérleg forrás oldalán a társaság saját tőkéje kismértékben 4,8%-kal növekedett. A 

kötelezettségek összege 4,9%-kal csökkent, ezen belül a szállítói kötelezettségek állománya 

37,9%-kal nőtt, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség összege viszont – a 2014 decemberéhez 

viszonyított kisebb Áfa fizetési kötelezettség miatt – 26,5%-kal csökkent a 2014. évhez 

viszonyítva. A társaság hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik. Rövidlejáratú 

kötelezettségei 114 292 ezer Ft összegben szállítói kötelezettségek, míg az egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségeinek összege (adók, járulékok, bér, stb.) 118 679 ezer Ft. 

 

A 2014-2015. évi nettó árbevétel megoszlása 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2014. évi tény 2015. évi tény 

Katonai termelés és szolgáltatás 910 060 1 196 902 

Polgári termelés és egyéb értékesítés 335 971 326 683 

Értékesítés nettó árbevétele 1 246 031  1 523 585 

 

Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 277 827 ezer Ft-tal növekedett.  A tervezett 

árbevételt 1,6%-kal sikerült túlteljesíteni. Az anyagjellegű ráfordítások 27,3%-kal növekedtek. 

Ezen belül az anyagköltségek 73,8%-kal emelkedtek az előző évhez képest. Az alapanyagok és 

alkatrészek felhasználásának növekedését a magasabb belföldi árbevétel, illetve a nagyobb 

anyagigényű munkák arányának növekedése okozta. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 

316 222 ezer Ft-ról 351 182 ezer Ft-ra emelkedett. A személyi jellegű ráfordítások az előző 

évhez képest 406 389 ezer Ft-ról 428 145 ezer Ft-ra növekedtek. 

 

 

Megnevezés 

 
2014. 2015. 

Átlagos állományi létszám 112 fő 115 fő 

Átlagbér Ft/fő 204 579 Ft 214 392 Ft 

 

HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. 
 

Fő tevékenységei 

 

– Védelmiipari tevékenység 
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A részvénytársaság a Magyar Honvédség által rendszeresített és jelenleg is alkalmazott 

különféle rakéták és rakéta rendszerek, tűzvezető rendszerek, távolfelderítő és 

magasságmérő radarok és egyéb kisegítő eszközök nagy-, közép- és szükség szerinti 

javítását, illetve műszaki felülvizsgálatát, üzemidő hosszabbítását, valamint ezen 

eszközök fejlesztését és modernizálását végzi. 

 

– Biztonságtechnika 

A HM ARZENÁL Zrt. 1978 óta foglalkozik különböző fizikai elven működő kül- és 

beltéri biztonsági rendszerek gyártásával és telepítésével, IP alapú integrált felügyeleti 

rendszerek kivitelezését végzi a részvénytársaság katonai és polgári intézmények 

védelmére. 

 

– Kórházberendezések és egészségügyi bútorok gyártása 

 

– Kalibrálás 

A Cég Minőségellenőrzési Osztálya Központi Mérésügyi Laboratóriumot működtet, mely 

a Nemzeti Akkreditációs Testület által akkreditált. 

 

– Berendezésgyártás, fémmegmunkálás, felületkezelés 

Alkatrészek, egységek, részegységek kis sorozatú gyártása. 

 

2015. évi gazdálkodás folyamatai 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 1 441 172 ezer Ft, a mérleg 

szerinti eredmény 24 286 ezer Ft nyereség volt. 

 

2015. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

          adatok ezer Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év 

2014.12.31 

Tárgy év 

2015.12.31 

Befektetett Eszközök 683 173 690 922 

Forgó Eszközök 618 230 748 593 

Saját Tőke 1 087 557 1 111 843 

Kötelezettségek 161 083 279 621 

Rövid lejáratú kötelezettségek 161 083 279 621 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

Mérlegfőösszeg 1 301 961 1 441 172 

Mérleg szerinti eredmény 12 581 24 286 

Értékesítés nettó árbevétele 1 298 015 1 418 888 

Anyagjellegű ráfordítások 647 080 896 670 

Személyi jellegű ráfordítások 491 420 518 197 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 2 840 10 886 

Adózott eredmény 12 581 24 286 

 

A társaság befektetett eszközállományának értéke 1,13%-kal nőtt az előző évhez képest. A 

befektetett eszközökön belül csak az immateriális javak és azon belül kísérleti-fejlesztés aktivált 

értéke növekedett. A tárgyi eszközök értéke 2,22%-al csökkent.  A forgóeszközök 21,09%-kal 

növekedtek.  
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A források között a jegyzett tőke változatlansága mellett a saját tőke értéke 2,23%-kal 

növekedett az előző évhez képest. A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 73,59%-

kal növekedett az előző évhez képest. A társaság hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem 

rendelkezett.  

 

A társaság éves árbevételének alakulása 

          adatok ezer  Ft-ban 

 

Megnevezés 

 

2014 

 

2015 

Export összesen 416 048 245 388 

Polgári 205 153 

Haditechnikai 415 843 245 235 

Belföldi értékesítés 881 967 1 173 500 

Polgári 455 789 632 705 

Haditechnikai 426 178 540 795 

Összesen 1 298 015 1 418 888 

 

A társaság három fő tevékenységből érte el árbevételét, melyből haditechnikai belföldi 

tevékenység 38,11%-ot, a biztonságtechnikai tevékenység 43,23%-ot, a haditechnikai export 

17,28%-ot, míg az összes egyéb tevékenységből származó bevétel 1,37%-ot tett ki.  

A társaság az árbevételi tervét 3,17%-kal túlteljesítette, ezen belül a belföldi értékesítés 2015. évi 

bevétele 116,70%-on, míg az export értékesítés árbevétele 66,37%-on teljesült. A társaság 

összes, üzleti tevékenyég érdekében felmerült költsége az értékcsökkenési leírással együtt 

1 554 343 ezer Ft volt a 2015. évben.  

 

Megnevezés 2014. 

 

2015. 

 

Átlagos állományi létszám 157 fő 156,6 fő 

Átlagbér Ft/fő 172 320 Ft 177 422 Ft 

 

 

HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 
 

Fő tevékenységei 

 

– HM/MH harcjármű és fegyverzettechnikai eszközeinek felújítása, modernizációja; 

– más hadiipari teljesítésekbe bevont "polgári hadiipari cégekkel" történő együtt működés 

keretében végrehajtott termelés; 

– HM/MH kiképzés-technikai eszközök, létesítmények karbantartása, felújítása; 

– HM/MH légi cél eszközeinek üzemben tartása, igény szerinti fejlesztése; 

– kettős felhasználású katonai/polgári eszközök, berendezések, fejlesztése, gyártása, a 

képesség piaci körülmények közötti realizálása (AsR átmeneti vízellátási program,- TVP 

program-, 3,5 tonna teherbírású felépítménycsalád.). 

 

A 2015. évi gazdálkodás folyamatai 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 3 542 635 ezer Ft, a mérleg 

szerinti eredmény -532 456 ezer Ft veszteség volt.  
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2015. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

          adatok ezer Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év 

2014.12.31 

Tárgy év 

2015.12.31 

Befektetett Eszközök 2 880 695 2 981 676 

Forgó Eszközök 583 099 554 925 

Saját Tőke 2 442 748 1 940 912 

Kötelezettségek 966 429 1 499 344 

Rövid lejáratú kötelezettségek 966 429 999 344 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 500 000 

Mérlegfőösszeg 3 471 098 3 542 635 

Mérleg szerinti eredmény -263 658 -532 456 

Értékesítés nettó árbevétele 1 969 641 1 759 802 

Anyagjellegű ráfordítások 1 408 426 1 580 079 

Személyi jellegű ráfordítások 652 455 650 069 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye -233 761 -513 195 

Adózott eredmény -263 658 -532 456 

 

A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest 100 981 ezer Ft-tal növekedett. A társaság 

tárgyi eszközeinek és immateriális javainak értékét döntően az ingatlanállomány határozza meg. 

A tárgyév végén az ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó értékhelyesbítés 2 781 725 ezer Ft-ot 

tett ki, ami 93,3% részarányt képvisel a teljes eszközállományból.  

Az eredményt jelentősen rontotta az értékvesztések és a terven felüli értékcsökkenések 

elszámolása összesen 239 120 ezer Ft értékben, melyből jelentős tételt képviselnek azok a 

készletek amelyek a tevékenységet nem szolgálják. A társaság követeléseinek értéke 2015. 

december 31-én 72 571 ezer Ft volt.   

A jegyzett tőke összege a 2015. évben nem változott, a saját tőke csak a tulajdonosok által 

rendelkezésre bocsátott tőkét, az ingatlanok piaci értéken történő értékelésének értékelési 

tartalékát és az adózott eredményből az eredménytartalékba helyezett összegeket tartalmazza.  Új 

elemként jelent meg a tárgyév mérlegében a kísérleti fejlesztés aktivált értéke, melynek 

mindenkori értékét lekötött tartalékként kell kimutatni az eredménytartalékkal szemben.  A saját 

tőke értéke közel 20%-kal csökkent. A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 

1 499 344 ezer Ft, melyből a rövid lejáratú kötelezettségek 999 344 ezer Ft-ot tettek ki. Hosszú 

lejáratú kötelezettségek között a HM Armcom Zrt. és a HM EI Zrt. által nyújtott 250 000 ezer Ft 

értékű kölcsön szerepel, melynek lejárata 2017. 12. 31.  

 

A társaság éves árbevételének alakulása 

          adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 

 

2014 

 

2015 

Haditechnikai tevékenység 1 122 566 1 318 690 

K+F tevékenység 198 300 13 359 

Polgári tevékenység 648 775 427 753 

Értékesítés nettó árbevétele 1 969 641 1 759 802 

 

2015-ben az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 10,6%-kal, csökkent. A társaság 

fő bevételi forrása a hadiipari tevékenységből származó bevétel. A hadiipari bevételek az előző 

évhez képest a 17,5%-kal növekedtek, míg a K+F tevékenység 93,2%-kal, a polgári tevékenység 

árbevétele mintegy 34 %-kal csökkent.  

Az árbevételben bekövetkezett változások, a hozzájuk kapcsolódó költségek szerkezetében is 

jelentős változásokat okoztak. Az anyagjellegű ráfordítások 171 653 ezer Ft-tal növekedtek az 
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előző évhez képest. Ezen belül az anyagköltségek 939 643 ezer Ft-ot, míg az igénybe vett 

szolgáltatások 450 342 ezer Ft-ot tettek ki. Az igénybe vett szolgáltatások közül a 

munkaszámokhoz igénybevett szolgáltatások költségei 232 312 ezer Ft-ot tettek ki.  A személyi 

jellegű ráfordítások az előző évhez képest 652 455 ezer Ft-ról 650 069 ezer Ft-ra csökkentek, 

melyből a bérköltség 463 935 ezer Ft volt. 

 

 

Megnevezés 

 

2014. 2015. 

Átlagos állományi létszám 170 fő 166 fő 

Átlagbér Ft/fő 224 119 Ft 226 952 Ft 

 

 

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 
 

Főbb tevékenysége 

– Ingatlankezelés (ingatlan karbantartás, beruházás/fenntartás, lízing, lakóház kezelés,  

kiképző létesítmények, rendezvényszervezés, építkezés, beruházás, felújítás, telepítés és 

karbantartás) 

– Élőerős és technikai őrzés-védelem 

2011. január 1-jétől a HM EI Zrt. végzi a katonai objektumok önkéntes védelmi tartalékos 

katonákra alapozott őrzését az alábbiak szerint: 

– kiemelt fontosságú objektumok (parancsnokságok, működő laktanyák, fegyver- 

lőszer-, robbanó- és veszélyesanyag raktárak) őrzése, 

– más működő katonai objektumok (híradó létesítmények, más működő objektumok) 

őrzése, 

– üres objektumok, toborzó irodák őrzése fegyver nélküli vagyonőrséggel.  

 

– Informatikai rendszerek üzemeltetése  

     Az informatikai üzemeltetési és támogatási tevékenység jelenleg kiterjed: 

– az MH Egészségügyi Központ informatikai rendszerére; 

– a Magyar Honvédség kiképzési szimulációs rendszereire; 

– a HM Központi Gazdálkodási Információs rendszerére és az azt kiszolgáló teljes 

infokommunikációs struktúrára; 

– a Magyar Honvédség stacioner híradó hálózatára; 

– átmenetileg a Magyar Államkincstár SAP bázisú központosított illetmény 

számfejtési rendszerének üzemeltetésére. 

 

– Kutatás + Fejlesztés 

 

 

 

A 2015. évi gazdálkodás folyamatai 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 20 653, 066 M Ft, a mérleg 

szerinti eredmény 806, 507 M Ft nyereség volt.  
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2015. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

          adatok ezer Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év 

2014.12.31 

Tárgy év 

2015.12.31 

Befektetett Eszközök 5 807 150 7 081 868 

Forgó Eszközök 22 620 207 12 756 295 

Saját Tőke 6 631 294 7 434 979 

Kötelezettségek 22 127 058 12 306 379 

Mérlegfőösszeg 29 483 188 20 653 066 

Mérleg szerinti eredmény 625 969 806 507 

Értékesítés nettó árbevétele 40 166 556 43 268 060 

Anyagjellegű ráfordítások 23 886 503 26 607 264 

Személyi jellegű ráfordítások 14859 667 15 214 525 

Üzemi üzleti tevékenység 

eredménye 
774 366 827 668 

Adózott eredmény 625 969 806 507 

 

A befektetett eszközök 1 274 718 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez képest, melyből 

999 240 ezer Ft-ot az immateriális javak értéknek növekedése okoz, amelynek jelentős része az 

informatikai szolgáltatási szerződések teljesítéséhez szükséges szoftverhasználati jogok és egyéb 

vagyoni értékű jogok beszerzése. A forgóeszközök értéke 12 756 295 ezer Ft-ra csökkent az előző 

évhez képest, amelynek meghatározó értéke a vevőkkel szembeni követelések 10 905 914 ezer Ft-

os csökkenése.  A társaság záró pénzeszköz állománya a tárgyidőszak végén 1 050 085 ezer Ft volt, 

amely az előző évhez képest 971 664 ezer Ft-os növekedést jelent, melynek oka, hogy a legnagyobb 

vevő november-december hónapban fizetési határidő előtt egyenlítette ki a számlatartozását. 

A társaság saját tőkéjének értéke 803 685 ezer Ft-tal növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek 

összege 894 330 ezer Ft, amely az előző évhez képest 485 670 ezer Ft-tal csökkent a fejlesztési 

hitelek törlesztésének köszönhetően. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 9 335 009 ezer Ft, 

amely az előző év 55%-a. A rövid lejáratú hitelek állománya 0-ra csökkent a legnagyobb vevő 

november-december hónapban fizetési határidő előtti fizetése miatt.  

A társaság a 2015. évre az üzleti tervében megfogalmazott, éves árbevételi tervét 109,6%-ra 

teljesítette. A tervezett 484,2 M Ft-os adózás előtti eredmény 883,6 M forintban teljesült, amely 

82%-kal meghaladja a tervezett értéket. Az árbevétel 91%-a származott katonai és 9%-a az 

egyéb állami és polgári piaci megrendelésekből.  

A felmerült költségek és ráfordítások teljes összege 44 273,514 M Ft-ot tesz ki, amely 107,0%-a 

az előző évi összegnek. Az üzemi költségek és ráfordítások 8,4%-os növekedést, a pénzügyi és 

rendkívüli ráfordítások 44%-os csökkenést mutatnak.  Az anyagköltségek 2,5%-kal csökkentek 

az előző évhez képest, melynek összege 1 511,391 ezer Ft. Az igénybevett szolgáltatások értéke 

124,2%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege 

2,4%-kal magasabb az előző évhez képest, melynek oka egyrészt a 2015. július 1-jei hatállyal 

nyújtott 5%-os bérfejlesztés, valamint a létszámösszetétel változás.  

 

 

 

Megnevezés 

 
2014. 2015. 

Átlagos állományi létszám 4 350 fő 4 149 fő 

Átlagbér Ft/fő 201 019 Ft 216 809 Ft 

 

A társaság gazdálkodása stabil és eredményes volt. A finanszírozáshoz szükséges források 

biztosítottak voltak. A társaság forgóeszköz hitel szükségletét a 2015. évben is meghatározta a 
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legnagyobb vevő felé alkalmazott 200 napos fizetési határidő miatt folyamatos és nagy összegű 

kintlévőségek finanszírozása és benyújtott számlák pénzügyi teljesítésének alakulása. A társaság 

likviditása biztosított volt. A tőkestruktúra mutatók alapján megállapítható, hogy a társaság 

eredményes működése alapján a saját tőke pozitív és folyamatosan emelkedik. A társaságnak az 

üzleti év végén nem voltak rövid lejáratú hitelei és kölcsönei, amely jelentős változás az előző 

évhez képest.  

 

Nonprofit Társaságok 

 

A HM a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló közhasznú nonprofit társaságok működtetésére 

intézményfinanszírozási támogatást nyújt. A gazdaságosság és a feladatellátás színvonalának 

növelése, valamint a szűkülő költségvetési források rendelkezésre állása miatt megalapításuktól 

kezdve folyamatos azon intézkedések foganatosítása, amelyek eredményeképpen a feladatok 

racionalizálásai keretein belül hatékonyabb módon tudják a társaságok a rájuk bízott feladatot 

ellátni.  

 

 Nonprofit Kft.-k támogatása 2015. évben 

adatok ezer Ft-ban 

Gazdálkodó szervezet 

megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Költségvetési 

támogatás célja 

HM Bessenyei György 

Nonprofit Kft.  
- - - 

HM Zrínyi Nonprofit Kft. 1 411 000 1 777 324   
állami feladatok ellátása 

fedezetéül 

 

Az előirányzat módosítás a 2015. évben a HM Zrínyi Nonprofit Kft. támogatása esetében állami 

többletfeladatok ellátásának érdekében került biztosításra.  2015-ben az előirányzat teljes 

összege felhasználásra került. A HM Bessenyei György Nonprofit Kft. tevékenységet nem 

végzett, így támogatást nem kapott.  

 

 

HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft. 

 

A HM rekreációs rendszerének átalakításával kapcsolatban 2012. január 1-jén megkezdődött a 

HM Bessenyei György Nonprofit Kft. végelszámolása. Az eljárás során előre nem látható 

nehézségek miatt – munkaügyi per elhúzódása – a tulajdonosi joggyakorló 2014. május 31. 

napjával a végelszámolás megszüntetése és 2014. június 1. napjával a működés folytatása mellett 

döntött, a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-be történő beolvasztás előzetes szándékával. A tulajdonosi 

jogok gyakorlója elrendelte a HM Bessenyei György Nonprofit Kft.-nek a HM Zrínyi Nonprofit 

Kft.-be történő beolvadását, melyet a Cégbíróság 2015. 12. 31. napjával bejegyzett.  

A tulajdonosi döntéseknek megfelelően a tőkeszerkezet átrendezésével került meghatározásra az 

egyesült társaság jegyzett tőkéje. A beolvadás során a társaság jegyzett tőkéje csökkentésre kerül 

a negatív eredménytartalékkal, így a jogutód társaság jegyzett tőkéjének összege 516 162 ezer Ft 

lett, valamint a befogadó társaság eredménytartaléka is változatlan értékben megmaradt, melyet a 

jövőbeni esetleges számviteli veszteségek kezelésére lehet fordítani. A tőkeszerkezet 

átrendezésével a társaság jegyzett tőkéje nem 600 390 ezer Ft-tal és 

 -449 948 ezer Ft eredménytartalékkal, hanem 150 442 ezer Ft jegyzett tőkével és 0 Ft 

eredménytartalékkal olvadt be. A befogadó társaság 365 720 ezer Ft jegyzett tőkével és 

1 560 495 ezer Ft pozitív eredménytartalékkal egyesül, mely során az összevont társaság jegyzett 

tőkéje együttesen 2016. 01. 01. napjától 516 162 ezer Ft.  
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A 2015. évi gazdálkodás folyamatai 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 161 417 ezer Ft, a mérleg 

szerinti eredmény -323 355 ezer Ft veszteség volt.  

A társaság 2015-ben tevékenységet nem végzett. A beolvadás folyamatának elengedhetetlen 

feltétele volt a társaság vagyoni helyzetének rendezése. Ennek megfelelően a társaság 

elkészítette a 2015. évi beszámolóját, amely az alábbi főbb gazdálkodási adatokat tartalmazza: 

 

2015. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

          adatok ezer Ft-ban 

Mérlegsorok 2014.12.31 2015. 12. 31 

Befektetett Eszközök 597 452 71 666 

Forgó Eszközök 68 984 89 751 

Készletek 7 751 0 

Követelések 1 909 3 737 

Pénzeszköz 59 324 86 014 

Saját Tőke 464 514 141 158 

Eredménytartalék -183 517 - 135 877 

Céltartalék 17 392 19 732 

Kötelezettségek 29 293 53 

Rövid lejáratú kötelezettségek 29 293 53 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

Mérlegfőösszeg 666 631 161 417 

Mérleg szerinti eredmény  47 641 -323 355 

Értékesítés nettó árbevétele 25 146 7 641 

Anyagjellegű ráfordítások 9 161 6 190 

Személyi jellegű ráfordítások 15 907 12 114 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 17 685 -473 355 

Adózott eredmény 47 641 -323 355 

 

A kimutatott vagyoni értékű jogok állománya jelentős csökkenést mutat. A csökkenés oka a 

terven felüli értékcsökkenés elszámolása, valamint az értékesítés. A társaság tulajdonában állt 

egy alsóperei örökös üdülési jog, mely 132 713 ezer Ft értéken szerepelt a nyilvántartásában. Az 

üdülési jog értékét a társaság értékbecslővel felülvizsgáltatta, majd az értékbecslésnek megfelelő 

tényleges áron 70 000 ezer Ft+Áfa értéken értékesítette. A fennmaradó részre terven felüli 

értékcsökkenést számolt el a társaság. A tárgyi eszközök értéke a beszámolási időszakban 

84,56%-os csökkenést mutat az előző évi értékhez képest, mely főként az idegen ingatlanokon 

végzett beruházások kivezetésének köszönhető. A műszaki és egyéb felszerelések, berendezések 

soron is csökkenés látható, melyet a feleslegessé vált más katonai szervezetnél sem hasznosítható 

eszközök évközi értékesítése okozott. A vásárolt készletek értéke 100%-kal csökkent az előző 

időszakhoz viszonyítva. A meglévő készletekre a társaság tárgyévben 100% értékvesztést 

számolt el. 

A társaság értékesítésből származó bevétele tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint bérleti 

díjbevételekből származott 7 641 ezer Ft értékben. Egyéb bevétele 92 058 ezer Ft, melynek 

jelentős része immateriális javak és befektetett eszközök értékesítéséből származott.  

 

A tárgyidőszakban anyagköltség nem merült fel. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 

4 810 ezer Ft volt, amely a szakértői, ügyvédi, könyvvizsgálói díjakat tartalmazza.  Az egyéb 
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ráfordítások összege 540 530 ezer Ft. Itt került kimutatásra a selejtezés és leltárhiány, az egyéb 

ráfordításként nyilvántartott adók és illetékek, az elszámolt értékvesztések és terven felüli 

értékcsökkenések, a céltartalék képzés valamint az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás 

szerinti értéke.  

A személyi jellegű ráfordítások összege 2015-ben 12 114 ezer Ft, amely a bérköltségeket, a 

személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat tartalmazza. A társaság 

alkalmazásában 1 fő állt 2015. december 31-én, a munkavállaló gyermeke gondozása céljából 

fizetés nélküli szabadságon volt, így az átlagos statisztikai állományi létszám 0 fő. A társasággal 

3 főnek volt megbízási jogviszonya az adminisztrációs és irányítási feladatok ellátására. 

A társaság 2015. december 31-én 86 014 ezer Ft összegű pénzeszközzel rendelkezett.  A 

beolvadással a társaság eszközei, pénzeszközei, kötelezettségei a HM Zrínyi Nonprofit Kft. 

nyilvántartásaiba kerülnek.  

 

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

Fő tevékenysége 

 

– A kommunikációs ágazat alapfeladata az alapító HM kommunikációs feladatainak ellátása a 

HM Sajtóiroda szakmai irányítása mellett. A társaság a honvédelmi tárca üzeneteit juttatja el 

a társadalom legszélesebb rétegeihez, civilekhez és katonákhoz egyaránt. Eszköztárában 

szerepel a könyv- és lapkiadás, a honlap szerkesztés (honvedelem.hu), a videofilm-készítés, 

valamint a program- és rendezvénytámogatás. 

– A térképészeti ágazat alapvető feladata a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó 

állami térképészeti alapadatok előállítása, az állami térképészeti alapmunkák végzése, illetve 

végeztetése, állami alapadatok és térképek őrzése, kezelése és szolgáltatása, ideértve az MH 

térképészeti és katonaföldrajzi támogatásához nélkülözhetetlen NATO előírásoknak 

megfelelő topográfiai térképek, katonai tematikus térképek, katonai geodéziai pontjegyzékek, 

digitális térképészeti adatbázisok előállítását és szolgáltatását. 

A 2015. évi gazdálkodás folyamatai 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 1 953 399 ezer Ft, a mérleg 

szerinti eredmény 375 144 ezer Ft veszteség volt.  

A társaság alapfeladatait közhasznú jogállású nonprofit működésű gazdasági társaságként végzi. 

A 2015. évi üzleti évben a HM többször módosított támogatási szerződés útján 

1 777 324 ezer Ft támogatást nyújtott a társaság működésének biztosítására és az üzleti tervben 

meghatározott feladatok végrehajtására a közhasznú keretmegállapodásban foglaltak 

figyelembevételével. Vállalkozási tevékenységet kiegészítő tevékenységként végez, kizárólag az 

alapító által le nem kötött, de a szükséges képességek fenntartásához nélkülözhetetlen 

kapacitások hasznosítása érdekében. Ennek megfelelően a vállalkozási tevékenységből származó 

bevétel jelentős mértékben függ az alaprendeltetésű feladatok mennyiségétől.  

 

 

Főbb mérleg- és eredményadatok alakulása 

         adatok ezer Ft-ban 

Mérlegsorok 
2014. 

Tény 

2015. 

Tény 

Befektetett Eszközök 1 620 461 1 129 974 

Forgó Eszközök 681 994 807 860 

Készletek 260 130 335 933 

Követelések 28 608 31 035 
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Értékpapírok 152 359 304 765 

Pénzeszköz 240 897 136 127 

Saját Tőke 1 974 148 1 599 003 

Eredménytartalék 1 602 274 1 608 427 

Kötelezettségek 98 801 52 998 

Rövid lejáratú kötelezettségek 97 851 52 048 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 950 950 

Mérlegfőösszeg 2 315 358 1 953 399 

Mérleg szerinti eredmény 6 154 -375 144 

Közhasznú tevékenység bevétele 1 716 434 1 797 316 

Vállalkozási tevékenység bevétele 167 906 194 533 

Értékesítés nettó árbevétele 192 979 2 174 

Anyagjellegű ráfordítások 551 538 486 685 

Személyi jellegű ráfordítások 1 228 066 1 276 246 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 1 863 -375 578 

Adózott eredmény 6 154 -375 144 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke összességében 516 737 ezer Ft-tal 

csökkent, mely első sorban a terven felüli értékcsökkenés elszámolásából adódik. Azon eszközök 

esetében melyekre a társaság a teljesítmény arányos értékcsökkenési leírási módot alkalmazza, 

az eszközök értékét tárgyévben szakértő által felülvizsgáltatta, majd az elkészült független 

értékbecslői szakvélemény alapján 443,9 M Ft értékben számolt el terven felüli értékcsökkenést. 

Ezen felül azon eszközökre, melyek értéke elérte az aktiváláskor meghatározott 

maradványértékét, valamint a társaság szakállománya indokoltnak látta, új maradványérték 

került meghatározásra. A maradvány értékek módosulása miatt tárgyévben további 7,6 M Ft 

terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra. A terven felüli értékcsökkenés eredményre 

gyakorolt hatása a 2015. évben összességében -451 508 509 Ft. A készletek értéke tárgyévben 

29,1%-kal nőtt, tekintettel arra, hogy több jelentős feladatból származó késztermék az év végére 

készült el, melyek átadása átcsúszik a következő évre. A követelések értéke összességében 8,5 % 

növekedést mutat az előző évhez képest. A tárgyévi követelések nagy részét a le nem járt 

tartozások adják.  

 

A jegyzett tőke értéke nem változott. A kötelezettségek értéke a vevőktől kapott előlegekből, 

szállítói kötelezettségekből, a hosszú illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik 

össze.  

 

Az értékesítés nettó árbevételének döntő többségét továbbra is az értékesített áruk árbevétele 

teszi ki. Tárgyévben az exportértékesítés, valamint a belföldi értékesítés árbevétele is növekedett 

az előző évhez képest. Az exportértékesítés 24%-kal, a belföldi értékesítés 8%-kal haladta meg a 

bázis évi értéket. 

  

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek között kerültek kimutatásra a termelés 

során felhasznált anyagok költségei, valamint a működéshez felhasznált egyéb 

anyagszükségletek összesen 225 372 ezer Ft értékben. Az igénybe vett szolgáltatások összege 

239 164 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordítások összege 2015. december 31-én 1 276 246 ezer 

Ft.  

 

A társaság az előző évhez képest 4,7%-kal magasabb közhasznú tevékenység bevételt ért el, 

amely az évközben a feladat bővülés miatt bekövetkezett támogatási összeg növekedésének 

köszönhető. A vállalkozási tevékenység bevétele az előző évhez képest 15,8%-kal növekedett. 
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Megnevezés 2014. 

 

2015. 

 

Átlagos állományi létszám 230 fő 234 fő 

Átlagbér Ft/fő 274 338 Ft 285 523 Ft 

 

Összegzés 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló részesedések tekintetében változás nem történt. A 

részesedések értéke 2015. december 31-én 4 329 775 ezer Ft. 

A társaságokkal szemben támasztott tulajdonosi elvárásoknak a HM tulajdonosi joggyakorlása 

alatt álló gazdasági társaságok megfeleltek. A társaságok zavartalan működése biztosított volt. A 

tulajdonosi elvárásoknak megfelelően minden társaság törekedett a racionalizáló, 

költségcsökkentő intézkedések megtételére. A feszes gazdálkodásnak köszönhetően a likviditás 

biztosított volt. Az átlagos állományi létszám a társaságoknál tervszerűen alakult. A jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a kötelező béremelést végrehajtották, egyéb béremelés csak a 

tulajdonos jóváhagyásával történt. A társaságok gazdálkodásának tervezhetősége, a likviditás 

biztosítása érdekében a HM/MH szervek megrendelés állományának alakulását a HM 

folyamatosan nyomon követte, a felmerülő problémák megoldása érdekében intézkedéseket tett.  
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Belügyminisztérium 

 
A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MGT Zrt., 

Társaság) részvényeit a Magyar Állam 2014. szeptember 30. napján kelt részvény-adásvételi 

szerződés útján 2014. november 27. napján szerezte meg. A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó döntésekről szóló 

1455/2014 (VIII. 14.) Korm. határozat, valamint a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 

gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet alapján 2014. november 

27. napjától az MGT Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Belügyminisztérium gyakorolja. 

Az MGT Zrt. alapvető feladata a 2015. évben a szlovák szállítási rendszerüzemeltető és 

földgázszállító partnerrel, az eustream a.s.-sel közös, kétirányú, DN 800 méretű, nagy nyomású 

(PN 75) összekötő földgázvezeték Vecsés és Balassagyarmat HU/SK országhatár közötti 92 km-

es szakaszának ütemterv szerinti megépítésének befejezése a szükséges kiszolgáló egységekkel, 

kompresszorral együtt, valamint a próbaüzem lefolytatása, a használatbavételi engedély 

megszerzése, az eredményes tanúsítási eljárás lefolytatása, az aktiválás, a kereskedelmi üzem 

megkezdése, vagyis a beruházás 2014. évről áthúzódó feladatainak teljesítése volt.  

A 2015. évben a következő főbb célkitűzések kerültek megvalósításra: 

 a társaság működési feltételeinek folyamatos biztosítása; 

 a gázvezeték beruházás keretében megvalósított eszközök, berendezések átvétele, a 

próbaüzem befejezése, a beruházás aktiválása; 

 a beruházás és a működési költségek fedezetének, forrásának biztosítása;  

 a kötelezettségek határidőben való rendezése;  

 a hitellehívások feltételeinek zavartalan biztosítása; 

 a hitelszerződések szükség szerinti aktualizálása, módosítása; 

 hitelező bankkal kötött finanszírozási szerződésben rögzítettek maximális betartása;  

 a kapacitás értékesítés előzetes piaci felmérése, piaci szereplőkkel való kapcsolatkiépítés; 

 az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és az eustream a.s.-sel  

való együttműködés kialakítása, szerződésbe foglalása; 

 az Ipoly szlovákiai szakasz eszközeinek értékesítése; 

 a CO2 támogatás megszerzése, a 8.951.091 EUR összeg társaság bankszámlájára való 

átutalás biztosítása; 

 kereskedelmi üzem megkezdése 2015. július 1-jétől.  

A tulajdonosi jogokat gyakorló Belügyminisztérium döntött a társaság tőkéjének 

7 390 000 000,- Ft-ról 7 500 000 000,- Ft-ra történő zártkörű felemeléséről 110 000 000,- Ft 

össznévértékű, 4 000 0000 000,- Ft kibocsátási értékű új részvények zártkörű forgalomba 

hozatalával. A tőkeemelés keretében kibocsátott új részvények átvételére teljes egészében az 

Alapító vállalt kötelezettséget. 

Összességében a társaság 2015. évre kitűzött alapvető céljait elérte, feladatait a lehetőségek 

keretein belül teljesítette. 

Főbb mérleg és eredmény adatok 

 adatok M Ft-ban 

Mérleg 
Összesen 

Előző év Tárgy év 

Befektetett eszközök 39 840 42 306 

Immateriális javak 24 883 
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Tárgyi eszközök 39 816 41 423 

   ebből Beruházások, felújítások 39 752 0 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

 Forgóeszközök 5 096 5 169 

Készletek 182 3 

   ebből Befejezetlen termelés és félkész termékek 179 0 

Követelések 88 56 

Értékpapírok 0 0 

Pénzeszközök 4 826 5 110 

Aktív időbeli elhatárolások 117 615 

   ebből Halasztott ráfordítások 110 107 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 45 052 48 090 

  

 

Saját tőke 7 275 9 085 

Jegyzett tőke 7 390 7 500 

Tőketartalék 0 3 890 

Eredménytartalék 30 -115 

Mérleg szerinti eredmény -145 -2 190 

Céltartalékok 42 1 406 

Kötelezettségek 34 972 32 175 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 31 940 29 589 

Beruházási és fejlesztési hitelek 31 940 29 589 

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 032 2 586 

   ebből Rövid lejáratú hitelek 875 972 

   ebből Kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból 
2 086 1 187 

Passzív időbeli elhatárolások 2 762 5 423 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 465 436 

Halasztott bevételek 2 298 4 988 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 45 052 48 090 

 

 adatok M Ft-ban 

Eredmény-kimutatás 
Összesen 

Előző év Tárgy év 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 348 232 

Értékesítés nettó árbevétele 1 348 233 

Saját termelésű készletek állományváltozása -1 156 -179 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 471 423 

Aktivált teljesítmény 314 244 

Egyéb bevételek 1 1 949 

Anyagköltség 10 17 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 280 460 

Egyéb szolgáltatások értéke 4 34 

Eladott Áruk Beszerzési Értéke 0 1 

Anyagjellegű ráfordítások 1 293 512 
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Bérköltség 394 440 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 59 70 

Bérjárulékok 124 140 

Személyi jellegű ráfordítások 578 650 

Értékcsökkenési leírás 4 1 326 

Egyéb ráfordítás 36 1 382 

Üzemi/üzleti tevékenység eredménye -248 -1 444 

Pénzügyi műveletek bevételei 103 24 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 924 

Pénzügyi műveletek eredménye 103 900 

Szokásos vállalkozási eredmény -145 -2 344 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 173 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 19 

Rendkívüli eredmény 0 154 

Adózás előtti eredmény -145 -2 190 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

Adózott eredmény -145 -2 190 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 

Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 

Mérleg szerinti eredmény -145 -2 190 

 

Az MGT Zrt. 2015. évi létszámadatai 

Az MGT Zrt. 2015. évi záró állományi létszáma 43 fő. 

 M Ft-ban M Ft-ban %-ban 

HR adatok 
2015. évi Eltérés 

terv tény 2015. évi tény – 2015. évi terv 

Bérköltség 677 440 -237 -35 

Személyi jellegű 

kifizetések 
84 70 -14 -17 

Bérjárulékok 208 140 -68 -33 

Személyi jellegű 

ráfordítások összesen 
969 650 -319 -33 

 

A Belügyminisztérium, mint tulajdonosi joggyakorló 2015-ben hozott tulajdonosi döntései 

jellemzően a társaság működésével összefüggő feladatokra irányultak, mint  

– a társaság 2014. évi beszámolójának elfogadása; 

– a társaság 2015. évi üzleti tervének és 2015-2017. évekre vonatkozó 3 éves (gördülő) 

üzleti tervének elfogadása; 

– a Felügyelőbizottság tagjának és elnökének határozatlan idejű kinevezése; 

– az MGT Zrt. alapszabályának módosítása;  

– az MGT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; 

– döntés az MGT Zrt. tőkeemeléséről. 
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A rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési rendszer 

A tulajdonosi joggyakorló az MGT Zrt. alapszabályában a társaság gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos adatszolgáltatást határozott meg. 

Az adatszolgáltatás célja, hogy az MGT Zrt. tevékenységéről olyan releváns és kellően 

részletezett adatok, hiteles információk álljanak időben a tulajdonosi joggyakorló rendelkezésére, 

amelyek alapján a társasági vagyonnal való gazdálkodás és a társaság felügyeletével kapcsolatos 

egyéb feladatok végrehajtása szabályszerűen, hatékonyan, szervezett keretek között 

megvalósítható legyen, összhangban a jogszabályokkal. 

A jogszabályokban előírt és a tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátását szolgáló jelentések, 

beszámolók és egyéb adatszolgáltatások: 

Éves adatszolgáltatás: 

a) éves beszámoló, amelyet az alapító kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli 

jelentésének birtokában fogad el; 

b) üzleti jelentés; 

c) éves üzleti terv; 

d) három éves (gördülő) üzleti terv; 

e) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság éves feladat és munkaterve. 

Évközi adatszolgáltatás: 

a) negyedéves jelentés, amelyet a Felügyelőbizottság előzetesen megtárgyal; 

b)   heti státuszriport az Igazgatóság részére, amelyről az alapító tájékoztatást kap; 

c)     eseti adatszolgáltatás; 

d)     rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentés; 

e)     az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve. 

Az MGT Zrt. működését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését 2015-ben 

háromtagú Felügyelőbizottság végezte. A Felügyelőbizottság a tulajdonosi joggyakorlóval 

szorosan együttműködött. 

A társaság ügyvezetését 2015-ben háromtagú Igazgatóság látta el. Az MGT Zrt. 

munkaszervezetének vezetője 2015-ben a vezérigazgató – aki egyben az Igazgatóság elnöke –

volt, aki biztosította az MGT Zrt. operatív vezetését. 

A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM 

utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 1. melléklet 7.§ (1) bekezdése alapján a belügyminiszter 

gyakorolja azon gazdasági társaságok felett a tulajdonosi jogokat, amelyek tekintetében a 

belügyminisztert az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rendeletében jelölte ki. Az 

MGT Zrt. felett a szakmai felügyeleti jogokat a belügyminiszter gyakorolja. 

A BM utasítás 1. melléklet 49. § (1) bekezdés g) pontja alapján a gazdasági helyettes államtitkár 

– a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályán keresztül – előkészíti az 

alapító részére a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 

társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi felügyeleti döntéseket, és javaslatot tesz az alapító részére 

e társaságok igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak kinevezésére. 
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A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság által 

megtestesített tulajdonosi részesedés értékének 2015. évi adatai 

Társaság neve 

2015. 01. 

01. nyitó 

társasági 

részesedés 

által 

megteste-

sített 

tulajdoni 

hányad 

(%) 

2015. 12. 

31. záró 

társasági 

részesedés 

által meg-

testesített 

tulajdoni 

hányad 

(%) 

2015. 01. 

01. nyitó 

társasági 

részesedé-

sének 

névértéke 

(ezer Ft) 

2015. 12. 

31. záró 

társasági 

ré-

szesedésé-

nek névér-

téke (ezer 

Ft) 

2015. 01. 

01. nyitó 

társasági 

részesedé-

sének nyil-

vántartási 

értéke 

(ezer Ft) 

2015. 12. 

31. záró 

társasági 

részesedé-

sének nyil-

vántartási 

értéke 

(ezer Ft) 

Magyar Gáz 

Tranzit 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság 

100 100 7 390 000 7 500 000 7 502 300 11 502 300 
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
 

 

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (VPE Kft.) 

 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (1)-(2) bekezdései 

értelmében a VPE Kft. kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam és a tulajdonosi jogokat a 

Magyar Állam nevében a közlekedéséért felelős miniszter, azaz a nemzeti fejlesztési miniszter 

gyakorolja. 

 

A társaság tevékenységi körébe tartozik a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, az 

igénybevételi szabályokat tartalmazó Hálózati Üzletszabályzat elkészítése, a hálózat-hozzáférési 

díjak meghatározása, illetve a teljesítményösztönző rendszer meghatározása. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

650 000 21 605 175 146 289 009 47 817 1 015 380 80 000 1 136 267 34,5 

 

A 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A 2014-es üzleti évről szóló éves beszámoló elfogadásával – az ott képződött mérleg szerinti 

eredmény eredménytartalékba való helyezéséről való döntéssel –, a tulajdonos ismételten 

hozzájárulását és támogatását adta ahhoz, hogy a VPE Kft. az előtte álló informatikai rendszereit 

megújító beruházásait és a már meglévő rendszereinek naprakészségi módosításait önerőből, 

külső forrás bevonása nélkül is finanszírozni tudja. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaságnál külső megbízott látja el a belső ellenőrzési tevékenységet. Az éves ellenőrzési 

program a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett kerül kialakításra azzal, hogy a 

felügyelőbizottság is rögzít, javasol ellenőrzési feladatokat. 

Az érintett időszakban egy tulajdonosi ellenőrzése volt a társaságnak: a 2013-ban megkezdett, és 

2014 márciusában záródó, „Közérdekű adatok nyilvánossá tételének vizsgálata az NFM 

felügyelete vagy irányítása alá tartozó gazdasági társaságoknál” tárgyú tulajdonosi ellenőrzés. 

Az ellenőrzés során feltárásra került néhány hiányosság, melyet intézkedési terv készítését 

követően igyekezett a társaság pótolni. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok   

 

A VPE Kft. gazdasági-pénzügyi eredményeire legnagyobb hatással bíró tételek közül az egyik az 

árbevétel, mely a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti 

pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet szerint 

számlázható megbízási díj, másik oldalon pedig az adott évi költségek, ráfordítások és 

beruházások tervekhez viszonyított alakulása.  

 

A VPE Kft. értékesítés nettó árbevételét a fenti kormányrendelet 650 M Ft-ban maximálja, 

mely összeget 2015-ben is elérte a társaság, 95%-ban a MÁV Zrt.-től, 5%-ban a GYSEV Zrt.-től. 
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Az egyéb árbevételek, melyeket alapvetően az RFC6 és RFC7 korridorok költségtérítései 

határoznak meg, 20 M Ft-tal csökkentek. 

Költségek és ráfordítások 

Az Anyagjellegű ráfordítások jelentősen, mintegy 15 M Ft-tal nőttek, javarészt az igénybevett 

szolgáltatások közt elszámolt megnövekedett karbantartási költségek miatt. Ezeket az utóbbi 

időben üzembe helyezett új eszközök indokolták. 

A Személyi jellegű ráfordítások mintegy 6 M Ft-tal növekedtek, főleg a 2015. évben 

engedélyezett, vasutasnap alkalmából kifizetett, 3,6 M Ft-os jutalom miatt. 

Az Egyéb ráfordítások előző évhez képest jelentősen emelkedtek, elsősorban az 55 M Ft-os 

céltartalék miatt, melyet a (régi és új) kapacitás igényeket kezelő rendszerek párhuzamos 

működtetése miatt feltételezett várható ráfordításokra képzett a társaság. 

A társaság értékcsökkenésének növekedését a 2015. év végéig az aktiválásra kerülő új 

eszközökre elszámolásra kerülő többlet adja. 

Eszközök 

A befektetett eszközök a 2015 során aktivált jelentős beruházások értékével gyarapodtak, melyek 

a mérlegfőösszeget is növelték mintegy 100 M Ft értékben.  

A növekedés az immateriális javak közt elszámolt szoftverek, illetve az egyéb berendezések közt 

aktivált beruházások eredményeként jött létre, melyek a társaság jelentős, éveken túl nyúló 

informatikai fejlesztéseihez kötődnek. 

 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (HungaroControl Zrt.) 

 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (1) és (2) bekezdés d) pontja 

értelmében a HungaroControl Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi 

jogokat a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja. 

 

A HungaroControl Zrt. alaptevékenysége légi navigációs szolgáltatások nyújtása a magyar 

légtérben (valamint a NATO felkérése alapján, a Koszovó feletti magas légtérben), ezen belül a 

légiforgalmi irányítás, légiforgalmi tájékoztatás és az ezeket támogató kommunikációs, 

navigációs és légtér felderítési infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése.  

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett tőke 
Mérleg-

főösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

35 041 061 3 110 559 8 913 362 16 983 491 3 149 379 30 855 049 20 201 600 56 060 806 741,4 

 

A társasággal kapcsolatos, 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A 2015. évben összesen 10 részvényesi határozat született, melyek nagyobb része jogszabályon, 

alapszabályon alapuló kötelezettség teljesítésére irányuló formális, adminisztratív jellegű döntés 

volt. A 2015. évi részvényesi határozatok közül kiemelt jelentőséggel bírt az Igazgatóság 

felállítása a tagok 2 éves időtartamra való megbízásával. 
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A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A HungaroControl Zrt. ellenőrzési rendszere, a Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgatóság 

által működtetett belső kontroll funkciók – belső ellenőrzés, compliance és kockázatkezelés – a 

HungaroControl Zrt. összes tevékenységére és szervezeti egységére átfogóan kiterjedő, azoktól 

független belső kontroll biztosítására szolgáló, felelős vállalatirányítási rendszer részei. 

A belső ellenőrzés a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott kockázatalapú éves 

belső ellenőrzési munkaterv alapján végzi tevékenységét. Az egyes vizsgálatok keretében 

szisztematikusan elemzi a vállalati folyamatok kulcs kockázatait és azok kezelésére kialakított 

kontrollok megfelelőségét és működését. A monitoring rendszer keretében a belső ellenőrzés 

folyamatosan nyomon követi a vizsgálatok hatására tett intézkedési tervek megvalósulását.  

A compliance funkció – a jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosítását is beleértve – a 

HungaroControl Zrt. hatékony és eredményes belső kontrollrendszerének egyik fontos eleme, 

aminek keretében a társaság működteti az ERM (Enterprise Risk Management/Vállalati 

Kockázatkezelési Rendszer) rendszert. Az ERM rendszerben felmérésre kerülnek a 

HungaroControl Zrt. – repülésbiztonsági kockázatok körén kívül eső – működési, pénzügyi, 

stratégiai és megfelelési kockázatai és évente, illetőleg jelentős változás esetén, elkészül a 

HungaroControl Zrt. kockázati térképe, amelynek figyelembevételével a szakterületek 

akciótervet dolgoznak ki a kockázatok mérséklésére. 

A beszámolás részeként a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság félévente, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium évente kap tájékoztatást a belső ellenőrzés tevékenységéről.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A HungaroControl Zrt. gazdálkodása 2015-ben is eredményes volt. A 4 149 M Ft-os adózott 

eredmény az átlagosnál nagyobb mértékben, 64%-kal múlta felül az előző évi 2 524 M Ft 

összegű hasonló adatot – hasonlóan az előző évekhez – és lehetővé tette a tulajdonos számára az 

elvárt 1 Mrd Ft osztalék teljesítését.  

Az eredmény növekedése egyebek mellett a forgalmi átrendeződés miatt növekvő árbevételnek 

volt köszönhető, amely nem vonta maga után a költségek azonos mértékű növekedését, továbbá 

az adófizetési kötelezettség is alacsonyabb összegben realizálódott az előző évinél. 

 

A 2015. évben 7 461 M Ft értékű beruházás valósult meg, melyeknek 75%-a stratégiai 

fejlesztésekhez kapcsolódott. A beruházási aktivitás, illetve az eredményes gazdálkodás 

következményeként a HungaroControl Zrt. mérlegfőösszege egy év alatt 10%-kal, 5 180 M Ft-

tal növekedett. 

 

A stabil pénzügyi helyzetben működő HungaroControl Zrt. belső erőforrásaiból finanszírozta 

fejlesztéseit és tevékenységét, közvetlen költségvetési forrást nem vett igénybe. 

 

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet alapján a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az alábbi gazdasági társaságok felett gyakorolja – 2018. 

december 31-ig – az államot megillető jogok és kötelezettségek összességét. 

 

ANTENNA Hungária Zrt. 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § a) pontja alapján az ANTENNA Hungária Zrt. feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlója 2014. július 25. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak. Fő tevékenységi 

területe az országos földfelszíni televízió- és rádió műsorszórás–szétosztás, valamint a műholdas 
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műsorszórás–szétosztás. Emellett az Antenna Hungária Zrt. a magyarországi távközlési piac 

meghatározó vezeték nélküli távközlési szolgáltatója, mely egyedi infrastruktúrájának és 

szakképzett munkavállalóinak köszönhetően képes kiszolgálni más telekommunikációs cégek 

igényeit, akár távközlési üzemeltetésről, akár infrastruktúra bérbeadásáról legyen szó.  

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 

Mérleg-

főösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

17 555 896 290 611 9 470 960 3 914 506 230 799 49 175 544 21 233 106 61 200 029 346,7 

 

 

A társasággal kapcsolatos, 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A 2015. évben összesen 13 db részvényesi határozat született, melyek nagyobb része 

jogszabályon, alapszabályon alapuló kötelezettség teljesítésére irányuló formális, adminisztratív 

jellegű döntés volt. A 2015. évi részvényesi határozatok közül kiemelt jelentőséggel bírt  

− a társaság stratégiai irányait 2016-2020. évekre megállapító,  

− az új, műsorgyártási üzletág indítását eredményező, továbbá  

− a 4 140 200 ezer Ft összegű tőkeemelésről szóló határozat. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaság belső ellenőrzési rendszerének keretei a 2015. évben kerültek felülvizsgálatra és 

átalakításra. Ennek értelmében az eseti, külső szakértővel végrehajtott belső ellenőrzést 

felváltotta a társaság alkalmazásában álló munkavállalóval ellátott ellenőrzés. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

Az ANTENNA Hungária Zrt. gazdálkodása 2015-ben is eredményes volt. A 230 799 ezer Ft 

összegű adózott eredmény jelentősen meghaladja az előző évi 33 575 ezer Ft összegű eredményt, 

melynek oka egyrészt, hogy az előző üzleti év – a tulajdonos váltás miatt – 9 hónapot foglalt 

magában, másrészt a tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott stratégiai irányok mentén a 

társaság tevékenysége új lendületet kapott. 

 

A 2015. évben 3 262 815 ezer Ft értékű beruházás valósult meg, melyeknek jelentős része 

stratégiai fejlesztésekhez kapcsolódott. 

 

A stabil pénzügyi helyzetben működő ANTENNA Hungária Zrt. belső erőforrásaiból 

finanszírozta fejlesztéseit és tevékenységét, közvetlen költségvetési forrást nem vett igénybe. 

 

A társaság a Digitális Átállásért Nonprofit Kft.-ben (100%) és a Hungaro DigiTel Kft.-ben 

(55,38%) birtokolt részesedéseinek nyilvántartási értéke 2015. december 31-én 1 009 M Ft, 

amely gyakorlatilag megegyezik az előző időszaki záró értékkel. 

 

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK 

Zrt.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § b) pontja alapján a BMSK Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 

2014. november 20. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
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A BMSK Zrt. feladatai között szerepel a kiemelt állami és önkormányzati beruházások 

előkészítése és teljes körű megvalósítása, komplex közbeszerzési szolgáltatások nyújtása, 

valamint fejlesztési projektek, építés-beruházások lebonyolítása, közreműködés a fejlesztési cél, 

a beruházási program összeállításában, annak teljes körű lebonyolításában, illetve a részfeladatok 

megvalósításában.  

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

1 366 852 812 351 609 938 624 659 39 591 3 795 493 3 098 000 30 167 963 105 

 

 

A 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

  

A BMSK Zrt. az Alapítói döntést igénylő esetekben figyelembe vette a tulajdonos által 

megfogalmazott egységes vagyongazdálkodásra vonatkozó alapelveket.  

2015-ben a BMSK Zrt. Felügyelőbizottsága nem hozott a társaság Alapszerződésében 

meghatározott ügydöntő hatáskörébe tartozóan határozatot.  

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Tulajdonosi ellenőrzés:  

Az Alapító és az FB részére az Alapítói, Részvényesi Határozatok végrehajtása érdekében tett 

intézkedésekről a vezérigazgató félévenként beszámolót készít. 

A Felügyelőbizottság Elnöke tevékenységéről félévenként beszámolt. 

 

Belső ellenőrzés: 

Az FB a BMSK Zrt. éves ellenőrzési tervét és a végrehajtásáról készített beszámolót 

véleményezte, illetve jóváhagyta. 

 

A BMSK Zrt. belső kontrollrendszerének elemeiből az ellenőrzési nyomvonal, valamint a 

kockázatkezelés és a szabálytalanság kezelés szabályai meghatározásra kerültek.   

 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása, a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A BMSK Zrt. eszközeinek összetételében jelentős változást a befektetett eszközök és a 

pénzeszközök csökkenése jelenti. A Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak 2013-

2014. évi fejlesztésére az EMMI-vel megkötött támogatási szerződés alapján átutalt, és a BMSK 

Zrt. által már tovább adott támogatási összegek csökkentik a pénzeszközöket, de ez a hatás a 

rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésében is megmutatkozik. 

A hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős mértékű csökkenését a vagyonkezelésbe átvett 

eszközök közül kikerült MTK Stadion és MTK Sporttelep értékének kivezetése, valamint a 

Magyar Sport Háza beruházáshoz felvett hitel tőkecsökkenése okozza.   

A BMSK Zrt. a 2015. évet 46 647 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárta, amely az előző évi 

összeg 148,3%-a. A mérleg szerinti eredmény 39 591 ezer Ft, az előző év adatának 163,5%-a, 

amely eredménytartalékba került.  

A leányvállalatok főbb adatait az alábbi táblázat mutatja. 
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Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. ( GYSEV Zrt.) 

 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § c) pontja alapján a GYSEV Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 

2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság feladatai közé tartozik a pályavasúti tevékenység, személyszállítási tevékenység, 

áruszállítási tevékenység ellátása és egyéb vasúti tevékenységek (gépészet- és járműjavítás).  

 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

Értékesítés 

nettó 
árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 
ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 
eredmény 

Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 
létszám 

16 707 699 16 179 439 14 007 304 13 259 652 1 787 067 13 600 386 6 848 878 143 476 912 2 028 

 

 

A 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

− EIB hitel felvétele mozdonybeszerzésre. 

− A GYSEV Zrt. a Magyar Állammal 2016-2025 közt érvényes, 10 éves megállapodást 

kötött a pályahálózat-működtetői tevékenységek ellátására. A GYSEV Zrt. 2015-ben 

megvásárolta az FHÉV Zrt. (Fertővidéki Helyiérdekű Vasút) részvényeit, 100%-ban, erre 

vonatkozóan a tulajdonosok meghozták támogató döntésüket, az adásvételi szerződés 

megkötése 2015 júliusában megtörtént. 

− Az Osztrák Köztársaság 2015-től kezességvállalási nyilatkozatával átvállalta a GYSEV 

Zrt. juttatásorientált nyugdíjpótbefizetési kötelezettségeit, így az arra képzett céltartalék 3 

millió 822 ezer euró értékben feloldásra került, ami jelentősen javította a 2015-ös 

eredményt. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A GYSEV Zrt.-nél belső vállalati utasítások szabályozzák a különböző ellenőrzések folyamatát. 

Az utasítás célja, hogy szabályozza a GYSEV Zrt. belső kontroll rendszerét, és a tevékenység 

átfogó szabályozásával elősegítse a társaság jogszerű, hatékony és eredményes működését.  

A belső ellenőr munkáját támogatják és kiegészítik a vezetői, szakterületi és munkafolyamatba 

épített ellenőrzések, továbbá a GYSEV Zrt. Integrált Irányítási Rendszer (a továbbiakban: IIR) 

keretében előírt auditok.  

Társaság neve

2015. évi 

saját tőke 

(eFt)*

2015. évi jegyzett 

tőke (eFt)

Részesedés aránya 

(% )

2015. évi mérleg 

szerinti 

eredmény*

BMSK Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft.
22 827 500 100,0% 6 237

Nagyerdei Stadion 

Rekonstrukciós Kft.
1 430 705 3 000 39,0% -3 939

Diósgyőri 

Stadionrekonstrukciós Kft.
585 162 6 000 85,0% -2 708

*2015. évi előzetes (nem 

auditált) adatok alapján

Székhelye

8624 Balatonszárszó,                          Jókai 

Mór utca 82.

4024 Debrecen, 

Kossuth utca 22. 1. em. 14.

3534.Miskolc, Andrássy utca 61
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A Pályavasúti Üzletág külön vezetői utasítást adott ki, mely az üzletághoz tartozó szervezeti 

egységek ellenőrzési tevékenységét részletesen, szakmai területenként szabályozza.  

A Biztonsági szervezet szakértői folyamatosan helyszíni ellenőrzéseket végeznek a különböző 

szakterületeknél. Ezek az ellenőrzések kiterjednek a munkavédelmi, a környezetvédelmi, 

üzembiztonsági és vagyonvédelmi előírások megvalósítására, gyakorlati alkalmazására. 

 

A GYSEV Zrt.-nél az IIR keretében rendszeres időközönként történnek belső auditok és előírás 

szerint külső auditok. Saját munkavállalói közül is képzett auditorokat, akik az IIR rendszerben 

foglalt előírásokat, folyamatokat rendszeresen ellenőrzik a vállalaton belül, melyet 

dokumentálnak.  

A belső ellenőrzési vizsgálatokról az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság negyedévente 

tájékoztatást kap. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Eredménykimutatás 

Bevételek: A GYSEV Zrt. árbevétele a bázistól elmaradt, melynek oka a pályavasúti bevételek 

(PHD) csökkenése mellett a korábban a MÁV Zrt. részére történő anyageladás megszűnése. 

Utóbbi jelentős visszaesést jelent 2014-hez képest (932 M Ft), azonban ehhez hasonló csökkenés 

a költségek közt is megmutatkozik (ELÁBÉ). 

Az egyéb bevételek növekedését alapvetően a pályavasúti költségtérítések hatékonyabb 

felhasználása, illetve a céltartalékok alakulása okozta.  

Költségek és ráfordítások: Az Anyagjellegű ráfordítások csökkenésének oka egyrészt a jelzett 

anyagköltség, illetve ELÁBÉ csökkenés volt, valamint a GYSEV Zrt. kevesebb trakciós 

szolgáltatást vett igénybe, így ezek költsége is kevesebb volt 2015-ben a bázishoz képest. 

A Személyi jellegű ráfordítások mintegy 0,5 Mrd Ft-tal növekedtek főleg a 2015. évi 

jóváhagyott bérfejlesztéseknek köszönhetően. 

Az Egyéb ráfordítások az előző évhez képest jelentősen, mintegy 1,2 Mrd Ft-tal csökkentek. 

Ennek fő oka, hogy kevesebb céltartalék képzés történt a 2015. évben. A társaság 

értékcsökkenésének 0,3 Mrd Ft-os növekedését a 2015. év végén aktiválásra kerülő eszközök 

értékcsökkenése adja. 

Eredmény: 

A GYSEV Zrt. 2015. évi mérleg szerinti eredménye 1,8 Mrd Ft volt. A bázishoz viszonyított 

jelentős növekedés oka főleg az, hogy a céltartalék, melyet a GYSEV Zrt. a 

nyugdíjpótbefizetésekre képzett 2014-ben, 2015-ben feloldásra került, mintegy 1,2 Mrd Ft 

értékben. Ezen túlmenően a korábbi évekhez hasonlóan a GYSEV Zrt. pozitív eredményét a 

továbbszámlázott szolgáltatások biztosították, különös tekintettel a trakciós szolgáltatásra, 

melyek legfőbb igénybevevői a leányvállalatok (GYSEV Cargo, Raaberbahn Cargo) voltak. 

Mérleg adatok 

Befektetett eszközök és Forgóeszközök helyzete 

A befektetett eszközök javarészt a beruházások és motorvonat beszerzések átvételével 

gyarapodtak, melyek a mérlegfőösszeget is növelték 23 Mrd Ft értékben.  

 

„Hód” Sport Kft.  

A Kijelölő Rendelet 1. § d) pontja alapján a „Hód” Sport Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 

2014. augusztus 21. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 



 

129 

 

 

A társaság fő tevékenységi köréből adódóan – saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése – a társaság a tulajdonában álló Balogh Imsi Sportcsarnok (Létesítmény) 

bérbeadásából származik a bevételének 100%-a. Emellett a Létesítmény hasznosítását elsősorban 

a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Használati Szerződés 

határozza meg. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

8 459 - 17 005 14 350 - 225 781 - 454 155 4 000 1 579 289 4 

 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A hódmezővásárhelyi tornaterem projekt megvalósítására az Önkormányzati és Területfejlesztési 

Minisztérium (jogutódja ebben a tekintetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) a 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Hód” Sport Kft., mint 

Magánbefektető (korábbi nevén: K’-Art Építész Stúdió Kft.) 2007. április 17. napján kötött 

Szolgáltatási Szerződést. 

 

A társaság és a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 

Használati Szerződés alapján  2014. szeptember 1-jétől az Önkormányzat üzemelteti a PPP 

konstrukcióban épült Létesítményt. A Szolgáltatási Szerződés hármoldalú megszüntetésére 2015. 

október 13. napján került sor.  

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaság ellenőrzését a tulajdonos által elfogadott ügyrend alapján felügyelőbizottság látja el. 

A felügyelőbizottság a társaság tevékenységét, a vagyoni helyzetét és üzletpolitikáját 

folyamatosan ellenőrzi, ülésein az adott évi üzleti tervet és az előző évi egyszerűsített éves 

beszámolót hagyta jóvá. 

A társaság működése során a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a felügyelőbizottsági 

döntést igénylő kérdéseket a felügyelőbizottság elbírálta.  

A tulajdonos a társaságnál ellenőrzést a 2015. évben nem folytatott. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A társaság – a tulajdonos váltást megelőzően – könyveiben a CIB Bank által nyújtott beruházási 

és fejlesztési hitel került kimutatásra, melynek a Hitelkeret-szerződésben meghatározott eredeti 

összege 850 M Ft-nak megfelelő Svájci Frank volt. A társaság továbbá rendelkezett a CIB Bank 

által nyújtott Áfa Hitelkeret-szerződéssel, amelynek az összege 150 M Ft volt.  

A társaság tevékenységet hosszabb ideje nem folytat, a további sorsáról való döntés folyamatban 

van.  
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HUNGARORING Sport Zrt. 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § e) pontja alapján a HUNGARORING Sport Zrt. feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlója 2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A HUNGARORING Sport Zrt. célja a „Hungaroring Versenypálya” egész éves hasznosítása, 

elsősorban a hazai Formula 1 versenyek megrendezése a nemzetközi FOM és FIA előírások 

maradéktalan megtartásával, az ország jó hírnevének terjesztése, továbbá a versenylétesítmény 

egész éves hasznosításával a HUNGARORING Sport Zrt. gazdaságos működtetése. 

 

Gazdasági társaságként céljai: 

− világszínvonalú sportesemények rendezésével a magyarországi turisztikai imázs emelése,  

− működőképességének önálló fenntartása (infrastruktúra megóvása és fejlesztése), 

üzletvitele során nyereség realizálása, 

− figyelemfelkeltő társadalmi szerepvállalás, kiemelten a preventív közlekedésre nevelésben. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 

Mérlegfőös

szeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

4 488 610 11 852 779 15 655 266 318 516 44 304 8 239 950 2 948 700 8 810 545 19,2 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

 

A HUNGARORING Sport Zrt. a 2015. évben öt közgyűlést tartott, amelyeken főleg a 

HUNGARORING Sport Zrt.  Alapító okiratában szabályozott kérdésekben hozott döntést az 

alábbi főbb témakörökben: 

 

− Alapszabály módosítása; a pályarekonstrukciós pályázat - vezérigazgató felhatalmazása 

szerződéskötésre; új felügyelőbizottsági tag megbízása; 

− a 2015. évi üzleti terv jóváhagyása; kiemelt versenyekhez kapcsolódó rendezői és reklám 

szerződések, MTVA FIA Formula 1
®
 közvetítői szerződés, FIA WTCC promóteri 

szerződés jóváhagyása; 

− a társaság 2014. évre vonatkozó Éves beszámolójának elfogadása; 

− Mogyoród önkormányzatával kötendő megállapodás, jóváhagyása; zajmonitoring rendszer 

kialakítására vonatkozóan a vezérigazgató felhatalmazása szerződés letárgyalására; 

− Hitelfedezeti limit módosítás (melynek célja, hogy a tervezett hitelfedezeti limit megnövelt 

összege – árfolyamváltozástól függően – a jelenlegi Formula 1 szerződés futamidejével 

összhangban 2021. év végéig fedezetet biztosítson); 

− döntés az alaptőke leszállításáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően; módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 

elfogadása;  

− pálya felújításra kötött szerződés módosításainak jóváhagyása;  

− a Red Bull Air Race Világbajnokság és a Nagy Futam megrendezéséhez kapcsolódó 

szerződések szükséges módosításainak megtárgyalása és jóváhagyása. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A HUNGARORING Sport Zrt. működése az Alapszabályában és Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott alapelvek alapján tulajdonosok által jóváhagyott formában 
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valósul meg. Jelenleg 2017. március 13-ig 5 tagú igazgatóság és 5 tagú felügyelőbizottság látja 

el az elsődleges kontrollt.  

 

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság éves saját ügyrenddel rendelkezik, éves munkatervüket 

minden évben első ülésükön hagyják jóvá.  

Minden 5 M Ft feletti szerződést a HUNGARORING Sport Zrt. belső ellenőre vizsgál a 

felügyelőbizottság előírása alapján, amelyről külön jelentés készül. A HUNGARORING Sport 

Zrt. gazdasági működéséről a management minden negyedévben beszámol az igazgatóság, a 

felügyelőbizottság és a tulajdonosok részére elkészített írásbeli tájékoztatás alapján. 

 

Az előző években a tulajdonosi joggyakorló, illetve központi ellenőrző szervek több alkalommal 

végeztek ellenőrzéseket az alábbi témákban:  

− Belső szabályozottság ellenőrzése (2014)  

− Belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés működése (2014-2015)  

A felmerülő észrevételeket, szükséges pontosításokat a HUNGARORING Sport Zrt. a releváns 

szabályzatokba beépítette. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és gazdasági-pénzügyi folyamatok 

  

Az új vezetés által 2010. évtől megkezdett stratégia célja középtávon a nemzetközi versenyek 

számának (F1, WTCC, RBAR, ETRC, DTM) növelése, és a pályahasznosítás szinten tartása, 

amelyeknek pozitív hatásai a nemzetközi hírnév, országimázs erősödése mellett a gazdálkodás 

eredményességére is jelentősek.  

 

A Magyar Állam a HUNGARORING Sport Zrt. és a kapcsolódó teljes infrastruktúra 

megújulására vonatkozó Stratégia Fejlesztési Program előkészítéseként 2015-ben felvásárolta a 

kisebb tulajdonosok részvényeit, amely a KELER Központi Értéktár Zrt.-nél 2015. november 

10-ig átvezetésre, majd 1,6%-os tulajdoni rész tőkeleszállítással bevonásra került (a bevonásról 

szóló cégbírósági bejegyzés 2016. január 5-én történt meg).  Ennek megfelelően a Hungaroring 

Sport Zrt. részvényeinek 98,4%-ának, 2 900 900 ezer Ft értékben a Magyar Állam lett a 

tulajdonosa, amely a bevonást követően 100%. 

 

A társaság vagyoni helyzetére jelentős hatással volt a pályacsík kopórétegének és rázóköveinek 

2016 márciusában befejezett felújításához (2015. év végén 69,7%-os készültségű) kapcsolódó 

selejtezés 94,9 M Ft értékben.  

 

A vezetés által folytatott tudatos gazdálkodás eredményeként a 2015. évben pozitív eredményt 

ért el a társaság.  Bevételi oldalon az értékesítés nettó árbevétele 4 488 610 ezer Ft, amely 18%-

kal emelkedett az előző évi eredményhez mérten, míg az egyéb bevételek értéke 11 852 779 ezer 

Ft, amelyből a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami költségtérítés összege 11 845 391 

ezer Ft.  Költség oldalon a társaság nemzetközi szerződéseiben meghatározott indexálás, illetve 

az árfolyamok változásának hatása figyelhető meg. 

 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI Nonprofit Kft.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § f) pontja alapján a KTI Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlója 2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság fő tevékenységi körei: természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, a 

közlekedésre vonatkozó műszaki-gazdasági, társadalmi-tudományos ismeretek bővítésével, a 
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közlekedés összehangolt fejlesztésének tudományos megalapozásával járul hozzá a társadalom 

közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

1 166 794 1 615 737 885 969 1 715 411 4 283 1 312 819 295 600 1 871 080 234 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A társaságot érintően 2015-ben a tulajdonosi joggyakorló a szokásos üzletmenethez kapcsolódó 

Tulajdonosi Határozatokat hozta meg.  

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaságnál az ellenőrzési rendszer egy 2000 júniusában kiadott Ellenőrzési szabályzat 

iránymutatása szerint három pilléren nyugszik. Ezek az alábbiak:  

 

– Folyamatba épített és vezetői ellenőrzés  

Ez a pillér a legfontosabb, mert már a tevékenység ellátása során garantálja a kontrollt. A 

társaságnál integrált ügyviteli rendszer működik, amely a dokumentum beérkezésétől kezdve 

biztosítja a nyomon követést és azt, hogy az illetékes és felhatalmazott személy jóváhagyása 

nélkül nem is tud továbbmenni a folyamat. Rendszeresek az egyeztetések és érvényesül a „négy 

szem elv”.  

 

– Függetlenített belső ellenőr  

A társaságnál függetlenített belső ellenőr folyamatosan, évente egyeztetett belső ellenőrzési terv 

szerint látja el feladatait. Megállapításairól jelentéseket készít, amelyeket a felügyelőbizottság 

megtárgyal, jóváhagy.  

 

– Külső szakértő szervek, alkalmi ellenőrzés  

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, ezért a beszámoló könyvvizsgálatán túl biztosított a 

folyamatos könyvvizsgálati kontroll.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A társaság 2015. évi nettó értékesítési árbevétele 1 166 794 ezer Ft, amely -14,1%-kal csökkent 

az előző évhez képest. A tevékenységek szerinti árbevétel főként az alaptevékenységekből 

származik. 

Az egyéb bevétel 1 615 737 ezer Ft, mely érték 20%-kal nőtt az előző évhez képest és ennek 

legnagyobb tételei a költségek ellentételezésére kapott támogatások 1 563 923 ezer Ft 

(költségvetési és EU-s támogatások, amelyek az előző évhez képest 19%-os növekményt 

mutatnak) és a fejlesztési célú eszköztámogatások halasztott bevétele 43 693 ezer Ft összegű 

értéke. 

A 2015. évi negatív szintű üzemi eredményt a 6 685 ezer Ft-os pénzügyi műveletek eredménye 

javította, és alakította ki a 4 283 ezer Ft-os pozitív mérleg szerinti eredményt. A mérleg szerinti 

eredmény enyhén alacsonyabb az előző évinél, de üzemi szinten 2015-ben lényegesen jobban 

teljesített a társaság. 
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A társaság 1 312 819 ezer Ft-os saját tőkéje a mérleg szerinti eredmény vagyonba helyezésével 

növekedett. 

 

A társaság a 2015. évi Üzleti tervében jóváhagyott értékesítés nettó árbevétele és egyéb 

bevételek együttesen 3 017 930 ezer Ft-os értékéhez képest a társaság 2 782 531 ezer Ft-ot 

teljesített, viszont üzemi szinten lényegesen jobb eredményt ért el a tervezett 43 498 ezer Ft-os 

veszteséghez képest. 

A társaság ügyvezetése nagy hangsúlyt helyezett az év során realizált ráfordítások fedezetéül 

szolgáló árbevételi, bevételi szerződésekkel való lefedettségre, kiemelt figyelemmel a 

folyamatos, kiegyensúlyozott, takarékos, eredményorientált működésre. 

 

Mind a rövid távú likviditási mutató, mind a készletekkel korrigált likviditási mutató alapján 

elmondható, hogy az Intézet likviditási helyzete stabil, forgóeszközei a rövid lejáratú 

kötelezettségeit fedezik. 

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § g) pontja alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlója 2014. november 20. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

A társaság közútkezelői minőségében eljárva az országos közutak tekintetében – 2013. 

november 1-jétől a gyorsforgalmi utak esetén is, ide nem értve a koncessziós szerződés 

keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat – ellátja az 1988. évi I. törvény alapján, az 

Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységet (,‚út, híd, alagút fejlesztéséhez, 

fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó” feladatok). A társaság az országos közutak 

vonatkozásában ellátja a minőségbiztosítási és útügyi műszaki szabályozási feladatokat, az 

országos közutak állapotának vizsgálatát, figyelemmel kísérését, információk szerzését és 

továbbítását, az engedélyköteles járművek több megye területét érintő útvonalak kijelölési és 

ezzel összefüggő útvonalengedély díjszedési feladatait. 

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve 

végezhet. A társaság 100%-os tulajdonosa a Közúti Társaságok Vendégháza Balatonföldvár 

Kft.-nek. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos 

statisztika

i létszám 

3 989 676 42 928 292 50 867 517 29 054 564 -17 889 861 23 641 462 23 452 740 153 112 877 5 362,5 

 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A Részvényes a társaság Alapszabályának megfelelően elfogadta a társaság 2014. évi 

beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá jóváhagyta a társaság 2015. évi Üzleti tervét. 

Az év során a Részvényes döntött új felügyelőbizottsági tagok kinevezéséről és díjazásainak 

megállapításáról, valamint az év végén új vezérigazgatót nevezett ki a társaság élére.  
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A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaság működési folyamatainak ellenőrzését, a külső jogszabályoknak és a belső működési 

szabályoknak való megfelelőség ellenőrzési folyamatát, a társaság Belső Ellenőrzési Szabályzata 

írja elő. A társaság ellenőrzési rendszere – a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

megfogalmazott elvek alapján – magába foglalja a belső kontrollok rendszerét (a vezetői 

ellenőrzési és a munkafolyamatokba épített ellenőrzési tevékenységet), valamint a függetlenített 

belső ellenőrzési tevékenységet. 

A belső ellenőrzési rendszer ellátja mind az irányítási, mind az operatív folyamatok 

működésének ellenőrzését, vizsgálja a funkcionális és gazdálkodási folyamatokat, valamint a 

belső kontroll környezetet. Ezzel támogatva a vezető testületet a társaság stratégiai céljainak 

megvalósításában, valamint az erőforrások gazdaságos és jogszerű felhasználásában, a hatékony 

gazdálkodás fejlesztésében. A belső ellenőrzés éves feladattervének megalapozottságát a 

kidolgozott kockázatértékelési és kezelési rendszer biztosítja, amelyet a társaság 

Felügyelőbizottsága hagy jóvá. Ebben a rendszerben a belső ellenőrzés a folyamatgazdákkal 

együtt a társaság üzleti- és működési folyamataiban rejlő kockázatokat tárja fel értékelve – 

osztályozva a bekövetkezési valószínűség és a kifejtett hatás tekintetében – azokat, valamint 

kezelésükre vonatkozó intézkedési tervet állít össze.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A társaság finanszírozásának módja tulajdonosi döntés szerint a 2015. évben megváltozott, 

költségvetési forrásból nyújtott működési támogatás keretében valósult meg, a korábbi években 

alkalmazott közhasznú vállalkozási szerződéses forma helyett. A támogatási szerződés 2015. 

június 18-án került aláírásra, majd 2015. december 30-án módosításra a társaság és a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között, a szerződés értéke bruttó 37,8 Mrd Ft. A 

megkötött szerződés értéke nem nyújtott fedezetet a társaság által ellátott közhasznú tevékenység 

teljes éves működési költségeire és ráfordításaira, aminek következtében a társaság az évet – 

17,8 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) zárta. Tulajdonosi döntés értelmében a 

társaság a saját tőke terhére végezte el azon közútkezelői feladatait, amelyekre a támogatási 

szerződés nem nyújtott fedezetet. A veszteség miatti tőkehelyzet rendezésére a közúti 

közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához 

és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015.  (XII. 23.) Kormány 

határozat 1. pontja biztosít forrást a társaság számára a 2017-2019. évek tekintetében.  

 

 

MAHART Magyar Hajózási Zrt. (MAHART Zrt.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § h) pontja alapján 2014. november 20. napjától a MAHART Magyar 

Hajózási Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

915 2 384 8 823 9 984 -18 980 1 306 389 20 000 1 411 628 0 
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A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések és az 

ellenőrzési rendszer 
 

A 2015. évben a társaságot érintően az alábbi tulajdonosi döntések születtek: a társaság 2015. évi 

üzleti tervének elfogadása; a társaság 2014. évi éves beszámolójának elfogadása; a társaság 

Alapító Okiratának módosítása. 

   

A társaság ügyvezetése feletti ellenőrzést a három tagból álló Felügyelőbizottság látja el.  

A tulajdonost a negyedévente megküldött monitoring táblázatokkal tájékoztatja, és folyamatos 

kapcsolatot tart fenn a portfólió menedzserrel.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A társaság 2015. évi fő feladata a társaság tulajdonában lévő területek karbantartása, valamint a 

korábbi munkavállalói részére intézendő ügyek továbbvitele. 

A Csepeli Szabadkikötő területén 2015-ben folyó beruházáshoz kapcsolódóan, de nem annak 

részeként a társaság a csepeli ingatlanjai keleti részén – a Mahart-Szabadkikötő Zrt.-vel és a 

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.-vel együttműködve – beengedő kaput létesített. A kapu 

és a rávezető úthálózat megvalósítása (KÖZOP pályázat) a Mahart-Szabadkikötő Zrt. 3,5 Mrd 

Ft-os kikötő fejlesztési projektje kapcsán vált lehetővé.  

 

A társaság a belső szabályzatai betartásával, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló felügyelete 

mellett végezte tevékenységét. Költségeit, ráfordításait optimális keretek között tartotta. 
 

A társaság 2015. évi értékesítés nettó árbevétele 915 ezer Ft. A társaságnak önálló 

tevékenységből származó árbevétele nincs. Az egyéb bevételek értéke 943 ezer Ft-tal csökkent. 

A társaság a korábbi években a jövőbeni költségek fedezetére céltartalékot képzett. 

A társaság a vagyonelemeinek értékesítésével és tevékenységének szűkülésével párhuzamosan 

csökkentette dolgozói létszámát. A társaságnál nincs munkavállaló. Az egyéb ráfordítások 

3 818 ezer Ft összegének legnagyobb tétele a baleseti járadék.  

 

A MAHART Magyar Hajózási Zrt. – jogelődjeit is figyelembe véve – a vízi szállítási ágazat 

legrégebbi és legjelentősebb hazai vállalata volt 2003 decemberéig. Az átalakulási folyamat 

során azonban a Mahart Magyar Hajózási Zrt. üzleti tevékenysége fokozatosan csökkent. A 

bevételek megszűnése azonban nem jelentette azt, hogy a társaságnak ne kellett volna a 

működésével kapcsolatos költségeket viselnie. Ennek következménye a negatív mérleg szerinti 

eredmény. 

Változást hozhat  a 2017-es év, amelynek egyik feladata a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú 

Kikötő működtetése lesz. Ennek az eredményre gyakorolt hatása egyelőre nem ismert, azonban a 

társaság törekszik arra, hogy a veszteség csökkenjen, esetleg megszűnjön. Emellett kb. 3 Mrd Ft 

értékű uniós projekt megvalósítására lett kijelölve a társaság kormányhatározat formájában. 

 

 

MAHART PassNave Személyhajózási Kft. (MAHART PassNave Kft.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § i) pontja alapján a MAHART PassNave Kft. Magyar Állam 

tulajdonában lévő 51% üzletrésze feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2014. november 20. 

napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság feladata a turisztikai célú hajózás, nemzetközi és belföldi hajók számára kikötői 

tevékenység és belvízi személyszállítás, belvízi áruszállítás, vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

végzése. 
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A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám (fő) 

2 692 854 15 382 1 201 694 402 166 0 1 590 932 365 980 2 951 445 90 

 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések a taggyűlésen hozott határozatok, melyek 

nagyobb része a 2015. évben jogszabályon, alapító okiraton alapuló kötelezettség teljesítésére 

irányuló formális, adminisztratív jellegű döntések voltak. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaságnál belső ellenőrzését folyamatba épített ellenőrzés útján és szükség szerint eseti 

megbízással, külső szakértővel látja el. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A 2015. évi gazdálkodást alapvetően a 2014. évben elkészített üzleti tervek alapján szervezte a 

társaság ügyvezetése. Ebből kiemelkedő jelentőségű volt a partfal használati jogok eloszlása, ill. 

a partfal használati jogok kezelése, elsősorban a Duna budapesti szakaszán. Ezek az üzleti 

döntések és folyamatok jelentősen befolyásolták a társaság gazdálkodását, tekintettel arra, hogy 

árbevételének jelentős részét az ún. „kikötői szolgáltatás” generálja, amelynek keretében a 

Magyarországra érkező szállodahajók kiszolgálása történik meg. 

 

A MAHART PassNave Kft. gazdálkodása 2015-ben is eredményes volt. A 821 827 ezer Ft 

összegű adózott eredmény jelentősen meghaladja az előző évi 578 517 ezer Ft összegű hasonló 

adatot, az árbevétel növekedésnek és a költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően. A 

társaság tulajdonosai döntésének megfelelően az adózott eredmény teljes egészében kifizetésre 

került osztalékként. 

 

A társaság pénzügyi helyzete stabil, fejlesztéseit és tevékenységét belső erőforrásaiból 

finanszírozta, közvetlen költségvetési forrást nem vett igénybe. 

 

 

MAHART-Szabadkikötő Zrt. 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § j) pontja alapján 2014. november 20. napjától a MAHART-

Szabadkikötő Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

116 147 86 636 20 293 19 989 249 902 075 45 000 7 330 474 2 
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A társasággal kapcsolatos 2015. évi tulajdonosi döntések és az ellenőrzési rendszer  
 

2015-ben a társaságot érintően az alábbi tulajdonosi döntések születtek:  

− a társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadása;  

− a társaság 2014. évi éves beszámolójának elfogadása;  

− a társaság Alapító Okiratának módosítása. 

 

A társaság ügyvezetése feletti ellenőrzést a három tagból álló Felügyelőbizottság látja el. A 

tulajdonost a negyedévente megküldött monitoring táblázatokkal tájékoztatja, és folyamatos 

kapcsolatot tart fenn a portfólió menedzserrel.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 
 

A társaság feladata, hogy gondoskodjon a tartósan állami tulajdonban lévő földterületek, az 

azokon álló felépítmények és a kapcsolódó infrastruktúra, valamint az átalakulási 

vagyonleltárban meghatározott más eszközökről. 

 

A MAHART-Szabadkikötő Zrt. 2015. évi legfőbb feladata a már megkezdett KÖZOP-os 

pályázatainak zárása, illetve további fejlesztések előkészítése volt.   

 

Zárások: 

− a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0002 (A Csepeli Szabadkikötő intermodális és 

kapacitásbővítő fejlesztése) I. ütemének tervezése; 

− a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 (A Csepeli Szabadkikötő intermodális és 

kapacitásbővítő fejlesztése) I. ütemének kivitelezése. 

 

Előkészítés:  

Az EX Ante Kft. által 2015 májusában elkészített megvalósíthatósági terv alapján benyújtásra 

került az új pályázat: KÖZOP–4.5.0-09-11. „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági 

központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” (Mobil 

árvízvédelmi gát). 
 

2015-ben a Kormány KÖZOP-4.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („MAHART Mobil 

Árvízvédelmi Gát” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi 

nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettség vállalásáról szóló 1595/2015. (IX. 4.) Korm. 

határozatában kiemelt projektté nyilvánította a társaság új pályázatát, melynek célja mobil 

árvízvédelmi gát kiépítése a Csepeli Szabadkikötőben. A beruházás értéke kb. 1,3 Mrd Ft, a 

megvalósítási idő 16 hónap. 

 

A 2015. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb részét, 72 674 ezer Ft-ot a Budapesti 

Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (a továbbiakban: BSZL Zrt.) és a társaság között létrejött 

Üzemeltetési Szerződés alapján kiszámlázásra kerülő partfalhasználati díj, valamint a 

Földhasználati díjakból származó 37 959 ezer Ft bevétel adja.  

 

A személyi jellegű ráfordítások 19 989 ezer Ft értéke a 2014. évi értékhez képest kismértékben 

növekedett. A társaság Felügyelőbizottsága a 2015. évben tiszteletdíjban nem részesült. A 

társaság személyi állományának létszáma továbbra is 2 fő.  

Az egyéb ráfordítások 41 235 ezer Ft összege a technikai jellegű haszonélvezeti jogkorlátozási 

díjakon (kártalanítás) felül különféle adókat tartalmaz. 
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A társasággal szembeni tulajdonosi elvárás az állami vagyon megőrzése, gyarapítása, melynek a 

MAHART-Szabadkikötő Zrt. eleget tesz.  

 

 

MÁV MAGYAR Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § k) pontja alapján a MÁV Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2014. 

január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként 

mintegy 7 000 kilométernyi vasúti pályahálózat és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra 

működtetéséről gondoskodik. További főtevékenységei közé tartozik a szállítás, raktározás. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (M Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

153 025 52 280 106 434 73 925 33 700 159 080 22 000 1 177 557 17 137,2 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

Állami adósságátvállalás 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 74. §-ában 

foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Állam február és március folyamán átvállalta a MÁV Zrt. 

3,6 millió euró és 12,33 Mrd Ft tőkeösszegű adósságelemeit és azok járulékainak összegét, 

valamint 10 Mrd Ft tőkeösszegű értékpapír lejárat előtti visszaváltásából származó fizetési 

kötelezettségét (összesen 23,4 Mrd Ft tőke és 0,3 Mrd Ft kamat).  

 

Költségtérítés 

A 2013-2014. évi pályaműködtetési költségtérítési maradvány összesen 9 Mrd Ft-ot tett ki. 

Ebből az elszámolás alapján 5,3 Mrd Ft pályakarbantartó nagygép beszerzésre használható fel, 

3,7 Mrd Ft pedig ésszerű nyereségként a 2015. év végén eredményt javító tétel.  

A Pályaműködtetési Szerződés (a továbbiakban: PMSZ) 2015. évi módosított pénzügyi záradéka 

szerint folyósított 44,7 Mrd Ft-os üzemeltetési költségtérítésből 38,2 Mrd Ft, a 26,1 Mrd Ft 

felújítási költségtérítésből 23,6 Mrd Ft felhasználására került sor. A MÁV Zrt. 

kötelezettségeként jelentkező 9 Mrd Ft-os költségtérítési maradvány sorsáról a PMSZ éves 

elszámolása során dönt az NFM és az NGM. A MÁV Zrt. a 2013-2014-es összeghez hasonló 

arányban ésszerű nyereség, illetve a 2015. évről áthúzódó munkák fedezete címén lekötött 

költségtérítési maradványként javasolja kezelni. 

 

Ingatlanrendezés 

A MÁV Zrt. tulajdonában álló ingatlanok tulajdonrendezése folyamatban van. Ennek során a 

MÁV Zrt. fő tevékenységei által nem érintett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába, a 

vasútüzemhez szükségesek pedig a Magyar Állam tulajdonába és a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe 

kerülnek. A vagyonrendezéssel érintett ingatlanok nettó értéke 2015-ben 2,1 Mrd Ft volt, a 

rendezés tőkeigénye 1,9 Mrd Ft, mely a 2013. év végi, a vagyonrendezések során a tőkevesztés 

elkerülése miatti visszapótlási kötelezettség apportként megvalósított 54,6 Mrd Ft-os 

tőkeemelésből került ellentételezésre. Az apportból a 2015. év végén még fennmaradt 5,5 Mrd 

Ft, melynek túlnyomó része tervezett vagyonrendezésekkel már lekötött. Ezen túlmenően 

további vagyonrendezésekhez pótlólagos forrásra van szükség. 
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Átalakulás 

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. (MÁV LV Kft.) és MÁVTI Kft., valamint a 

MÁVTI Kft. kizárólagos tulajdonában lévő VITECO Kft. 2015. december 31. napjával 

beolvadtak a MÁV Zrt.-be. A beolvadás alapvetően a MÁV Zrt. mérlegtételeit érintette, illetve a 

MÁV LV Kft. több mint 2000 fő munkavállalója került átvételre a MÁV Zrt. által. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A MÁV Zrt.-nél a Belső Ellenőrzés független belső ellenőri tevékenységet lát el. A Belső 

Ellenőrzés vezető a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően az Elnök-

vezérigazgatónak, valamint a MÁV Zrt. Felügyelőbizottságának tesz jelentést a tevékenységéről, 

illetve egyedül e két felettesi körnek köteles beszámolni. A Belső Ellenőrzés javaslatai alapján e 

két testület hoz kötelező érvényű határozatokat. 

 

A szervezet a munkát a Felügyelőbizottság által elfogadott éves ütemterv alapján végzi, 

ugyanakkor feladatai az év közben felmerülő célvizsgálatokkal, etikai vizsgálatokkal tovább 

bővülnek. A belső ellenőri tevékenység elméleti és gyakorlati elemeit a módosítás alatt álló, 

jelenleg hatályos Ellenőrzési Utasítás, valamint annak függeléke, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 

szabályozza. 

 

A társaság ellenőrzési rendszerének része továbbá: 

 

 a tulajdonosnak a MÁV Zrt. az éves ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóját – 

annak vezető testületek általi elfogadását követően – rendszeresen eljuttatja; 

 az Igazgatóság feladata (többek között) a társaság tevékenységének és gazdálkodásának 

ellenőrzése; 

 a Biztonsági Főigazgatóság a MÁV Zrt. szinten minősítettadat-védelmi, MÁV Csoport 

szinten vasútbiztonsági, üzleti titok-védelmi, vagyonvédelmi ellenőrzését látja el; 

 a szervezetvezetők munkakörileg kötelező, ún. vezetői ellenőrzési feladata a szervezeten 

belüli folyamatok, valamint a munkavállalók teljesítményének ellenőrzése, szükség esetén 

javítást célzó intézkedések meghozatala;  

 a munkafolyamatba épített előzetes, közbenső és utólagos (nem hatósági) ellenőrzés a 

tevékenységet végző vezetők, munkatársak, automatizmusok által;   

 szakellenőrzés, amely a funkcionális szervezetek által végzett szabályossági ellenőrzéseket 

foglal magába jogszabályok, szabályzatok, szabványok és technológiai utasítások alapján. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Az üzemi eredmény romlását okozta, hogy a 2014-ben jelentős céltartalék feloldások 2015-ben 

nem jelentkeztek, de mind az üzemi, mind az adózott eredményt javította a pályaműködtetés 

2011-2014. évi összesített pénzügyi elszámolásának hivatalos lezárása, melynek kapcsán a 2015. 

évi zárásban 3,7 Mrd Ft ésszerű nyereség került elszámolásra. A jelentős 33,7 Mrd Ft-os pozitív 

adózott eredmény alakulásában szerepet játszott a 23,4 Mrd Ft-os állami adósságátvállalás, 

illetve a 2,3 Mrd Ft-os osztalékbevétel. 

 

A személyi jellegű ráfordítások alakulását az érdekképviseletekkel 2015. február 19-én kötött 

bérmegállapodás és a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről szóló 

Együttműködési Megállapodás határozta meg. A megállapodások alapján jelentkezett ráfordítás 

többletekhez a költségtérítés megnöveléséről rendelkező kormányhatározat biztosított fedezetet. 
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A MÁV Zrt. mérlegfőösszegének alakulását 2015-ben is a NIF Zrt. által bonyolított 

pályainfrastruktúra beruházások átvétele határozta meg. A 2015-ben az üzleti tervtől lényegesen 

kisebb összegben átvett NIF Zrt. által megvalósított vasúti fejlesztések bruttó értéke 83,1 Mrd Ft 

volt.  

Az értékesítés nettó árbevételei csökkenését a bázishoz képest a tovább értékesített vontatási 

célú üzemanyag, energia áralakulása, valamint az anyagértékesítés rendszerének változása 

(döntően a pályafelújításokhoz történő saját anyag biztosítás) határozta meg. 

Az anyagjellegű ráfordítások közel bázisszinten alakultak. 

Személyi jellegű ráfordítások alakulása 3,5 Mrd Ft-tal, közfoglalkoztatottak nélkül 3,2 Mrd 

Ft-tal haladják meg a 2014. évi értéket. A mintegy 5%-os növekedésben döntő szerepet játszik a 

munkavállalók többségét érintő kormánydöntés alapján költségtérítési forrással biztosított 3%-os 

bérfejlesztés, valamint a tulajdonos által jóváhagyott decemberi fél havi alapbér juttatás. 

A KÖZOP 2007-2013. évi programozási időszak lezárása miatt, az uniós forrásból megvalósuló 

beruházási projektek tekintetében jelentős átütemeződés történt az eredetileg tervezetthez 

(tervezett 43,6 Mrd Ft, teljesült 24,3 Mrd Ft) képest, de a 2015. évben elszámolt felújítási és 

beruházási teljesítmények a bázis időszak teljesítményeit így is jelentősen meghaladják.  

A támogatásból megvalósítandó tervezett beruházások egy részét a megállapodás rendelkezése 

alapján a NIF Zrt. fogja lebonyolítani. 

Mérlegadatok 

A társaság 2015. december 31-i mérlegfőösszege 1 177,6 Mrd Ft, 82,3 Mrd Ft-tal magasabb a 

bázis értéknél. A mérlegfőösszeg alakulásában meghatározó a saját kivitelezésben végzett 

beruházások alakulása, valamint a NIF Zrt. által bonyolított pályainfrastruktúra beruházások 

pénzügyi, jogi átvétele.  

 

 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ( ND Nonprofit Zrt.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § l) pontja alapján az ND Nonprofit Zrt. feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlója 2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

Az ND Nonprofit Zrt. a 2012. szeptember 24-én kihirdetett, a fiatalkorúak dohányzásának 

visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Fdvtv.) alapján jött létre és ezen törvény határozza meg a társaság működését. Az 

Fdvtv. 4. § (2) bekezdése meghatározza a következőt: „A dohánytermék-kiskereskedelem 

szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló 

pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére, a 

megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére, valamint a dohánytermék-kiskereskedők 

számára országos szakmai képzés megszervezésére és lebonyolítására a miniszter 100%-os 

állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot alapít.” 

 

Az ND Nonprofit Zrt. feladatkörei a következők: 

− dohány-kiskereskedelmi koncessziós pályáztatások szervezése; 

− kijelölések kezelése; 

− pénzügyi rendszer üzemeltetése; 

− koncesszió ellenőrzés tevékenység; 

− kereskedelmi adatok kezelése; 

− éves továbbképzés szervezése dohánytermék kiskereskedők részére; 

− dohánybolt-ellátó ellenőrzése és a vonatkozó számlázások elvégzése. 
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A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

119 717 446 453 411 339 262 931 -220 440 1 232 054 99 000 1 457 490 32 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

2015. március 31-én hagyta jóvá a nemzeti fejlesztési miniszter Alapítói Határozat útján a 6. 

dohány-kiskereskedelmi koncessziós pályázati kör kiírását, mellyel kapcsolatosan 2015. június 

1-jén került sor eredményhirdetésre.  

Tulajdonosi joggyakorlóként az üzleti terv, a beszámoló jóváhagyására került sor, az Alapító 

megválasztotta a társaság könyvvizsgálóját 2015. és 2016. évekre, továbbá 2015. október 30. 

napjától változatlan díjazással újjá választotta a társaság Felügyelőbizottságának tagjait. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az ND Nonprofit Zrt. megbízási szerződés keretében belső ellenőrt alkalmaz, melynek tárgyévi 

feladatait a Felügyelőbizottság határozza meg, a belső ellenőrzésekről szóló beszámolót minden 

esetben az ND Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága fogadja el. 

 

A belső ellenőr állandó jellegű ellenőrzési feladataiba tartozott az ND Nonprofit Zrt. 1 M Ft 

feletti szerződéseinek ellenőrzése, eseti ellenőrzésként a 2015. évben a következő ellenőrzési 

feladatok kerültek végrehajtásra, melyek kapcsán intézkedési terv készítése nem volt szükséges: 

− az NFM-vel kötött 2014. évi Pénzügyi Megállapodás szerinti működés ellenőrzése; 

− a koncessziós díjakkal kapcsolatos követeléskezelés ellenőrzése az NFM-mel kötött 

Pénzügyi Megállapodás alapján; 

− a koncessziós szerződések megszűnése folyamatának ellenőrzése, különös tekintettel a    

felmondások során keletkező koncessziós díj elszámolásokra; 

−   a koncesszió kezelő informatikai rendszer kiépítésének és beüzemelésének ellenőrzése. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Az ND Nonprofit Zrt. mérleg szerinti eredménye 220 440 ezer Ft veszteség, mely az előző évi 

veszteséggel azonos mértékű.  

Az ND Nonprofit Zrt. veszteséges működése az ND Nonprofit Zrt. finanszírozási módjából 

adódik, melyre az ND Nonprofit Zrt. managementjének nincs ráhatása: 130 630 ezer Ft 

veszteség a számviteli elszámolás módjából adódik, melyek pénzmozgással nem járó 

tranzakciók, kizárólag az eredményben költségként, ráfordításként megjelenő összegek 

(értékcsökkenés, korábbi években szerződés alapján, előre kifizetett összegek elhatárolásból 

megjelenő tételei), a fennmaradó 89 810 ezer Ft veszteség az ND Nonprofit Zrt. 

alulfinanszírozásából adódó, tényleges működési veszteség. Az ND Nonprofit Zrt. a folyamatos 

alulfinanszírozás mellett pénzeszközeivel kiemelkedően gazdálkodik; valamennyi értékesítési 

lehetőséget kihasználva saját árbevételét jelentősen növelte, költségeit pedig fennállása óta 

folyamatosan minimalizálta. 

Az ND Nonprofit Zrt. pénzeszközei a 2015. évben jelentősen csökkentek, mely csökkenés a 

működési költségek alulfinanszírozása mellett az ND Nonprofit Zrt. vagyontárgyainak 

növekedéséből adódik; a 2015. évben került kialakításra az ND Nonprofit Zrt. koncessziókezelő 

rendszere, továbbá új székházának átépítése, mely  a 2016. év elején fejeződött be. 
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A jelentős veszteség mellett az ND Nonprofit Zrt. jegyzett tőke/saját tőke helyzete nem minősül 

problémásnak, a 99 000 ezer Ft összegű jegyzett tőke mellett az ND Nonprofit Zrt. saját 

tőkéjének 2015.12.31-i egyenlege 1 232 054 ezer Ft.  

 

 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP Nonprofit Kft.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § m) pontja alapján az NFP Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlója 2014. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. létrehozásával és a magyarországi Környezeti és Energia Operatív 

Program (KEOP) keretében a 2015. év során kifejtett tevékenységével közvetett módon 138 Mrd 

Ft uniós forrás felhasználásával - az építőiparban hazai új munkahelyek létrejöttével - alapvetően 

62+3 beruházás (ebből 4 szakaszolt projekt első szakasza) valósult meg, amelyek az alábbiak: 

− 62 szennyvízelvezetés és -tisztítás tárgyú beruházás esetében projektfelügyelet ellátása, 

ezen belül 6 projekt esetében kedvezményezetti konzorcium vezetőjeként a beruházások 

lebonyolítása; 

− Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése (VIKKA); 

− Forgalomképes közcélú, állami tulajdonú, káros vizek elvezetését szolgáló vonalas vízi 

létesítmények kataszterének elkészítése (BEKKA);  

− A derogációs ivóvízminőség-javító beruházásokhoz kapcsolódó országos ivóvízközmű 

vagyonértékelés lebonyolítása (KEOP-7.12.0). 

 

Mindezekkel aktívan szerepet vállalt a forrásvesztés elkerülésében, a projektekhez kapcsolódó 

kifizetések teljesítésében.  

 

Tekintettel arra, hogy a projektek késedelme, az európai uniós határidők elmulasztása 

kötelezettségszegési eljárást, bírságot, egyéb szankciókat (visszafizetési kötelezettség, 

forrásmegvonás) ró Magyarországra, a derogációs kötelezettségek határidőre történő 

megvalósítása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Az NFP Nonprofit Kft. legfontosabb feladata, 

hogy ezeket a kockázatokat minimalizálja és központi koordináló szerepben segítse, illetve 

véghezvigye a hatáskörébe tartozó fejlesztéseket. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

25 4 975 060 4 343 928 305 266 -210 057 117 848 50 000 13 902 780 29 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

Az Alapító jóváhagyta az NFP Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti tervét.  

A nemzeti fejlesztési miniszter Alapítói Határozatában módosította az NFP Nonprofit Kft. 2015. 

évi üzleti tervét a társaság részére az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 

fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási 

időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-

javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben 

meghatározott, a 2014-2020 programozási ciklusban a KEHOP többletfeladatok ellátása, illetve 

az „Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” (továbbiakban: VIKKA) elnevezésű 

KEOP 1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú projekt fenntartása érdekében. 
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Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 

előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 

27.) Korm. határozat alapján a társaság működtetésére 200 000 ezer Ft került megállapításra, 

amely a fent jelzett többletfeladatok ellenére is javít a mérleg szerinti eredményen. 

A rendeletben foglalt feladatokhoz biztosított forrás (200 M Ft) 2015. év végén rendelkezésre 

állt, a létszámfeltöltés rendezése ugyanakkor 2016. évre halasztódott.  

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az NFP Nonprofit Kft-nél az ellenőrző szerv az Alapító Okirat 8. pontja szerinti 

felügyelőbizottság. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait az Alapító jelöli ki.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Az NFP Nonprofit Kft. a 2015-re elkészített és elfogadott üzleti tervében meghatározott keretek 

között, hatékonyan és eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. 

Az év közbeni gazdálkodási folyamatok kézben tartása mellett a társaság elérte, hogy működési 

költségeit – a folyamatos változások negatív hatásai ellenére is – a tervezett szinten belül tudta 

tartani, így az eredeti tervben szereplő mérleg szerinti eredményhez képest a tényleges mérleg 

szerinti eredmény 89 910 ezer Ft romlást mutatott.  

 

Az ésszerű gazdálkodás ellenére is az NFP Nonprofit Kft. saját tőkéje 210 000 ezer Ft-tal 

csökkent a 2015. év végére, ennek oka, hogy a társaság által projektzárásra, fenntartásra, illetve 

az új projektek előkészítésre igényelt működési támogatás kiegészítése céltámogatás formájában 

érkezett meg, így a költségek jelentős részére 2015-ben csak a saját tőke nyújthatott fedezetet, 

mely a mérleg szerinti eredményt rontotta. Az NFP Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatási 

összeg részben fedezte a működési költségeit. Az NFP Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye 

a 2015. évben -210 057 ezer Ft volt.  

Az NFP Nonprofit Kft. likviditása a 2015. év folyamán és a következő időszakokra is biztosított, 

a rendelkezésre álló támogatási összegek és KEHOP előlegek következtében.  

 

 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § n) pontja alapján a NIF Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2014. 

november 20. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság, mint építtető a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével az 

országos közutakon és a vasúti pályahálózaton, valamint az ahhoz kapcsolódó ingatlanokon 

központi költségvetési és európai uniós forrásokból gazdálkodik, elkülönült fejezeti források 

adják a fedezetét a projektek megvalósításának és a szervezet működésének. A források 

felhasználásával létesítési, felújítási és fejlesztési feladatokat lát el az állam nevében és állami 

tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam javára. A társaság nem bevétel és eredmény 

orientált, a közlekedés fejlesztésére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján, elrendelésekre 

végzi a közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének építtetői, beruházói feladatait, 

beszerzései a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartoznak. 

A társaság a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészítteti a szükséges terveket, 

tanulmányokat (így különösen az engedélyezési terveket vagy a kiviteli terveket). 

Vagyonkezelési, valamint vagyongazdálkodási tevékenysége során gyakorolja és teljesíti az 

MNV Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi jogok gyakorlása alá tartozó állami 

vagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogot és kötelezettséget, nyilvántartást vezet az állami 
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vagyonról és annak alapján adatszolgáltatást nyújt, közvetlenül hasznosítja az állami és társasági 

vagyont. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (M Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

58 16 528 1 388 4 388 15 5 197 7 481 1 382 553 342 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A Részvényes a társaság Alapszabályának megfelelően elfogadta a társaság 2014. évi 

beszámolóját, amelynek során a mérleg szerinti eredmény terhére osztalék nem került kifizetésre, 

a Részvényes elrendelte az eredmény eredménytartalékba történő átvezetését, továbbá április 

végén jóváhagyta a társaság 2015. évi Üzleti tervét.  

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium besorolása szerint a NIF Zrt.  „kormányzati szektorba tartozó 

egyéb szervezet”-nek minősül. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a 

tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU 

tanácsi irányelv átültetésével kapcsolatos 2014. január 1-től hatályos módosítása szerint a 

kormányzati szektorba tartozó egyéb szervezeteknek kötelező a belső kontrollrendszer 

kialakítása és működtetése, a költségvetési szervek belső ellenőrzésére és kontrollrendszerére 

vonatkozó 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 54/A. § alapján e törvény 1-10. § előírásainak 

alkalmazása. 

A NIF Zrt.-nél meglévő Belső Kontroll Kézikönyv szerint a vonatkozó jogszabálynak való 

megfelelés érdekében a társaság szervezeti egységei a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott feladataik alapján, a tulajdonosi joggyakorló iránymutatása szerint 

folyamatszemléletű kockázatkezelést és értékelést végeznek, kijelölt folyamatgazdákkal és a 

kockázatok beazonosításához szükséges kockázati térkép alkalmazásával. A társaság belső 

kontrollrendszerének részeként a belső ellenőrök a Felügyelőbizottság által jóváhagyott éves 

ellenőrzési terv alapján látják el feladatukat, a vizsgálatokról készült jelentéseket a 

Felügyelőbizottság hagyja jóvá. 

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A társaság mérlegfőösszege az előző évhez képest 108 061 M Ft-tal csökkent, amely a 

beruházások értéknövekedésének és a vagyonátadások különbözetének az eredménye. A társaság 

tőkehelyzete a tulajdonosi joggyakorló NFM részére állandó kockázatot jelent. A NIF Zrt. 

jegyzett tőkéje (alaptőkéje) 7 481 M Ft, ezzel szemben a saját tőke értéke 2015. december 31-én 

5 197 M Ft. A saját tőke értéke az alaptőke értékének a 69,4%-a, amely a jogszabályban előírt 

66%-os értéket minimális mértékben haladja meg. 

 A NIF Zrt. tevékenységének 2015. évét a KÖZOP (és kisebb részben más Operatív Programok) 

által finanszírozott projektek zárása, a források „forrásvesztés” nélküli megvalósítása jellemezte. 

A társaság 2015. évi projektteljesítménye az előző évekhez képest kimagasló, összesen 

508,4 Mrd Ft értékben – ebből az utak ágazat 342,9 Mrd Ft, a vasúti ágazat 165,5 Mrd Ft – 

valósult meg, ezzel a társaság nagyban hozzájárult a 2007-2013 közötti programozási időszak 

2015. december 31-i sikeres zárásához. 
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A vagyonátadások esetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó 

rendelkezésének megfelelően a 2014 októberében aláírt MNV-Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)-NIF keretszerződés alapján a 2015. évben 

423,8 Mrd Ft összértékű közúti vagyonelem került átadásra a kijelölt vagyonkezelő részére. A 

vasúti közlekedésről szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény 2015. július 2-ig hatályos rendelkezései 

szerint az MNV Zrt. közreműködésével a MÁV Zrt. részére átadott vagyonérték 83,1 Mrd Ft.  

Tekintettel arra, hogy a vasúti projektek keretében a vasútüzem működéséhez szükséges 

létesítményeken kívül olyan vagyonelemek létrehozására és ezzel kapcsolatban olyan ingatlanok 

tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő megszerzésére is sor került, amelyek 

jellegüknél fogva nem kerülhetnek a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe, a vagyonelemek további jogi 

sorsáról a vagyonjogi rendezés eljárásrendjének kialakításáról az MNV Zrt. bevonásával 

folyamatos egyeztetések folynak. 

A NIF Zrt. által a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében elrendelt a hazai 

költségvetési és/vagy európai uniós forrásból megvalósított közút- és vasútépítési projektek 

támogatási szerződései számos esetben – az előre nem látható költségek felmerülése miatt – 

kevesebb pénzügyi forrást biztosítanak annál, mint amennyiből az adott projektek kivitelezése 

megvalósítható. Ennek eredményeként a társaságnak a projektek pénzügyi lezárásához, a 

vagyonátadások sikeres lebonyolításához, az év közben felhasznált saját forrásainak 

megtérítéséhez többletforrás biztosítása nélkülözhetetlen, ellenkező esetben a társaság saját 

tőkéjét éli fel.  

 

 

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. 

 

A Kijelölő rendelet 1. § o) pontja alapján 2014. november 20. napjától a Nemzeti Reorganizációs 

Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. 

 

A társaság a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és 

felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet alapján a Kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített 

gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában vagyonfelügyelőként, 

ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként 

tevékenykedik. 

 

A 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelettel kijelölt állami felszámoló elsődleges célja az eljárások 

során a gazdálkodó szervezet működésének fenntartása, gazdaságos üzemeltetése, illetve a 

felszámolási vagyon védelme, a munkahelyek megóvása. Emellett a társaság 2015 októberétől a 

büntető ügyekben eljáró hatóságok kijelölése alapján ún. zárgondnokként köteles eljárni, 

azonban a zárgondnok feladatainak ellátásával és finanszírozásával kapcsolatos részletes 

jogszabályi háttér hiányában az ehhez a feladathoz kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal nem 

tudott kalkulálni. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

580 451 2 477 70 495 165 324 177 748 436 610 105 000 463 119 22 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi tulajdonosi döntések  

 

A 2015. évben a társaságot érintően az alábbi tulajdonosi döntések születtek:  
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− döntés 160 M Ft tőkeemelésről a társaság likviditási helyzetének rendezésére);  

− döntés felügyelőbizottsági tag kinevezéséről;  

− a társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadása;  

− a társaság 2014. évi éves beszámolójának elfogadása. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer 

 

A társaságnál Felügyelőbizottság és belső ellenőrzés működik. A tulajdonost a negyedévente 

megküldött monitoring táblázatokkal tájékoztatja és folyamatos kapcsolatot tart fenn a portfólió 

menedzserrel.  

A belső ellenőrzés az évi munkaterve alapján végezte tevékenységét, megállapításaihoz 

kapcsolódóan tulajdonosi döntést igénylő intézkedésre nem volt szükség. 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A társaság 2015. évi éves beszámolója 580 451 ezer Ft értékesítési bevétellel, 2 477 ezer Ft 

egyéb bevétellel, 70 495 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás, valamint 165 324 ezer Ft személyi 

jellegű ráfordítás mellett 177 748 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. A társaság 

2015. évi pénzügyi, likviditási helyzete stabil volt. A társaság kizárólag a működéséhez 

szükséges vagyonnal (tárgyi eszköz) rendelkezik, annak növelésére előre láthatóan nincs szükség 

és a társaság nem is tervezi. 
 

A fizetésképtelenségi eljárások jellegéből adódóan az eljárásokhoz kapcsolódó árbevétel nem 

folyamatosan, hanem a működtetett gazdálkodó szervezetek esetében évente a közbenső mérleg 

bírósági jóváhagyása után, egyéb esetekben a vagyonértékesítésből és követelés behajtásból 

származó bevétel a fizetésképtelenségi eljárás lezárása után realizálódik.  

 

Az egyes fizetésképtelenségi eljárások jövedelmeződése jelentősen eltér egymástól. Az egyéb 

bevételek értéke 9 834 ezer Ft-tal csökkent, mely abból adódik, hogy a 2015. évben a csődeljárás 

során a bíróság által a költségek ellentételezésére jóváhagyott összeg alacsonyabb volt, mint a 

2014. évben. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke a 2014. évi szint körül alakult. A személyi jellegű 

ráfordítások értéke a 2014. évi évhez képest 0,7%-kal csökkent. Az átlaglétszám a 2014. évihez 

képest 11 fővel nőtt. 

Az egyéb ráfordítások értéke 167 420 ezer Ft, mely jelentős mértékben, közel kétszeresére nőtt a 

2014. évi értékhez képest, mely érték növekedése elsősorban a behajthatatlan követelés leírása, a 

helyi iparűzési adó, valamint a behajtási költségátalány értékének növekedéséből adódik.   

A társaság gazdálkodása javult, pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2015. évet. 

 
 

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (MFK Nonprofit Kft.) 
  

A Kijelölő Rendelet 1.§ r) pontja alapján az MFK Nonprofit Kft. felett a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében.  

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban)  

 
Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett 

tőke 

Mérleg 

főösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

5 676 666 133 853 167 784 -299 546 598 404 3 000 626 011 21 

 



 

147 

 

A társasággal kapcsolatos 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

− Székhely kijelölés, fióktelep létesítés  

− SZMSZ jóváhagyása 

− FB ügyrendjének jóváhagyása 

− Az Alapító Okirat módosítása (Az alapítói jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

gyakorolja) 

− Székhely kijelölés Horvát utca 14-24  

− Könyvvizsgáló kijelölése és a díjazás megállapítása  

− Fióktelep megszüntetése  

 

 A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az MFK Nonprofit Kft. működését a háromtagú Felügyelőbizottság az Alapító által elfogadott 

Ügyrend szerint, valamint az Ernst & Young könyvvizsgáló cég a mindenkor hatályos törvényi 

előírások szerint ellenőrzi. Az MFK Nonprofit Kft. kis mérete miatt belső ellenőrt nem alkalmaz.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  
 

Az MFK Nonprofit Kft.-t 2014.12.22-én hozta létre az MNV Zrt. 3 000 ezer Ft jegyzett tőkével 

és 900 000 ezer Ft tőketartalékkal. A 2015-ös év, mint kezdet, az alakulás és felépítés éve volt, 

az MFK Nonprofit Kft. felelős gazdálkodás mellett nonprofit formában működik, az évet 

-299 546 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, saját tőkéje 598 404 ezer Ft volt 2015.12.31-

én. Az év során tőkeemelésre nem került sor, az évet 29 162 ezer Ft befektetett eszköz értékkel, 

5 676 ezer Ft értékesítési nettó árbevétellel, 133 853 ezer Ft anyagi jellegű, valamint 167 784 

ezer Ft személyi jellegű ráfordításokkal zárta. A -309 780 ezer Ft üzemi eredményt 10 234 ezer 

Ft pénzügyi műveletek eredménye módosította. Az MFK Nonprofit Kft. 28 fő záró-, 21 fő 

átlagos statisztikai létszámmal zárta az évet. 

 
 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI Kft.) 

 

A Kijelölő Rendelet 1. § p) pontja alapján az NFSI Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 

2018. december 31-ig az NFM. 

 

Az NFSI Kft. célja az NFM szakmai kezelésébe tartozó előirányzatokból finanszírozott 

pályázatok kezeléséhez kapcsolódó, valamint egyéb projektmenedzsmenti és 

háttérintézményi feladatok ellátása. 
 

Az NFSI Kft. az NFM-el kötött megállapodás alapján kezeli a Zöldgazdaság Finanszírozási 

Rendszer keretében újonnan meghirdetett Otthon Melege Program alprogramját, a „Társasházak 

energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” pályázatot. Az 

NFSI Kft. pályázatkezelő tevékenysége körében ellátja továbbá a Háztartási nagygépek (hűtő és 

fagyasztó készülék) energia-megtakarítást eredményező cseréje alprogram, a Családi házak 

energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt 

alprogram és az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap feladatait. 

Az NFSI Kft. az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról 

szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésben foglalt kijelölés értelmében 

kezeli a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 2014–2020 programozási időszak 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra 
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szervezet épületenergetikai célú beruházása – ide értve a megújuló energiaforrás alkalmazásával 

kombinált beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt projekteket. 

 

A társaság 2015. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (ezer Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi 

jellegű 

ráfordítások 

Személyi 

jellegű 

ráfordítások 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

0 192 042 81 529 134 260 -37 584 323 114 3 000 433 314 19 

*Az NFSI Kft. 2015. 01.14-ig előtársaságként működött, így a 2015. évi adatok 2015.01.15-től értendők. 

 

A 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

  

A szokásos üzletmeneten kívüli döntés nem született. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az NFSI Kft.-nél az alapító háromtagú Felügyelőbizottságot hozott létre a tulajdonosi érdekek 

érvényesülésének biztosítására, a menedzsment döntéseinek felügyeletére.  

Az NFSI Kft. által háromhavonta elkészített szakmai és pénzügyi beszámolót a 

Felügyelőbizottság megtárgyalja.  

 

A társasági vagyon 2015. évi változása, és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

Az NFSI Kft. 2015-ben 61 597 ezer Ft értékben végzett beruházásokat, amelynek nagy része a 

hazai pályázatok kezeléséhez kapcsolódó szoftverfejlesztés és hardverberuházás. 

Az NFSI Kft. a KEHOP programokkal kapcsolatos feladataira költségvetési forrást nem kapott, 

ezért a saját tőkéjét használta fel. Az ennek eredményeként jelentkező  év végi -37 584 ezer Ft-os 

mérleg szerinti eredmény az NFSI Kft. saját tőkéjét csökkentette, amely az NFSI Kft. 

likviditására negatívan hatott.  
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Földművelésügyi Minisztérium 
 

 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

9/A. §-a (a továbbiakban: Erdőtv.) rendelkezik arról, hogy a törvény 1. sz. mellékletében 

felsorolt gazdasági társaságok tekintetében az állami tulajdonban levő részesedések felett a 

tulajdonosi jogokat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. A 2014. július 17-től 

hatályos fenti törvényi rendelkezés szerint a 100%-ban állami tulajdonban levő 22 erdészeti 

zártkörű részvénytársaság felett a tulajdonosi jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.  

 

Az állami erdészeti társaságok (a továbbiakban: társaságok) hatályos alapszabálya meghatározza 

az alapító, a felügyelőbizottság és az ügyvezetés (vezérigazgató) hatásköreit. Ennek megfelelően 

az erdészeti társaságok vagyonkezelésével, tulajdonosi elvárásokkal, gazdálkodásukkal 

kapcsolatos alapvető döntések a tulajdonosi jogokat gyakorló földművelésügyi miniszter (a 

továbbiakban: Alapító) hatáskörébe tartoznak. Az Alapító meghatározza a társaság stratégiai és 

éves üzleti tervét, jóváhagyja a társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és 

konszolidált üzleti beszámolóját, az adózott eredmény felhasználását, az osztalékpolitikát. Az 

Alapító bizonyos értékhatárok felett kizárólagos döntési joggal rendelkezik egyes vagyonelemek 

beszerzéséről, elidegenítéséről, kezesség és garancia vállalásáról, hitel (kölcsön) felvételéről, 

vagyont terhelő zálogjog alapításáról. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az állami 

erdőterületek kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötése, megszüntetése, 

módosítása. Az Alapító döntési jogkörébe tartozik a felügyelőbizottság, a vezérigazgató 

megválasztása, visszahívása, javadalmazásuk megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének 

jóváhagyása.  

 

Az erdészeti társaságok szervezeti felépítése 

 

A társaságoknál ügydöntő felügyelőbizottság működik, tagjait az Alapító választotta meg. A 

hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően 17 társaság felügyelőbizottságában dolgozói 

küldöttek is képviseletik magukat. 

 

Az Alapító 2014 decemberében alapítói határozatot adott ki a társaságok felügyelő bizottsági 

elnökeinek és tagjainak megválasztásáról, így 2015-ben néhány esetben került sor a 

felügyelőbizottságok egyes tagjainak megválasztására, cseréjére. 

 

A felügyelőbizottságok ügyrendjének módosításáról alapítói határozatok kiadására 2015 

augusztusában került sor.  

 

A társaságok operatív irányítását a megválasztott vezérigazgatók látják el. A 22 társaság 

egyikénél a vezérigazgató munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, új vezérigazgató 

kapott megbízatást 2015. április 27. napjával, határozatlan időre. 

 

A társaságokkal szembeni tulajdonosi elvárások teljesítése 

 

A társaságok gazdálkodása a 2015. évi tervekben – a velük szemben – támasztott tulajdonosi 

(Magyar Állam) elvárásoknak megfelelt, ennek megfelelően: 

 

− A vagyonkezelésükben lévő erdőterületeken a szakmai törvényeknek megfelelően 

megvalósult a tartamos erdőállomány-gazdálkodás, az ökológiai stabilitás és haszonvétel. 

− A társasági vagyon gyarapodott, realizálódott az adottságoknak megfelelő pozitív adózás 

előtti eredmény a társaságok és a cégcsoport egésze vonatkozásában. 
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− A társaságok részt vállaltak az ország regionális fejlesztéséből származó feladatokban 

(erdőtelepítés, szaktanácsadás, magán- és egyéb erdők kezelése, infrastruktúra fejlesztése, 

közmunka stb.). 

 

A társasági portfólió bemutatása 

 

A társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásából adódóan a bevételek és kiadások 

egyenlege jelentősen változott az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban 

realizálták árbevételük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az 

erdőfelújítási munkák miatt – a költségek kerültek túlsúlyba. Ennek okán a likviditás megőrzése 

és javítása folyamatos figyelmet igényelt. 

 

A 22 társaság 5 649 fő munkavállalót foglalkoztatott, továbbá a vállalkozási tevékenység során 

foglalkoztatottakkal együtt mintegy 40 ezer fő megélhetését biztosították, ezáltal jelentős 

regionális foglalkoztatók.  

 

A társaságok évek óta részt vesznek a közfoglalkoztatási programokban. A vidéki lakosság 

számára nyújtott foglalkoztatási lehetőség évente több ezer munkanélküli embernek biztosít 

munkavégzési, megélhetési lehetőséget. 2015-ben az összes közfoglalkoztatott létszáma 10 894 

fő volt, ami éves átlagban 6 354 fő alkalmazását jelenti.  

 

A társaságok 2015. évi vagyoni helyzete, gazdálkodása 

 

A társaságcsoport vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulása 

 

Vagyoni mutatók 2014. Tény 2015. Tény 

 

Saját tőke/Eszközök összesen (stabilitás) 47,95% 75,24% 

Kötelezettségek/Eszközök összesen (eladósodottság) 13,22% 11,34% 

Likviditás (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 2,68 3,13 

 

A kötelezettségek 2015. év végi állománya a saját tőkéhez viszonyítva nem veszélyezteti a 

társaságok kiegyensúlyozott gazdálkodását. A társaságok hitelállománya minimális, egyes 

társaságok beruházásait fedezte hosszú lejáratú hitel. 

 

Az ágazat pénzügyi helyzete stabil, finanszírozásában a saját tőke jelentős súllyal szerepel, az 

idegen tőke (kötelezettségek) aránya alacsony szinten van. 2015-ben a portfolió eszközeinek 

75,24%-át finanszírozta saját forrásból. A társaságcsoport likviditása 3,13, ami kiegyensúlyozott 

gazdálkodást mutat. 

A vagyoni mutatók a társaságcsoportra összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást, stabil 

vagyoni és likviditási helyzetet mutatnak a 2015. évre.  

 

A 2015. évi nettó értékesítési bevétel nagysága 92 523 M Ft, ami 3,74% növekedést mutat az 

előző évi értékhez képest. Az egyéb bevételek nagysága 14 095 M Ft, bázishoz viszonyított 

értéke 1% növekedést mutat. Az összes bevétel nagysága 106 618 M Ft, a bázisértéknél 3,4%-kal 

magasabb.  

 

A működési költségek nagysága portfolió szinten 91 720 M Ft, a bázisérték 104,65%-a. 
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Eredménymutatók  2014.Tény 2015.Tény 

Saját tőkére jutó adózás előtti eredmény (ROE) 3,38% 3,86% 

Nettó árbevételre jutó adózás előtti eredmény (ROS) 3,28% 3,84% 

Összes eszközre jutó adózás előtti eredmény (ROA) 2,53% 2,90% 

 

A portfólióba tartozó társaságok gazdálkodását erősen befolyásolják a természeti tényezők, ezért 

az idegen forrás bevonása kockázatos, ami jelentős saját tőke bevonását igényli a 

finanszírozásba.  

 

Az erdészeti társaságok 2015. évi főbb gazdálkodási mutatói (ezer Ft-ban) 

 
Társaság Mérleg-

főösszeg 

Saját tőke Jegyzett 

tőke 

Értékesítés 

nettó 

árbevétele 

Üzemi 

eredmény 

Adózás 

előtti 

eredmény 

Adózott 

eredmény 

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

Bakonyerdő 

Zrt. 

11.015.418 8.379.076 3.175.790 9.874.229 340.817 326.378 296.321 296.321 

Budapesti 

Erdőgazdaság 

Zrt. 

2.285.714 1.158.873 395.000 2.024.876 23.728 35.014 27.859 27.859 

DALERD Zrt. 2.379.105 1.822.393 857.050 1.391.720 23.939 22.546 14.323 14.323 

EGERERDŐ 

Zrt. 

6.867.020 4.025.799 1.934.560 4.514.314 55.956 59.120 36.705 36.705 

ÉSZAKERDŐ 

Zrt. 

7.290.036 5.534.176 1.406.670 4.196.647 147.210 239.744 212.973 212.973 

Gemenc Zrt. 4. 048.159 2.777.956 1.417.060 3.340.071 38.828 52.489 45.365 45.365 

Gyulaj Zrt. 2.340.141 1.798.664 906.150 1.485.800 9.898 17.066 13.131 13.131 

IPOLY ERDŐ 

Zrt. 

7.641.033 4.382.697 1.891.190 3.309.894 143.881 184.187 160.209 160.209 

KAEG Zrt. 3.343.353 2.930.248 1.108.450 3.059.793 44.627 67.540 56.695 56.695 

KASZÓ Zrt. 1.618.296 1.166.287 371.000 1.581.430 28.604 31.733 27.762 27.762 

KEFAG Zrt. 5.349.304 3.965.562 1.425.380 6.324.914 101.891 95.442 85.449 85.449 

Mecsekerdő 

Zrt. 

4.400.289 3.557.602 1.857.990 4.443.527 146.277 152.080 147.118 147.118 

NEFAG Zrt. 3.023.826 2.306.493 1.104.620 1.972.407 46.698 82.395 68.641 68.641 

NYÍRERDŐ 

Zrt. 

8.630.043 7.371.351 2.030.230 4.888.974 320.122 411.939 361.055 361.055 

Pilisi Parkerdő 

Zrt. 

8.314.610 6.221.377 2.644.810 5.049.235 68.641 63.324 48.631 48.631 

SEFAG Zrt. 10.753.153 8.034.706 2.557.830 8.496.449 222.161 251.326 249.413 249.413 

Szombathelyi 

Erdészeti Zrt. 

5.318.627 4.661.449 1.007.260 4.582.485 173.359 192.241 182.469 182.469 

TAEG Zrt. 2.723.095 2.466.715 1.730.450 1.608.479 25.346 16.434 16.434 16.434 

VADEX 

Mezőföldi Zrt. 

3.719.142 2.400.047 1.984.340 3.965.197 6.601 13.318 11.069 11.069 

VERGA Zrt. 5.499.014 4.285.276 1.040.329 2.683.158 214.889 318.641 278.430 278.430 

Vértesi Erdő 

Zrt. 

4.190.885 2.322.207 1.237.520 5.771.592 82.820 79.396 75.431 75.431 

ZALAERDŐ 

Zrt. 

11.687.025 10.557.832 1.534.460 7.957.526 795.951 839.752 770.566 770.566 

Összesen 122.437.288 92.126.786 33.618.139 92.522.717 3.062.244 3.552.105 3.186.049 3.186.049 
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Az erdészeti társaságok csoportszintű számai 2015. évben (adatok ezer Ft-ban) 

 

 

Megnevezés 
2014. 

Tény 

2015. 

Tény 

2015.Tény/ 

2014.Tény 

(%) 

Befektetett eszközök 
 75 203 417 80 507 524 107,05 

Forgóeszközök 39 399 382 41 133 386 104,40 

Követelések 9 643 783 9 273 356 96,16 

Mérleg főösszeg 115 626 338 122 437 288 105,89 

Saját tőke 86 665 264 92 126 786 106,30 

Jegyzett tőke 31 458 910 33 618 139 106,86 

Céltartalékok 3 291 813 3 791 596 115,18 

Kötelezettségek 15 291 456 13 887 491 90,82 

Értékesítés nettó árbevétele 89 187 442 92 522 717 103,74 

Működési költségek 87 644 826 91 719 530 104,65 

-ebből személyi jellegű ráfordítások 33 195 878 34 676 507 104,46 

Üzemi tevékenység eredménye 2 147 253 3 062 244 142,61 

Adózás előtti eredmény 2 929 728 3 552 105 121,24 

Adózott eredmény 2 600 018 3 186 049 122,54 

Mérleg szerinti eredmény 2 600 018 3 186 049 122,54 

Adózás előtti eredmény/Saját tőke (%) 3,38 3,85 114,01 

Megvalósult beruházás 10 886 660 11 615 840 106,70 

Zárólétszám, közfoglalkoztatottak 

nélkül (fő) 
5 651 5 726 101,33 

Átlaglétszám, közfoglalkoztatottak 

nélkül (fő) 
5 589,5 5 649 101,06 

 

A 22 társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 80 508 M Ft, ami a 2014. évi 

bázisérték 107,05%-a. A növekedést a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett 

eszközvagyon növekedése jelenti. A forgóeszközök összes értéke 41 133 M Ft, ami 4,4%-kal 

magasabb a bázisértéknél a követelések csökkenése mellett a készletek és a pénzeszközök 

növekedésének eredményeként.  

A saját tőke értéke 92 127 M Ft, ami 6,3%-kal magasabb a 2014. évi értéknél.  
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A befektetett eszközök állománya 80 508 M Ft, aminek az összes eszközön belüli aránya 65,75% 

a 2014. évi 65,04%-kal szemben. A részarány nagyságának növekedése a beruházási 

tevékenység bővülésének köszönhető. A társaságcsoport befektetett eszközeinek 94,07%-a, 

értékben 75 736 M Ft tárgyi eszköz.  

 

A társaságok tőkeszerkezetén belül a jegyzett tőke értéke 2015. december 31-én az előző évhez 

képest 2 159 M Ft-tal magasabb.  

 

Az erdészeti társaságok közül 14 társaság részesült a 2015. évben a költségvetés terhére összesen 

1 050 M Ft értékben tőkeemelésben. A jegyzett tőke értékének 2 159 M Ft növekménye 

tartalmazza a 2015. évi tőkeemelések értékén felül a 2014. decemberi tőkeemelések 

cégbejegyzésének 2015. évre csúszásából adódó jegyzett tőke növekedését is.  

 

A társaságcsoport saját tőkéjének 92 127 M Ft értéke az összes forrás 75,24%-a. A saját tőkén 

belül a 3 186 M Ft mérleg szerinti eredmény 22,54%-kal magasabb a 2014. évinél.  

 

A kötelezettségek összege 13 887 M Ft, értéke 9,2%-kal alacsonyabb a 2014. évi értéknél.  

 

Az értékesítés 2015. évi nettó árbevétele 92 523 M Ft, a tervezettnél 4,08%-kal, a bázisnál 

3,74%-kal magasabb. A társaságcsoport 2015. évi árbevételének 23,09%-a export értékesítésből 

származik. Az export értékesítés aránya az összes értékesítési bevételen belül mintegy 15%-kal 

csökkent a 2014. évi exportbevételhez képest, ami a hazai piacon való értékesítés növekedését 

jelenti.  

 

Az egyéb bevételek értéke 14 095 M Ft, a bázistól 1%-kal magasabb. Az egyéb bevételek 

jelentős tétele a közfoglalkoztatási program ellentételezése.  

 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 59 361 M Ft, 2,66%-kal magasabb a 2014. évi értéknél, a 

tervérték 103,24%-a. A növekedés az értékesítés bővülésével áll összhangban.  

 

A személyi jellegű ráfordítások összességében 34 677 M Ft-ot tettek ki 2015-ben, ami a bázisnál 

4,46%-kal magasabb. Az 5 649 fő átlagos alkalmazotti létszám a bázis 101,06%-a.  

 

A társasági csoport üzemi tevékenységének eredménye 3 062 M Ft, ami a bázisérték 142,61%-a, 

ellenben a tervezett érték 143,13%-a. 

 

A pénzügyi eredmény 509 M Ft társasági csoport szinten. A kamatbevételek mellett az 

értékesített devizakészletek és az árfolyammozgás alakította az eredményt. 

 

A társaságcsoport vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, határidőben eleget tett a gazdálkodás 

során fizetési kötelezettségeinek, 2015. december 31-ig lejárt határidejű köztartozása nem volt.  

 

Eredmény felosztás  

 

A 2015. évi adózás előtti eredmény 3 552 M Ft, ami a bázisnál 21,24%-kal magasabb. 

 

Az üzletpolitikai irányelvekben meghatározott elvárások és feladatok teljesítésére tekintettel a 

tulajdonosi joggyakorló a társaságoktól nem vont el osztalékot, az elszámolt mérleg szerinti 

eredményt a társaságok az eredménytartalékba vezették át.  
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A gazdálkodás szakmai értékelése 

 

Az erdészeti társaságok gazdálkodása két nagyobb csoportba sorolható. Az állami tulajdonban 

lévő erdőterületeken vagyonkezelési szerződés keretében az erdő- és vadgazdálkodás, a közjóléti 

és az erdővédelmi feladatok ellátása. A társaságok túlnyomó többsége vállalkozói tevékenységet 

is végez, amelyek a fafeldolgozás (fűrészüzem és parkettagyár), erdőgazdasági szolgáltatás 

magánerdők részére és egyéb tevékenységek (fakereskedelem, szálláshely kereskedelem, egyéb). 

Egy társaság vadhúsfeldolgozó üzemmel is rendelkezik.  

 

A társaságok nyereséges ágazata a fakitermelés és az arányaiban alacsonyabb értéket képviselő 

fafeldolgozás. Az erdőtelepítés, erdőművelés önmagában csak ráfordítást jelent, a közjólét 

üzemeltetése minimális árbevétel mellett veszteséges ágazat. 

 

A társaságok részt vettek a 2015. évi szociális tűzifa és a rezsicsökkentett tűzifa programban, 

valamint az országos parlagfű mentesítési programban.  

 

Természeti károk 

 

A társaságokat a 2015. évben is jelentős mértékben sújtották természeti károk, amelyek összesen 

1 255 M Ft kárértéket tettek ki. Ennek túlnyomó részét (988 M Ft-ot) az erdősítésekben és a 

faállományokban bekövetkezett károk teszik ki, amely kimagasló értéknek több mint felét a 

2015. évi aszály és árvíz-belvíz miatti kárérték képezi. A 2014 decemberében bekövetkezett 

ónos eső által okozott jégkár felszámolása a 2015. évre is áthúzódott, a jégkárral leginkább 

sújtott társaságok esetében az erdők helyreállítási, újraerdősítési költségei jelentős tételt 

képviseltek 2015-ben. 

 

Beruházások  

 

Az erdészeti társaságok a 2015. évben 11 580 M Ft beruházást valósítottak meg a 

13 144 M Ft tervelőirányzattal szemben, a bázishoz viszonyítva 6,14% a növekedés. 

 

A beruházások a társaságok erdőművelési, fakitermelési (faanyag mozgatási), fafeldolgozási, 

intenzív vadgazdálkodási, valamint a közjóléti tevékenységét szolgálták.  

 

Útberuházásra 735 M Ft-ot, vasútfejlesztésre 770 M Ft-ot fordítottak a társaságok a 2015. évben.  

 

Az erdőfelújítások, erdőtelepítések védelme érdekében létesített vadkárelhárító kerítések 1 

020 M Ft felhasználásával létesültek. Erdőtelepítést a bázis értéknél 9,64%-kal kevesebb forrás, 

159 M Ft felhasználásával valósítottak meg a társaságok a 2014. évhez képest. 

Jelentős volt az ingatlanberuházásokon belül az épület- és egyéb ingatlanberuházás, amely a 

jelentős közjóléti fejlesztésekkel függ össze.  

 

Számos erdei kilátó, erdei iskola, erdei pihenőhely létesítésére, felújítására került sor. Jelentős 

beruházás volt a Galyatetői Kilátó és Túraközpont kiépítése, a Somoskői Kirándulóközpont, a 

Kaposvár Deseda Kalanderdő kiépítése, a Magyalosi Lőtér létesítése, továbbá a Karapancsai- és 

a Füzérradványi kastélypark rekonstrukciója. A 2015. év kiemelkedő beruházása a Zselici 

Csillagpark (csillagvizsgáló és kilátó) megvalósítása. 
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Közfoglalkoztatás  

 

A társaságoknál 2015-ben két program valósult meg. A társaságok a 2015. évben 

2014.  október 1-től 2015. február 28-ig tartó téli és a 2015. március 1-től 2016. február 29-ig 

tartó közfoglalkozatási program keretében foglalkoztattak munkaerőt.  

 

A közfoglalkoztatási programokon belül a támogatás mértéke a béreket és közterheit fedezte. 

Saját forrás felhasználása vált szükségessé a közfoglalkoztatottak mozgatásának költségei, a 

használt szerszámok beszerzési költségei fedezetére, és egyes társaságok esetén a szállítási 

eszközök beszerzéséhez.  

 

A közfoglalkoztatottak a támogatott továbbképzési lehetőségeket többnyire igénybe vették.  

 

2015-ben az összes közfoglalkoztatott létszáma 10 894 fő volt, ami éves átlagban 

6 354 fő alkalmazását jelentette. A két kimutatott létszám eltérése a magas fluktuációt mutatja. A 

2015-ben a társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak bérköltsége – járulékok nélkül – 6 

082 M Ft volt. 

 

A közfoglalkoztatásban a 2015. évi létszám 4,58%-kal csökkent a 2014. évi értékhez képest, ami 

a munkaerőpiaci tendenciákkal van összefüggésben. 

 

Bérgazdálkodás, létszám  

 

2015-ben a társaságok átlagos állományi létszáma 5 649 fő volt, ami az előző évi állományi 

létszám 101,06%-a, és a tervezett érték 99,79%-a. A társaságok a feladatbővüléssel, 

racionalizálással összefüggő létszámnövekedéssel élhettek a tervek szerint.  

 

A 22 társaságnál foglalkoztatott munkavállalók és közfoglalkoztatottak együttesen felmerült 

2015. évi személyi jellegű ráfordításainak összege 34 677 M Ft volt. Ezen belül a bérköltségek 

nagysága 23 317 M Ft, a bérjárulékok értéke 6 378 M Ft, továbbá az egyéb személyi jellegű 

ráfordítások nagysága 4 982 M Ft.  

 

A társaságok bértömeg gazdálkodást folytatnak. Az elfogadott 2015. évi üzleti tervekben a 

keresettömeg megengedett növekedésének mértéke 3,4%. Ezt a társaságok – a megengedett 

korrekciókra is figyelemmel – teljesítették.  

A társaságoknál a közfoglalkoztatottak összes létszáma 10 894 fő volt a 2015. évben. A 

fluktuáció következtében az állományi átlagos létszám 6 354 M Ft.  

 

A társaságoknál a béren kívüli juttatások rendszerét a kollektív szerződés, illetve szabályzatok, 

vezetői utasítások tartalmazzák.  

 

Tulajdonosi intézkedések, rendkívüli események 2015-ben 

 

A társaságok alapszabályában rögzítettek szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

döntés az állami erdőterületek kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről, 

illetőleg módosításáról. Az 1996-ban kötött ideiglenes vagyonkezelési szerződések helyett 2016. 

február 15-én aláírásra kerültek a társaságok és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet között a 

végleges vagyonkezelési szerződések, amelyek előkészítése, az ingatlanegyeztetések sorozata a 

2015. évben történtek.  
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Alapítói határozatokban rendelkezett a földművelésügyi miniszter a 2015. évi 

1 050 M Ft értékű tőkeemelésekről, amely keretében 14 társaság jutott költségvetési forráshoz 

közjóléti fejlesztések megvalósítására.  

 

Jóváhagyásra kerültek a társaságok 2014. évi éves beszámolói, megválasztásra kerültek a 

könyvvizsgálók. 2015-ben alapítói határozat került kiadásra a felügyelőbizottságok ügyrendjére 

vonatkozóan.  

 

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási 

rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozatban foglaltaknak 

megfelelően a társaságok Javadalmazási szabályzatáról, továbbá az első számú vezetőinek 

javadalmazásáról alapítói határozat került kiadásra. 

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) szabályszerűségi ellenőrzést folytatott le a 22 

társaságnál az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási 

tevékenységének ellenőrzése tárgyában. Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a társaságok 

vagyongazdálkodása, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenysége, valamint 

szervezeti keretei és kiépített kontrollrendszere megfeleltek-e a jogszabályok és belső 

szabályzatok előírásainak, valamint a kezelt vagyonelemek sajátosságaiból adódó 

követelményeknek. Az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg többek közt az FM és a társaságok 

részére is. Az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatosan a társaságok intézkedési terveit az ÁSZ elfogadta, 

az intézkedési tervek végrehajtása folyamatban van. 
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Miniszterelnökség 

 
Az MFB Zrt., a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt.,  a KAF Zrt. 

 
A Vtv. 2015-ben hatályos 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a tulajdonosi jogokat az MFB Zrt., 

a Magyar Posta Zrt., az az ENKSZ Zrt.) és a KAF Zrt. felett – ha miniszteri rendelet eltérően 

nem rendelkezik – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolta.  

 
2015-ben még a Miniszterelnökséghez, ezen belül pedig a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért 

és Postaügyekért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: Államtitkárság) tulajdonosi 

joggyakorlói feladatkörébe tartozó fent megjelölt állami tulajdonú gazdasági társaságok 2016. 

július 30-tól átkerültek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ezen belül a Postaügyért és a 

Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztos (a továbbiakban: 

Kormánybiztosság) feladatkörébe, így a 2015. évi állami vagyongazdálkodásról szóló 

országgyűlési beszámoló előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást a Kormánybiztosság 

teljesíti az alábbiak szerint. 

 

A 2015. év folyamán a Miniszterelnökségen belül a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és 

Postaügyekért Felelős Államtitkárság feladatkörébe tartozott az alábbi gazdasági társaságok 

tulajdonosi joggyakorlása:  

 

 GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS KEZDETE 

1. MFB Zrt. 2014. július 16. 

2. Magyar Posta Zrt. 2014. július 16. 

3. ENKSZ Zrt. 2015. szeptember 11. 

4. KAF Zrt. 2015. szeptember 11. 

 

A Miniszterelnökség MFB Zrt. és a Magyar Posta Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlása kijelölő 

miniszteri rendelet hiányában 2014. július 16. napján vette kezdetét.  

 

Az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. 2015. februári létrejöttét követően az államot tulajdonosi 

joggyakorlóként az MFB Zrt. képviselte, az azok feletti tulajdonosi joggyakorlás az MFB Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlását biztosító 7/2015. (II. 18.), valamint a 8/2015. (II. 20.) NFM 

rendeletek 48/2015. (IX. 10.) NFM rendelettel 2015. szeptember 11. napján történt hatályon 

kívül helyezésével került át ténylegesen a Miniszterelnökséghez. 

 

 

A 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

 

MFB Zrt. 

 

2015-ben számos alapítói határozat került kibocsátásra döntően a tulajdonosi joggyakorló 

kizárólagos hatáskörébe tartozó, az állami vagyongazdálkodás és tulajdonosi joggyakorlás 

szokásos ügymenetébe, tárgyköreibe illeszkedő kérdésekben, valamint kormányhatározatokban 

előírt, kiemelt jelentőségű tranzakciókhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében. 

 

A tulajdonosi joggyakorlás rendes ügymenete keretében sor került az MFB Zrt. Alapszabályának 

szükség szerinti módosítására, valamint a Ptk. és az Alapszabály által előírt, szokásos tulajdonosi 

döntések meghozatalára. Ezen túlmenően az alábbi kiemelt ügyekben született tulajdonosi 

hatáskörben döntés: 
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A Kormány a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében 

szükséges intézkedésekről szóló 1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozat elfogadásával 2014. év 

végén döntött a Budapest Bank Zrt. megszerzéséről és annak feltételeiről. A Budapest Bank Zrt.-

t a Kormány döntése alapján az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, többségi állami 

tulajdonú Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerezte meg 

az MFB Zrt. által nyújtott hitelből, a vételár megfizetéséhez nyújtott garancia mellett. A 

tranzakció zárására 2015. évben került sor.  

 

A Magyar Kormány, az EBRD és az Erste Group Bank AG által 2015. február 9. napján aláírt 

szándéknyilatkozatban foglaltakra figyelemmel az MFB Zrt. megkezdte Erste BankZrt. 

kisebbségi (15% mértékű) tulajdoni részesedésének megszerzéséhez szükséges tárgyalásokat, 

továbbá a 2015. év végén intézkedett a 2015. évi központi költségvetésből a részesedésszerzés 

érdekében előzetesen biztosított 32 Mrd Ft-nak a részesedést megszerző Corvinus Nemzetközi 

Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ázsiós tőkeemelésére történő fordításáról.    

 

 

Magyar Posta Zrt. 

 

A tulajdonosi joggyakorlás szokásos ügymenetébe tartozó ügyek mellett 2015-ben az alábbi 

kiemelt ügyekben született tulajdonosi hatáskörben döntés: 

 

Az igazgatósági és vezérigazgatói hatáskörben felvehető rövidlejáratú hitelre vonatkozó 

alapszabályban lefektetett korlátok megnövelésre kerültek, tekintettel arra, hogy bár a Magyar 

Posta Zrt. normál tevékenységének finanszírozása biztosított volt, szükséges volt felkészülni 

olyan külső körülmények kezelésére, melyek megemelt készpénzszintet kívánnak meg (pl.: az 

értékszállítást érintő sztrájkok). 

 

A Magyar Posta Zrt. közgyűlése jóváhagyta, hogy a Magyar Posta Zrt. az FHB Kereskedelmi 

Bankban fennálló részesedéséből kevesebb, mint 10% értékesítésre kerüljön a Magyar 

Takarékszövetkezeti Bank és 5 takarékszövetkezet részére. A részesedés értékesítése egyrészről 

nem érintette a Magyar Posta Zrt. tulajdonosi jogait tekintettel arra, hogy amúgy is kisebbségi 

tulajdonnal rendelkezett, és a kisebbségi tulajdonrész csökkenése nem befolyásolta az FHB 

Kereskedelmi Bank igazgatóságában és felügyelőbizottságában meglévő képviseleti 

jogosítványait, másrészről pedig lehetőséget biztosított a stratégiai partneri viszony elmélyítésére 

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank és a takarékszövetkezeti szektorral. 

 

A Magyar Posta Zrt. közgyűlése meghozta a szükséges döntéseket a többségi állami tulajdonú 

gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról 

szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat végrehajtásához. 

 

 

ENKSZ Zrt.    

 

Az ENKSZ Zrt.-t a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat alapján, a Magyar Állam nevében az 

MFB Zrt. alapította meg 2015. február 13-án 1 Mrd Ft alaptőkével és 14 Mrd Ft tőketartalékkal. 

Az ENKSZ Zrt. alaptőkéje 1 db 1  Mrd Ft névértékű, 15 Mrd Ft kibocsátási értékű, névre szóló, 

dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll.   
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Az ENKSZ Zrt. tevékenységének célja a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer piaci alapokon 

történő megszervezése, valamint hosszú távú fenntartható működésének biztosítása a földgáz, 

villamosenergia és távhőszolgáltatás tekintetében. 

 

A ENKSZ Zrt. a 2015-ös üzleti évben megkezdte az országos lakossági földgázellátási rendszer 

kialakítását, melynek keretében 2015  áprilisától az ENKSZ Zrt. gyakorolja az MFB Zrt. 

FŐGÁZ Zrt.-ben lévő 100%-os tulajdoni részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogokat és a 

vagyonkezelést a FŐGÁZ Csoporthoz tartozó társaságok tekintetében.  

A fentieken túl a tulajdonos szándéka alapján további cél a villamosenergia-, valamint a távhő 

szektor központosítása is, illetve a földgáz piacon lévő jelenlét kiterjesztése. Ennek kiépítése 

érdekében az ENKSZ Zrt. 2015-ben több projektet indított el, melyek segítik a földgázellátáson 

belüli országos lefedettség elérését, illetve hozzájárulnak az ENKSZ Zrt.-nek a villamosenergia-

és távhő ellátáson belüli szerepvállalásához. 

 

2015. szeptember 11-től 2015. év végéig 7 alapítói határozat került kibocsátásra döntően a 

tulajdonosi joggyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozó, az állami vagyongazdálkodás és 

tulajdonosi joggyakorlás szokásos ügymenetébe, tárgyköreibe illeszkedő kérdésekben, valamint 

kormányhatározatokban előírt, kiemelt jelentőségű tranzakciókhoz kapcsolódó feladatok 

végrehajtása érdekében. 

 

A tulajdonosi joggyakorlás rendes ügymenete keretében megtörtént a társaság Javadalmazási 

Szabályzatának elfogadása és a 2015. év üzletpolitikai célkitűzéseinek és üzleti tervének 

elfogadása.  

 

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási 

rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozatban foglaltaknak 

megfelelően megtörtént az Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók javadalmazási 

rendszerének megújítása. 

 

Jóváhagyásra került továbbá a Kapos CNG Kft. megalapítása és a CNG töltőállomás létesítésére 

vonatkozó beruházás, az MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: MFBF Zrt.) 100%-os tulajdoni hányadát megtestesítő részvénycsomag MFB Zrt.-

től történő megvásárlása, valamint az ENKSZ Északi Áramhálózati Vagyonkezelő Zrt. 

megalapítása. 

 

A Kapos CNG beruházásban az  ENKSZ Zrt. elsődlegesen pénzügyi befektetőként vett részt, 

részvételének célja alapvetően a Kapos CNG Kft. részére normál piaci feltételek mellett nyújtott 

tagi kölcsönön keresztül a beruházás finanszírozása volt. A pozitív üzleti megtérülésre 

vonatkozó számítások mellett az ENKSZ Zrt. egy társadalmilag jól kommunikálható 

beruházásnak tartotta és tartja a Kaposváron megvalósítandó CNG autóbuszközlekedést, 

tekintettel annak a környezetre gyakorolt, a dízel közlekedéshez képest jelentősen alacsonyabb 

mértékű terhelésére. 

Az MFBF Zrt. megvásárlásának célja a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer megvalósítására és 

egységes, stratégiai irányítására megalapított ENKSZ Zrt. alatt kialakuló társaságcsoporton belül 

a korlátozott földgáz kereskedelmi tevékenységi körnek megfelelő, államilag támogatható szerep 

biztosítása. 

Az ENKSZ Északi Áramhálózati Vagyonkezelő Zrt. megalapítása a nemzeti közmű-szolgáltatási 

rendszer villamosenergia ágazatának megszervezésével és hosszútávon fenntartható 

működésének kialakításával volt összefüggésben. Ennek kapcsán az ENKSZ Zrt. az RWE–

csoport és külső szakértők bevonásával megvizsgálta, hogy mely szervezeti és működési 

struktúra lenne célszerű a hatékony és eredményes gazdálkodás megteremtéséhez.  
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KAF Zrt. 

 

A Nemzeti Közmű-szolgáltatási Koncepció alapján a Kormány 2015. január 21-ei ülésén döntést 

hozott a KAF Zrt. létrehozásáról, a társaságot a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság 

megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1023/2015. (I. 29.) Korm. határozat 

alapján az MFB Zrt. alapította a Magyar Állam nevében. A KAF Zrt. alaptőkéje 1 db 100 M Ft 

névértékű és 3 Mrd Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll, 

melyet teljes egészében tárgyévben bocsátottak ki. Visszavásárolt saját részvények nincsenek. A 

jegyzett tőke a beszámolási időszakban 100 M Ft.  

A központi adatgazdálkodó társaság megalapításának célja, hogy hozzájáruljon az energiaellátás 

biztonságának és hatékonyságának javításához, miközben választ kell adnia a hazai 

közműszektor egyik évtizedes problémájára a korrekciós elszámolás megvalósítására. A KAF 

Zrt. feladata, hogy az ágazati szereplők összehangolatlan, kevésbé transzparens mérési és 

elszámolási tevékenységét átláthatóbbá, egyszerűbbé és egységessé tegye. A KAF Zrt. állami 

szereplőként napi szintű, pontos adatcserén keresztül szolgáltat megbízható műszaki és 

fogyasztási információkat a közműszektor aktuális működéséről az összes érintett piaci szereplő 

számára. 

 

A KAF Zrt. tevékenységével hozzájárul a fogyasztási igények, a rendelkezésre álló 

energiakészletek és az elosztó-hálózati kihasználtság hatékonyabb összehangolásához. Ennek 

köszönhetően csökken a közműszolgáltatásban résztvevők pénzügyi kockázati kitettsége, a 

hálózatfejlesztések tervezhetősége javul, ami hosszabb távon együtt járhat a nem lakossági 

ügyfelek által fizetett rendszerhasználati tarifák mérséklődésével. 2015. szeptember 11-től 2015. 

év végéig 7 alapítói határozat került kibocsátásra döntően a tulajdonosi joggyakorló kizárólagos 

hatáskörébe tartozó, az állami vagyongazdálkodás és tulajdonosi joggyakorlás szokásos 

ügymenetébe, tárgyköreibe illeszkedő kérdésekben, valamint kormányhatározatokban előírt, 

kiemelt jelentőségű tranzakciókhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében. 

 

A tulajdonosi joggyakorlás rendes ügymenete keretében megtörtént a társaság munkavállalóit 

érintő Érdekeltségi rendszerről, jóléti és szociális juttatásokról szóló szabályzat módosítása, a 

társaság Javadalmazási Szabályzatának, továbbá a 2015. év üzletpolitikai célkitűzéseinek és 

üzleti tervének elfogadása. Jóváhagyásra került továbbá a társaság Alapszabályának módosítása 

a társaság részvényesének, vezérigazgatójának kötelezettségvállalásaira és tárgyi eszköz 

értékesítéseire vonatkozó keretekről, valamint a felügyelőbizottság feladat és hatásköréről.  

 

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási 

rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozatban foglaltaknak 

megfelelően megtörtént az Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók javadalmazási 

rendszerének megújítása. 

 

Jóváhagyásra került továbbá a KAF Zrt. alaptevékenységét szolgáló informatikai rendszer és 

irodai infrastruktúra-beruházás, valamint a társaság új irodabérlésére vonatkozó beruházás 

megvalósítása.  
 

A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár korábbi 

feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok ellenőrzése 

 

A Miniszterelnökség Belső Ellenőrzési Főosztályának – többek között – feladata volt a 

Miniszterelnökség, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 

vagyonkezelésébe adott állami vagyonnal (ideértve a gazdálkodó szervezeteket is) való 

gazdálkodás tekintetében is ellenőrzés végzése. A tárgyi gazdasági társaságok tekintetében a 

Belső Ellenőrzési Főosztály külön vizsgálatot a 2015. évben nem végzett. 
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Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos ellenőrzési rendszer a nemzeti 

pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár korábbi feladatkörébe tartozó 

gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatot ellátó 

szervezeti egységeken belül az alábbi elemekből tevődik össze: 

 

 a legfőbb szervi döntések teljesülésének nyomon követése, 

 felügyelőbizottságok véleményének, tulajdonos felé tett figyelemfelhívásainak nyomon 

követése, 

 a társaságok könyvvizsgálói megállapításainak nyomon követése, 

 a társaságok gazdálkodási és kontrolling adatainak figyelemmel kísérése, 

 a társaságok vezető és ellenőrző testületi szerveibe delegált tisztségviselőkkel történő 

egyeztetések, 

 külső megkeresésekkel kapcsolatos vizsgálatok, tájékozódások. 

 

A 2015. év folyamán a gazdasági társaságok tekintetében nem történt olyan, a fenti ellenőrzési 

rendszerhez kapcsolódó esemény, illetve nem született olyan ellenőrzéssel kapcsolatos 

megállapítás, amely miatt közvetlen tulajdonosi intézkedést kellett volna megtenni. 

 

A társaságok 2015. évi gazdálkodási folyamatai 

 

Az MFB Zrt., a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. részesedéseinek mértéke és 

nyilvántartási értéke a 2015. évben nem változott. 

 

Az érintett társasági részesedések alapvető adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Társaság 

Rövid 

Neve 

Állami 

Tulajdon a 

Jegyzett 

Tőkében (%) 

Törvény 

Szerinti Tartós 

Állami 

Tulajdon (%) 

Társaság teljes 

Jegyzett 

Tőkeérték  

(M Ft) 

Elszámolt 

Érték-

vesztés  

(M Ft) 

Könyv Szerinti 

Érték 2015-ben 

(M Ft) 

Értékhely

esbítés 

2015-ben 

(M Ft) 

MFB Zrt. 100,00% 100,00% 114 500 0 237 570 0 

Magyar 

Posta Zrt. 
75,0000083% 

75%+1 szavazat 

(75,0000083%) 
14 137, 693 100 0 54 560, 094 432 0 

ENKSZ 

Zrt. 
100,00% - 1 000 0 15 000 0 

KAF Zrt. 100,00% - 100 0 3 000 0 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos közvetlen kifizetés (pl. tőkeemelés, pótbefizetés, 

kölcsön- vagy támogatás nyújtása) nem történt egyik gazdasági társaság felé sem. A 2015. üzleti 

év tekintetében a társaságok részéről a Miniszterelnökség felé tulajdonosi joggyakorlással 

kapcsolatosan semmilyen kifizetésre nem került sor (pl. osztalék, osztalékelőleg, tőkeleszállítás). 

 

Megállapítható, hogy a portfólió meghatározó elemeinek tekinthető MFB Zrt. és Magyar Posta 

Zrt. nyereségesen működtek, pozitív eredménnyel zárták a 2015. üzleti évet. Az ENKSZ Zrt. és a 

KAF Zrt. működésük első, tört évében még nem tudtak pozitív adózott eredményt elérni. 
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Az MFB Zrt. 2015. évi jelentősebb mérleg és eredményadatainak bemutatása 

 

A mérleg és a portfólió alakulását befolyásoló tényezők 

 

Hitelezés 

 

2015-ben a MFB Zrt. összesen 275 Mrd Ft-ot meghaladó összértékű hitelkérelmet fogadott el. 

Ebből egyedi nagy ügyletekre 252 Mrd Ft-ot, melyből a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-

nek a Budapest Bank megvásárlására 196 Mrd Ft-ot, hitelprogramokra 23 Mrd Ft-ot hagyott jóvá 

a MFB Zrt..  

2015-ben az új hitelfolyósítások értéke meghaladta a 318 Mrd Ft-ot. 2015 végén a MFB Zrt. 

összes hiteleinek állománya 670 Mrd Ft-ot tett ki, a hitelprogramokra kihelyezett hitelek 

állománya 133 Mrd Ft, míg az egyedi hiteleké 537 Mrd Ft volt. A MFB Zrt. hitelállománya a 

2014. év végéhez képest 65 Mrd Ft-ot meghaladóan nőtt.  

 

Részesedések 

 

A MFB Zrt. 2015-ben közel 22 Mrd Ft
2
 befektetést eszközölt, míg a végrehajtott értékesítések, 

egyéb kivezetések és tőkeleszállítások 31 Mrd Ft-tal csökkentették az állományt. 

Az év folyamán a MFB Zrt. megvásárolta az MFB Invest Zrt. tulajdonában lévő Főgáz 

részvényeket, tőkét emelt az MFB Ingatlan-fejlesztő Zrt.-ben, illetve az MFB Zöldgazdasági 

Tőkealapban és az MFB Növekedési Tőkealapban, továbbá tőkeleszállítást hajtott végre az MFB 

Invest Zrt.-ben, a tőkealapok és alapkezelői rendszer átalakítása kapcsán tőkét vont ki egyes 

alapjaiból, valamint a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (a továbbiakban: MV Zrt.) beolvadt 

az MFB Zrt.-be. 

 

EU forráskezelés 

 

Az MFB Zrt. és az MV Zrt. beolvadás útján történő egyesülése 2015. június 30-i határnappal 

megvalósult, az MV Zrt. által ellátott EU forráskezelési feladatokat ettől kezdve az MFB Zrt. 

végzi: egyrészt jogutódként átvette az MV Zrt.-nek a 2007-2013-as programozási időszakban 

ellátott forráskezelői szerepét, másrészt ellátja az alapok alapját végrehajtó szervezet feladatait a 

2014-2020-as programozási időszakban. 

 

Forrásgazdálkodás 

 

2015-ben az MFB Zrt. 303,7 Mrd Ft összegben vont be közép- és hosszúlejáratú idegen 

forrásokat. A bevont források devizaneme 69%-ban forint, 31%-ban EUR volt, az új források 

63%-át a belföldi kötvények tették ki, a nemzetközi kötvény 31%-os, a kétoldalú hitelek 6%-os 

részarányt képviseltek. 

 

Gazdálkodás 

 

A MFB Zrt. kamatkülönbözete kisebb az előző évi értéknél, ami részben az általános piaci 

kamatcsökkenésből, részben a kamatbevételt nem termelő részesedések megnövekedett 

átlagállományból adódik (a FŐGÁZ részesedés 2014. decemberben került a MFB Zrt. 

állományába).  

                                                 
2 Tartalmazza az átutalt, de be nem jegyzett tőkeemeléseket is. 
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A MFB Zrt. üzemi költségek az MFB Zrt. tevékenységi körének bővülése ellenére az előző évi 

szinten maradtak. A személyi jellegű költségek az átlaglétszám mérséklődésével párhuzamosan 

csökkentek, a dologi költségek azonban közel 8%-kal emelkedtek, ami elsősorban a 

marketingkiadásokhoz kapcsolódott.  

Az MFB Zrt. üzemi beruházásokra 2015-ben 361 M Ft-ot fordított. A megvalósult beruházások 

az infrastrukturális háttér biztosítására, a bővülő feladatok ellátásához szükséges fejlesztések 

megvalósítására, valamint az elavult eszközök pótlására irányultak.  

 

Összességében a MFB Zrt. a jelentős feladatbővülés mellett pozitív eredménnyel zárta a 2015. 

évet. A nettó kamatbevétel csökkenését ellentételezték a részesedések után kapott 

osztalékbevételek növekménye és a csökkenő nettó (költségtérítéssel korrigált) MFB Zrt. üzemi 

költségek. Az MFB Zrt. mérlegfőösszege bővült, ami a hitelállomány növekedésével és a 2016. 

évi jelentős aktivitásbővülésre való felkészüléssel függött össze. A MFB Zrt. sikeresen integrálta 

az EU-s forráskezelési tevékenységet, 2015-től új feladatként ellátja az alapok alapját végrehajtó 

szervezet feladatait a 2014-2020-as programozási időszakban.  
 

A MFB Zrt. 2015. évi főbb mérlegadatait a következő táblázat foglalja össze 

 

adatok M Ft 2014.12.31 2015.12.31 

  Tény Tény 

Kamatozó eszközök 727 617 974 883 

  Állampapírok, jegybanki betét, egyéb bankközi 

betétek 196 052 346 494 

  Hitelállomány* 605 235 670 243 

  Hitelek értékvesztése -73 670 -41 854 

Nem kamatozó eszközök 156 517 147 401 

  Befektetések (részesedések) 169 314 159 538 

  Befektetések (részesedések) értékvesztése -12 796 -12 137 

Egyéb nem kamatozó eszközök** 201 767 199 263 

Eszközök összesen 1 085 901 1 321 547 

      

Saját tőke  199 523 200 097 

  Ebből mérleg szerinti eredmény 1 038 447 

Idegen források*** 862 103 1 098 492 

  Deviza éven belüli források 37 142 57 619 

  Deviza éven túli források 668 720 711 740 

  Forint éven belüli források 76 257 43 976 

  Forint éven túli források 79 984 285 157 

Céltartalékok 10 592 7 834 

Egyéb források  13 683 15 124 

Források összesen 1 085 901 1 321 547 

*Ebből 41,8 Mrd Ft kötvény, jelzáloglevél 

**Tartalma: 130,6 Mrd Ft állammal szembeni követelés, a fennmaradó rész saját eszköz, 

egyéb elhatárolás 

***Eredeti lejárat szerint 
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A MFB Zrt. eredménykimutatása
3
  

 

adatok M Ft 2014. 2015. 

EREDMÉNYKIMUTATÁS Tény Tény 

  Kamatkülönbözet 15 220 11 535 

  Osztalékbevételek 844 1 878 

  Nettó jutalék- és díjbevételek -97 2 

Összes működési bevétel 15 967 13 415 

  Banküzemi költségek -7 376 -7 382 

  Költségtérítés 600 1 264 

  Kockázati költség -4 201 -1 772 

Összes működési költség -10 977 -7 890 

  Egyéb bevételek, ráfordítások -193 -1 491 

  Bankadó 1* -1 951 -2 141 

  Rendkívüli eredmény -335 -204 

Egyéb és rendkívüli tételek -2 479 -3 836 

Adózás előtti eredmény 2 511 1 689 

  Társasági adó -19 -43 

  Bankadó 2* -1 339 -1 149 

Adózott eredmény 1 153 497 

  Általános tartalék -115 -50 

Mérleg szerinti eredmény 1 038 447 
*Negatív eredmény esetén a teljes banki különadó egyéb ráfordításként könyvelődik, pozitív adózás 

előtti eredmény esetén a banki különadó 70%-a egyéb ráfordításként, 30%-a eredményt terhelő 

adóként jelenik meg. 

 

 

 

A Magyar Posta Zrt. 2015. évi jelentősebb mérleg és eredményadatainak bemutatása 

 

 

A Magyar Posta Zrt. versenypiaci környezetben továbbra is megőrizte eredményességét és 

növelni tudta értékesítési árbevételeit. A fejlesztéseivel sikeresen válaszolni tudott a külső 

környezet változásaira és a piaci igényekre. 

Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-ben lévő 8,21% tulajdoni részesedés értékesítése (4 775 M Ft) 

meghatározó volt a befektetett pénzügyi eszközökben bekövetkezett, 4 339 M Ft összegű 

változásban. 

A saját tőke változását a tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény növekedése, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelés 2 107 M Ft-os pozitív hatása eredményezte. 

 

Az üzemi tevékenység eredménye 6 384 M Ft-tal javult, ami egyrészt a levél- és 

csomagszolgáltatások növekvő árbevételének volt köszönhető, valamint annak, hogy az egyéb 

bevételek és ráfordítások egyenlege 5 678 M Ft-tal kedvezőbben alakult. 

                                                 
3 A kockázati költség soron az értékvesztés és céltartalék változások eredményhatása (ide értve a számvitelileg rendkívüli eredményhez és 

egyéb eredményhez tartozó értékvesztés változásokat is) és a követelésértékesítések eredményhatása (árbevétel-nyilvántartási érték 

kivezetés+általános kockázati céltartalék felhasználás)szerepel. 
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Az egyéb bevételek 9 401 M Ft-os csökkenésével szemben 15 080 M Ft-os egyéb ráfordítás 

csökkenés következett be, elsősorban annak köszönhetően, hogy 2015-ben alacsonyabb mértékű 

céltartalék képzésre került sor. Mindkét évben az egyéb ráfordítások tartalmazzák az elkülönített 

állami pénzalapnak történő hozzájárulást, évente mintegy 12 Mrd Ft értékben. 

Korábbi évekhez hasonlóan 2015. év elején bérfejlesztés történt, így a teljes munkaidőre vetített 

átlagkereset 3%-kal emelkedett. A 2015. évben a redukált létszám 2,7%-kal csökkent az előző 

évhez képest, ennek megfelelően a személyi jellegű ráfordítások – bér, béren kívüli juttatások, 

költségtérítések – is csökkentek. 

Az adózott eredmény 2 736 M Ft-os többletének kialakulásában szerepet játszott a pénzügyi 

műveletek eredményének 1 832 M Ft-os, a rendkívüli eredmény 2 071 M Ft-os, valamint az 

adófizetési kötelezettség 255 M Ft-os csökkenése. 

A pénzügyi műveletek 2015. évi csökkenésének oka az előző évhez képest, hogy a 2014. évben 

egyszeri tételként részesedések eladása után 1 820 M Ft-os árfolyamnyereség került kimutatásra. 

A rendkívüli eredmény előző évhez képesti csökkenése annak tudható be, hogy 2014-ben a 

Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.-be apportként bevitt leányvállalati részesedéseken kimutatott 

többletérték 2015-ben már nem merült fel. 

 

A Magyar Posta Zrt. 2015. évi főbb mérlegadatait a következő táblázat foglalja össze 

    

 

Mérleg adatok M Ft-ban 

  A tétel megnevezése 2014.12.31 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök 143 998 141 519 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 9 390 9 283 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  87 835 89 802 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 46 773 42 434 

B. Forgóeszközök 38 750 36 925 

I. KÉSZLETEK 932 799 

II. KÖVETELÉSEK 14 452 16 683 

III. ÉRTÉKPAPÍROK 7 456 4 213 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 15 910 15 230 

C. Aktív időbeli elhatárolások 1 295 1 362 

  Eszközök összesen 184 043 179 806 

D. Saját tőke 79 107 84 546 

I. JEGYZETT TŐKE 14 138 14 138 

II. 

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 

(-) 0 0 

III. TŐKETARTALÉK 4 941 4 941 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 28 496 29 147 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 633 578 

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 30 303 32 410 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 596 3 332 

E. Céltartalékok 18 234 17 333 

F. Kötelezettségek 60 737 53 827 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 115 195 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 57 622 53 632 

G. Passzív időbeli elhatárolások 25 965 24 100 

  Források összesen 184 043 179 806 
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Eredménykimutatás  

 

    A tétel megnevezése 2014. 2015. 

I. Értékesítés nettó árbevétele  186 644 188 807 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 293 311 

III. Egyéb bevételek 20 295 10 894 

IV. Anyagjellegű ráfordítások  49 188 50 319 

V. Személyi jellegű ráfordítások  107 839 107 010 

VI. Értékcsökkenési leírás  7 627 8 801 

VII. Egyéb ráfordítások 45 931 30 851 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-VII) -3 353 3 031 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  2 999 872 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 897 602 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 2 102 270 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY  -1 251 3 301 

X. Rendkívüli bevételek 7 224 682 

XI. Rendkívüli ráfordítások 4 861 390 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY  2 363 292 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  1 112 3 593 

XII. Adófizetési kötelezettség 516 261 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY  596 3 332 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  596 3 332 

 

 

Az ENKSZ Zrt. 2015. évi jelentősebb mérleg és eredményadatainak bemutatása 

 

Az ENKSZ Zrt. 2015. évi éves beszámolója szerinti mérlegfőösszege 14 837 535 ezer Ft, a 

mérleg szerinti eredmény összege 571 649 ezer Ft veszteség, amely összeg az alábbi főbb 

tételekre bontható: 

 Az ENKSZ Zrt.  a 2015. évben 97 522 ezer Ft árbevételt realizált, mely az ENKSZ 

Zrt. által irányított társaságok felé történő szolgáltatásnyújtásból és a szavazati jogkör 

gyakorlására vonatkozó megbízási díjból származott. 

 Az anyagköltség értéke 9 003 ezer Ft volt, melyből 4 504 ezer Ft üzemanyag költség 

és 4 500 ezer Ft irodaszer és egyéb anyagköltség.  

 Az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke 343 616 ezer Ft, melyből a legjelentősebb 

tételek: szakértői díjak, személygépjármű bérleti díj, szakmai továbbképzések, 

ingatlanbérlet, parkoló bérlet.  

 Az egyéb szolgáltatások értéke 2 877 ezer Ft volt, amelynek részei a hatósági díjak és 

illetékek, a bankköltség, valamint gépjárművekkel kapcsolatos biztosítási díjak. 

 Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 517 ezer Ft, mely szerződés alapján 

változatlan formában továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmaz. 

 Személyi jellegű ráfordítások összesen 480 894 ezer Ft-ot tettek ki az év során, amely 

összeg az ENKSZ Zrt. munkavállalói és tisztségviselői részére kifizetett járandóságot, 

valamint annak járulékait tartalmazza. 
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 A pénzügyi műveletek bevétele 180 477 ezer Ft volt, melyben a szabad pénzeszköz 

lekötése utáni kamat, valamint a látra szóló betétek kamata és a nyújtott tagi kölcsön 

tárgyévre jutó időaranyos kamata szerepel. 

Az ENKSZ Zrt. vagyoni, pénzügyi helyzete 2015-ben stabil volt, szállítói fizetési 

kötelezettségeinek és a költségvetési kötelezettségeinek időben eleget tett. Az ENKSZ Zrt-nél az 

adóhatóság még nem folytatott adóvizsgálatot.  

Az ENKSZ Zrt. könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. korlátozás 

nélküli, tiszta könyvvizsgálói jelentéstervezetet adott ki az ENKSZ Zrt.-nél lefolytatott vizsgálat 

és az éves beszámoló ellenőrzése után, a beszámoló közgyűlés elé terjesztéséhez.  

 

Az ENKSZ Zrt. 2015. évi főbb mérlegadatait a következő táblázat foglalja össze 

 

 

2015. évi adatok (ezer Ft) 

Befektetett eszközök                         176 999      

Immateriális javak 
                                        

1 562      

Tárgyi eszközök 
                                      

23 187      

Befektetett pénzügyi eszközök 
                                   

152 250      

Követelések                        140 665      

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból  
                                      

50 051      

Követelések egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben  
                                      

18 750      

Egyéb követelések 
                                      

71 864      

Saját tõke                   14 428 351     

ebből Jegyzett tõke 
                                

1 000 000      

Kötelezettségek                        392  929     

Rövid lejáratú kötelezettségek 
                                   

392  929      

Mérlegfőösszeg                    14 837 535      

Adózás előtti eredmény                      -571  649     

 

 

 

A KAF Zrt. 2015. évi jelentősebb mérlegadatainak bemutatása 

 

A KAF Zrt. mérlegfőösszege 2015.12.31-én 2 729 037 ezer Ft volt.  

A befektetett eszközök összege a vizsgált időszakban 6 399 ezer Ft. A befektetett eszközökön 

belül az immateriális javak értéke 318 ezer Ft, a tárgyi eszközök összege 

6 081 ezer Ft.  

A forgóeszközök értéke a 2015.12.31-i állapot szerint 2 719 104 ezer Ft, melyből a követelések 

értéke 22 777 ezer Ft-ot, a pénzeszközök értéke pedig 2 696 327 ezer Ft-ot tesz ki.  
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Az egyéb követelések összegének döntő része Áfa követelés (21 860 ezer Ft), valamint a bérelt 

gépjárművekre vonatkozó kaució összege (792 ezer Ft). 

A pénzeszközök esetében 2 300 M Ft szerepel banki lekötésben, a 396 327 ezer Ft pedig a 

bankszámlán található szabad pénzeszköz. 

A beszámolóban az aktív időbeli elhatárolások értéke 3 534 ezer Ft. 

A saját tőke összege 2015.12.31-én 2 572 635 ezer Ft. Ebből a jegyzett tőke rész 100 M Ft, a 

tőketartalék 2 900 M Ft, a mérleg szerinti eredmény pedig - 427 365 ezer Ft. 

A KAF Zrt. a 2015-ös üzleti évre ki nem fizetett prémium összegére céltartalékot képzett, amely 

azon munkavállalók prémiumának összege, akiknél a munkaszerződésbe volt foglalva a 

prémium százalékos mértéke. Ennek időarányos összege járulékkal növelten 

81 061 ezer Ft.    

A KAF Zrt. kötelezettsége a beszámolási időszak végén 71,2 M Ft. Ez csak és kizárólag rövid 

lejáratú kötelezettségekből áll, ebből a szállítói kötelezettségek 37 665 ezer Ft, az egyéb rövid 

lejáratú kötelezettségek összege pedig 33 535 ezer Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 

decemberi bérköltség és az ahhoz kapcsolódó járulékok összegét fedik le. 

A passzív időbeli elhatárolások értéke 4 141 ezer Ft. Ez az összeg a költségek, ráfordítások 

passzív időbeli elhatárolása, amely az éves zárig be nem érkező 2015-ös üzleti évet érintő 

szállítói számlák összessége.  

 

A KAF Zrt. 2015. évi főbb mérlegadatait a következő táblázat foglalja össze 

 

 

2015. évi adatok (ezer Ft) 

Befektetett eszközök                                6 399      

Immateriális javak 
                                                  

318      

Tárgyi eszközök 
                                                

6  081      

Befektetett pénzügyi eszközök 
                                                       

-        

Követelések 22  777  

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból  
                                                       

-        

Követelések egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben  
                                                       

-        

Egyéb követelések 
                                              

22  777      

Saját tõke 2 572  635      

ebből Jegyzett tõke 
                                           

100 000      

Kötelezettségek  71 200      

Rövid lejáratú kötelezettségek 
                                              

71 200     

Mérlegfőösszeg  2 729 037      

Adózás előtti eredmény -427 365      
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A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM 

utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 4. függeléke alapján az MVM Paks II. Zrt. társasági 

részesedése feletti tagsági jogokat közvetlenül a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. 

Az SZMSZ 4. függeléke alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szakmai felügyeletét, valamint 

a társasági részesedéshez fűződő tagsági jogokat a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, az ÉMI Nonprofit Kft. társasági részesedése feletti tagsági jogokat a stratégiai 

ügyekért felelős államtitkár gyakorolja. 

 

 

MVM Paks II. Zrt. 

 

Az MVM Paks II. Zrt. feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam 

nevében az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 

kijelöléséről szóló 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet értelmében 2026. december 31-ig a 

Miniszterelnökség gyakorolja. 

Az MVM Paks II. Zrt. egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság, amely az alapító által 

elfogadott alapszabály szerint működik. 

A társaság projekttársaságként működik, melynek fő tevékenységi köre elektromos, híradás-

technikai célú közmű építése. A társaságnak az új atomerőművi blokkok felépüléséig, illetve 

üzembe helyezéséig árbevétele nem keletkezik. 

Az MVM Paks II. Zrt. Alapítója jóváhagyta a társaság 2015. évi üzleti tervét és a 2015. évi üzleti 

terv teljesítéséhez szükséges alaptőke emelését, amely a társaság 2015. évi működését, 

vagyongazdálkodását meghatározta.  

  

A társaságnál belső ellenőr működik, amely a vezérigazgató irányítása alá rendelt, független és 

objektív bizonyosságot adó módszerekkel és ellenőrzésekkel járul hozzá a társaság működése 

minőségének javításához. 

A társaság minőségirányítási rendszere olyan folyamatalapú irányítási rendszer, amely egységes 

folyamatok és szabályozások mentén összefogja és egyetlen rendszerbe integrálja a társaság 

irányítási funkcióit, amelyek a vállalati stratégia megvalósítását irányozzák elő. 

A Felügyelőbizottság, az Állami Számvevőszék, a könyvvizsgáló, illetve a társaságnál működő 

belső ellenőr részéről a 2015. évre vonatkozóan nem érkezett megállapítás, kapcsolódó 

tulajdonosi döntés nincs.  

 

A gazdálkodás 2015. évi folyamatai  

 

Az MVM Paks II. Zrt. mérlegfőösszege 2015. december 31-én 24 702 538 ezer Ft, a 2014. 

december 31-i mérlegfőösszeg 9 669 825 ezer Ft volt. A társaság vagyona a 2015. évben a 

következő módon alakult.  

 

 

2014. évi 

érték (ezer Ft) 

2015. évi 

érték (ezer Ft) 

Változás az 

előző évhez 

képest (ezer 

Ft) 

Megoszlás az 

eszközállományon 

/ forrásokon belül 

(%) 

Befektetett eszközök 8 870 551 16 696 612 7 826 061 67,59 

Forgóeszközök 797 794 7 999 038 7 201 244 32,38 

Saját tőke 8 495 181 21 611 775 13 116 594 87,49 

Kötelezettségek 996 793 2 792 940 1 796 147 11, 31 
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A társaság kötelezettségállományát a rövid lejáratú kötelezettségek jelentik, nincs hosszú lejáratú 

vagy hátrasorolt kötelezettsége. 

A társaság Alapítója 2015-ben 14 000 000 ezer Ft összegben jegyzett tőkeemelést hajtott végre. 

Az MVM Paks II. Zrt. adózás előtti eredménye -883 406 ezer Ft volt. 

A társaság projekttársasági működéséből adódóan az alaptevékenységi feladatainak végzése 

során nem realizál árbevételt, ezért jelenleg nem értelmezhető a tulajdonosi és társasági döntések 

eredményességére gyakorolt hatása. Az eredményre gyakorolt hatás az új blokkok üzembe 

helyezése után, a villamosenergia-termelés indulásakor jelentkezik. 

Az Alapító által elfogadott éves üzleti terv teljesülését a társaság vezetése és az Alapító is 

folyamatosan nyomon követte a 2015. év során. Az MVM Paks II. Zrt. a 2015. évben az 

üzletpolitikai célkitűzéseket teljesítette. 

 

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) 100%-ban állami tulajdonban álló 

gazdasági társaság, alapítója a Magyar Állam, melyet a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 

CLXXXII. törvény 9. §-ában foglaltak szerint a kormányzati tevékenység összehangolásáért 

felelős miniszter képvisel.  

 

A társaság 2015. évben költségvetési támogatást kapott. Ezen felül a társaság saját forrásból, 

illetve együttműködési konstrukciók kialakításával igyekezett biztosítani működését.  

 

A 2015. évben hozott tulajdonosi döntések az Alapszabály módosítására, a szokásos üzleti 

tevékenységhez kapcsolódó alapítói döntésekre, valamint Magyar emigrációs és diaszpóra 

kiállítás kialakítására irányuló javaslat elfogadására irányultak. 

 

A társaság tulajdonosi ellenőrzés rendszerében 3 tagú felügyelőbizottság és könyvvizsgáló 

működik. Az Alapító, a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, a hatáskörébe 

tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság 

írásos véleményét megismerni. 

 

A társaságnál belső ellenőrzési rendszer működik, amely a társaság működésének jogi-, 

szakmai-, gazdasági szempontú vizsgálatát, valamint a társaság tevékenységi körébe tartozó 

támogatási rendszer szabályainak alkalmazását vizsgálja. A belső ellenőr tevékenységét 

meghatározó éves terv, valamint annak megvalósulását a felügyelőbizottság határozza meg és 

fogadja el, csakúgy, mint a felügyelőbizottság által a belső ellenőri jelentésre tett menedzsment 

intézkedéseket. 

 

A gazdálkodás 2015. évi folyamatai  

 

Mérlegadatok  

           adatok ezer Ft 

Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás 

Befektetett 

eszközök 

1 616 856 6 060 117 + 4 443 261 

Forgóeszközök 470 

919 

425 663 -  45 256 

Aktív időbeli 

elhatárolások 

41 

804 
55 840 + 14 036 

Eszközök 2 129 579 6 541 620 + 4 412 041 
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összesen: 

    

Saját tőke 48 593 4 445 994 + 4 397 401 

Céltartalékok 0 13 905 + 13 905 

Kötelezettségek 242 906 250 855 + 7 949 

Passzív időbeli 

elhatárolások 

1 838 080 1 830 866 - 7 214 

Források 

összesen: 

2 129 579 6 541 620 + 4 412 041 

 

Saját tőke 
 

A saját tőke összetételét és állományának változását az alábbi táblázat szemlélteti: 

                                                                                                                                                                                                                                         

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés 

Záró 

állomány 

Jegyzett tőke 5 000 0 0 5 000 

Tőketartalék 0 0 0 0 

Eredménytartalék 41 579 2 014 0 43 593 

Lekötött tartalék 0 0 0 0 

Értékhelyesbítés értékelési 

tartaléka 0 4 395 852 0 4 395 852 

Mérleg szerinti eredmény 2 014 1 549 2 014 1 549 

Saját tőke összesen 48 593 4 399 415 2 014 4 445 994 

 

A tervezési szempontok az alábbiak voltak: 

 

− a Kvtv. alapján működtetési költségre meghatározott bevétel; 

− 2014. évi működtetésre kapott bevétel maradványának 2015. évi felhasználása; 

− Közüzemi költségek esetében a kiállítótér üzemeltetése okán tervezett mintegy 20%-os 

díjnövekedés; 

− Egyes szakterületek felhasználásai külön kerültek tervezésre; 

− Személyi jellegű ráfordítások tekintetében 4% béremeléssel és a munkaügyi 

szabályzatban megfogalmazott alapbéren kívüli juttatással számolt a terv; 

− A társaságnál alkalmazott választható béren kívüli juttatás (cafeteria) a 2014. évi 

keretösszeggel került megtervezésre; 

− Új, a „Mi, magyarok” kiállítás megnyitásával összefüggésben várható bevételek. 

 

A BGA Zrt. a 2015. évi üzleti évét 1 549 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, mely 

megközelíti az elfogadott üzleti tervben rögzített 2 852 ezer Ft tervezett mérleg szerinti 

eredményt. 

 

Támogatási bevételek  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Bethlen 

Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján a BGA Zrt. biztosítja az alap kezelésével kapcsolatos 

működtetési kiadások fedezetét. Az Alap működtetésével és a pályázatkezeléssel összefüggő 

feladatok ellátásához az Alap adott költségvetési évben teljesülő bevételének – ide nem értve a 



 

172 

 

részben vagy egészben visszatérítendő támogatásokból és egyéb céltámogatásokból származó 

bevételt – legfeljebb 10%-a használható fel. A 2015. évi feladatok ellátásához a működtetési 

kiadásokra 755 M Ft került meghatározásra, mely az Alap tervezett bevételének 6,6%-át teszi ki. 

Az Alapkezelő működtetési kiadásaira biztosított 810 M Ft-ból az Alapnál jelentkező közvetlen 

működtetési költség fedezetére 55 M Ft került tervezésre, mely a támogatások átutalásával 

kapcsolatosan jelentkező bankköltségre, a támogatások elszámolásából származó 

árfolyamveszteségre, valamint a 2013-ban bevezetésre került tranzakciós illetékre biztosít 

fedezetet.  

 

Egyéb bevételként megjelenő támogatások (üzleti tervben nem szereplő bevételek) 

 

2015-ben tovább folytatódik a TÁMOP 5.2.8 Kisközösségi ifjúsági  nevelés elnevezésű 

program, melynek tervezett bevétele 284 095 ezer Ft. A projekt 2015.12.31.-én lezárult. A teljes 

felhasználás a 2015. évben a forrásbevonás után 346 799 ezer Ft volt. 

21 099 ezer Ft működésre fordítható bevételi forrást jelent a Miniszterelnökséggel a BGA Zrt. 

nemzetpolitikai tevékenységének támogatása, a nemzetpolitikai támogatási feladatok hatékony 

ellátása tárgyban kötött 974 089 ezer Ft összegű szerződése. 

11 230 ezer Ft működésre fordítható támogatási bevételt jelent a Miniszterelnökséggel az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács Demokráciai-központok tevékenységének, valamint az erdélyi 

szórványkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozása érdekében kötött 572 730 

ezer Ft összegű szerződés.  

13 000 ezer Ft működésre fordítható bevételi forrást jelent a „Szakképzés éve” 

programsorozathoz kapcsolódó működési költségekre fordítható támogatási bevétel.  

 

Üzleti bevételek: A társaság vállalkozási bevétele (értékesítés nettó árbevétele)  

 

A társaság üzleti bevételei továbbra is az I. kerület Szentháromság téri ingatlan hasznosításából 

származnak elsősorban. 21 bérlővel állnak kapcsolatban, összesen 23 bérleti szerződéssel, 

melyből 6 bérlő foglalkozik vendéglátással. 

 

 

Költségek alakulása 

 

Összességében a működési költségek fedezetére 727 599 ezer Ft került lehívásra. 

Anyagköltségek tekintetében az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítás mutatkozik (103 759 

ezer Ft tervezett helyett ténylegesen 83 327 ezer Ft). Anyagköltségek között kerültek 

megtervezésre a társaságot terhelő közüzemi díjak, valamint az egyes szervezeti egységek 

anyagigényei.  

Az igénybevett szolgáltatások soron is jelentős megtakarítás mutatkozik. A tervezett 

felhasználás 616 349 ezer Ft volt, ezzel szemben a tényleges felhasználás 505 211 ezer Ft-ban 

realizálódott.  

A személyi jellegű ráfordítások esetében is megtakarítás mutatkozik. A bérköltségek 

15 856 ezer Ft-tal elmaradtak a tervezetthez képest. (A tervezett bérköltség 488 305 ezer Ft, 

tényleges 472 449 ezer Ft). A tervezett létszám 78 fő volt, ezzel szemben az átlagos statisztikai 

állományi létszám 71,32 fő. 2015-ben a vezetők prémiumban nem részesültek, mely szintén 

megtakarítást jelentett a társaság számára. 

 

Beruházások 

 

2015-ben nagyobb beruházásokat forrás hiányában nem tervezett a társaság. A 2014. év végén 

2014. évi források terhére megkezdett beruházások egy része 2015-ben fejeződött be, így azok 

aktiválása is 2015-ben történt. 2015-ben a jelentősebb beruházások az alábbiak voltak: 
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− NIR pályázatkezelő rendszer üzembe helyezése, 

− Magyarság Háza belső homlokzat felújítás aktiválása, 

− Magyarság Háza előcsarnok fűtési rendszer aktiválása, 

− 1 db személygépkocsi beszerzése, 

− a Magyarság Háza épületében légkondicionáló berendezések beszerelése, 

− a Mi, magyarok kiállításhoz műszaki- és egyéb berendezések vásárlása. 

A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer fejlesztésének lezárása 

 

A BGA Zrt. által a támogatási ügyletek nyilvántartására napi szinten használt 1998. évi 

fejlesztésű Támogatási Nyilvántartási Rendszer (TNYR) elavult, számos funkcionalitást már 

nem elégített ki, további üzemeltetése tetemes ráfordításokat igényelt. A rendelkezésre álló 

fejlesztési információk alapján 2013 decemberében, illetve 2014. április-május hónapokban 

központosított közbeszerzési eljárások keretében került kiválasztásra a szoftverfejlesztő társaság. 

A szoftverfejlesztési beszerzések ellenértéke 90 968 000 Ft + ÁFA volt. 

A társaságnak két kapcsolt vállalkozása van a BGA Pro Transilvania Kft. és a BGA Komárom 

Kft. Mindkét társaságot a BGA Zrt. alapította a határon túli magyarsággal való könnyebb 

kapcsolattartás érdekében. 

 

 

ÉMI Nonprofit Kft. 

 

Az 1963-ban alapított társaság feletti tulajdonosi jogköröket az államot megillető tulajdonosi 

jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 40/2014. (X. 1.) 

NFM rendeletének 1.§-ára tekintettel 2014. október 2. napjától a Miniszterelnökség gyakorolja a 

Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (VII. 23.) MvM utasítás 

4. számú függeléke alapján a stratégiai ügyekért felelős államtitkár útján. 

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési 

termékek megfelelőség igazolásában. Szakértői és tanácsadói tevékenységével támogatja az 

építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok 

készítésével segíti az építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia 

fejlesztésében, közreműködik szakmai szabályozások és hatósági intézkedések előkészítésében. 

Az ÉMI Nonprofit Kft. tevékenységével az egész országot lefedi, és magyarországi 

tevékenysége mellett külföldi megbízásokat is teljesít. A magas minőségű szakmai munkát 

központi laboratórium segíti Budapesten és Szentendrén, amelyek a Nemzeti Akkreditáló Tanács 

által akkreditált vizsgálatokat is végeznek. 

 

2015-ben az ÉMI Nonprofit Kft. fő célja a nyereséges gazdálkodás megteremtése, a piaci 

önfenntartó-képesség erősítése és a minisztériumi háttérszervezeti szerep növelése volt.  

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. a 2015. évi üzleti tervében a prognosztizált nemzetgazdasági növekedést 

(GDP) és a várható építőipari termelés bővülését jelentősen meghaladó bevétel-növelést 

irányzott elő, amelyet a tárgyévben el is tudott érni. 

 

A társaságnál Felügyelőbizottság működik, amely a társaság érdekeinek megóvása céljából az 

Alapító számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését.   

A társaságnál belső ellenőr működik, aki a vezérigazgató irányítása alá rendelt azon szakértő 

munkavállaló, aki független, objektív bizonyosságot adó eszközt és tanácsadói tevékenységet 

biztosítva értéket ad a társaság működéséhez, javítva annak minőségét.  

A belső ellenőrzés többek között vizsgálta a szerződéseket és a kötelezettségvállalásokat, az 

ingatlanok hasznosítását, a közbeszerzési eljárások szabályszerűségét, a beszerzéseket, a 
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pénzkezelést, a cég tulajdonában, használatában álló gépjárművek használatát, a támogatások 

pénzügyi elszámolását és a leltározás szabályozottságát, szabályzatok megfelelősségét. 

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegének főösszege 7 223 446 ezer Ft, ami 

2 762 047 ezer Ft-tal magasabb a 2014. évinél. A mérleg szerinti eredmény 360 163 ezer Ft 

nyereség, ami a 2014. évi eredményhez képes nagyságrendi javulással 637 745 ezer Ft-al 

emelkedett, amely a 2015. évben zárult KEOP 7.9.0 projekt eredményességéből ered.  

A tőke ellátottsági mutató az előző évhez képest csökkent. A saját tőke 1 713 975 ezer Ft, 

növekedésének forrása a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 360 163 ezer Ft.  

A társaság a 2015. évben összesen 4 106 M Ft bevételt realizált. Ez a bázis érték 218%-a. 

A jelentős mértékű növekedés két fő tényezőből adódik össze: 

− Pro Régió megbízása a KEOP projekthez kapcsolódóan 1 609 900 ezer Ft 

− A KEOP 7.9/12/Erzsébet program bevétele 739 255 ezer Ft 

 

Az építő- és építőanyag-ipar ismert nehézségei miatt az ÉMI Nonprofit Kft. hagyományos 

alaptevékenysége szinten tudott maradni, de a megszűnő Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet és 

a Pályázatkezelő Iroda megszüntetésének előkészítéséből eredő bevétel kiesést a KEOP 

projektek jelentette leterheltség mellett nem sikerült a piacról ellensúlyozni. A bevételek 

növekedése mellett az aktivált saját teljesítmény is jelentősen növekedett, a KEOP 7.9-es projekt 

befejezése miatt. 

A 2015-ös üzleti évben a működési költségek és ráfordítások 6 453 M Ft-os összege 4 097 M Ft-

tal felette van a bázis időszaki értéknél (2 356 M Ft). Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása 

az üzemi ráfordítások között jól szemlélteti a KEOP projekteken felmerülő költségek hatását. Az 

anyagjellegű ráfordítások 36%-ról több mint 75%-ra változtak. Az anyagjellegű ráfordításokon 

belül látszik, hogy az igénybe vett szolgáltatásoknál (3 242 M Ft), valamint a közvetített 

szolgáltatásoknál (867 M Ft) jelentkezik jelentős összegű növekedés.  

A befektetett eszközök a KEOP által létrejött immateriális eszközök miatt 70%-kal növekedtek, 

ezáltal a befektetett eszközök részaránya javult. 

 

Befektetési tükör 
Immateriális 

javak  

 

Ingatlanok 

Műszaki 

berendezések, 

gépek, 

járművek  

Egyéb 

berendezés, 

gépek, 

járművek 

 Eszközök 

összesen  

Bruttó érték nyitó 

állomány 
648 265 2 917 739 746 239 434 879 4 747 122 

Növekedés 2 737 998 574 5 590 16 191 2 760 353 

Csökkenés 129 465   2 655 4 805 136 925 

Záró állomány 3 256 798 2 918 313 749 174 446 265 7 370 550 

Értékcsökkenés 

nyitó állomány 
226 788 177 360 553 016 363 479 1 320 643 

Növekedés 63 190 66 064 41 384 36 872 207 510 

Csökkenés     2 655 4 732 7 387 

Halmozott 

összesen 
289 978 243 424 591 745 395 619 1 520 766 

Nettó érték nyitó 

állomány 
421 477 2 740 379 193 223 71 400 3 426 479 

Növekedés 2 608 533 574 2 935 11 386 2 623 428 

Csökkenés 63 190 66 064 38 729 32 140 200 123 

Záró érték a 

mérleg alapján 
2 966 820 2 674 889 157 429 50 646 5 849 784 
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A KEOP projektek volumene meghaladta az ÉMI által üzletszerűen finanszírozható mértéket, 

így az ebből adódó finanszírozási nehézségek jelentős terhet jelentettek a 2015. évben. 

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. 2015. évi működését értékelve összefoglalóan megállapítható, hogy 

folyamatos likviditás biztosítása továbbra is nagy nehézségekbe ütközött a támogatási 

szerződések pénzösszegeinek elhúzódó, utólagos kifizetése miatt. Ezek a tényezők a 

vagyongazdálkodásra is kihatottak. 

 

 

Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi 

jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 42/2014. (X. 16.) 

NFM rendelet alapján 2014. október 16-tól az MKB Bank Zrt. feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlására a Miniszterelnökség került kijelölésre. 2014. december 18-án a szanálási 

feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank SZAN-I-3/2014. számú határozata szanálás alá 

vonta az MKB Bank Zrt.-t, ahhoz szanálási biztosokat rendelt ki. A Pénzügy Stabilitási Tanács 

hatósági feladatkörében, a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 

intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 84. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján meghozott döntése a kirendelt szanálási biztosokat az MKB Bank Zrt. feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlására is feljogosította, ettől az időponttól kezdve az MNB a szanálás 

idejére elvonta a tényleges tulajdonosi jogosítványokat. Ennek megfelelően 2014. december 18-

tól kezdődően a Miniszterelnökség nem tehetett tulajdonosi intézkedést az MKB Bank Zrt. felé, 

továbbá a társasággal kapcsolatosan információkkal sem rendelkezett. A Miniszterelnökség a 

részvényeket 2015. november 12. napján az MNB részére átadta, majd az MNB a részvényeket 

H-SZN-I-35/2015. számú hatósági határozatával átruházta MSZVK Magyar Szanálási 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.  

 

The Hungary Initiatives Foundation 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel működő jogi személy 

felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet 

kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 10.) NFM rendelet alapján, az Amerikai Egyesült Államokban The 

Hungary Initiatives Foundation, Inc. (korábbi nevén: Friends of Hungary Foundation, Inc., 

továbbiakban: Alapítvány) elnevezéssel működő jogi személy felett az államot megillető 

tulajdonosi jogokat gyakorló és a kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló, a 2062. 

december 31-ig terjedő időtartamra vonatkozólag a Miniszterelnökség jogosult. 

 

Az Alapítványt 2012 decemberében alapították az Amerikai Egyesült Államok törvényei és 

szabályozásai szerint működő nonprofit szervezetként. Az Alapítvány 2013-ban kezdte meg 

tevékenységét a magyar kormánytól kapott támogatással. Az Alapítvány törekvése maradandó 

értékek teremtése a kulturális, képzési és érzelmi kötelékek erősítése által az Amerikai Egyesült 

Államok és Magyarország között, valamint a kiterjedt és változatos amerikai magyar közösség és 

az anyanemzet között. 

Az Alapítvány ezeket a célokat magyar kulturális programok és események, például zenés 

játékok és kiállítások támogatásával valósítja meg. Ezen túlmenően a támogatások kiterjesztése 

által lehetőséget biztosít magyar és amerikai egyetemi hallgatók vagy friss főiskolai diplomások 

számára az amerikai és magyar humanitárius, gazdasági és politikai folyamatok területén történő 

gyakorlatszerzésre. 
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Az Alapítvány pénzügyi kimutatásait eredményszemléletű számvitel alapján készíti. Ennek 

megfelelően a bevételek kimutatása a megszerzéskor, a költségek kimutatása az azok alapjául 

szolgáló követelések megjelenésekor történik. 

A pénzügyi kimutatások az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli 

alapelveknek megfelelően történő elkészítése becslések és feltételezések alkalmazását kívánja 

meg a vezetőség részéről, amelyek bizonyos a beszámoltatási időszakban szerepeltetett 

összegeket és adatokat befolyásolnak.  

 

Az Alapítványt az amerikai adóhatóság (Internal Revenue Service) olyan szervezetként ismerte 

el, amely mentesül a szövetségi jövedelemadó megfizetésének kötelezettsége alól az Amerikai 

Egyesült Államok Adókódexének (Internal Revenue Code) 501(c)(3) bekezdése szerinti 

adómentes tevékenységeire vonatkozóan, és amely nem minősül magánalapítványnak. Az 

Alapítványnak olyan tevékenységei után keletkezik jövedelemadó fizetési kötelezettsége, 

amelyek független üzleti bevételnek minősülnek. Az Alapítványnak nem voltak független üzleti 

bevételei a 2015. és 2014. december 31-ével végződő években. 

Az igazgatótanács által jóváhagyott támogatások a jóváhagyás évében kerülnek költségként 

nyilvántartásra. A jóváhagyott, de az év folyamán még kifizetetésre nem kerülő támogatások 

fizetendő támogatásként szerepelnek a pénzügyi helyzetről szóló beszámolóban. 

A 2015. év folyamán az igazgatótanács a következő támogatásokat hagyta jóvá, és ezek kerültek 

támogatási költségként kimutatásra a 2015. december 31-ével végződő évben ($-ban) 

 

Vezetői képzés    592 115 

Oktatás és kutatás                                                                             229 192 

Kultúra és művészetek    123 585 

Közösségépítés    106 323 

Egyéb támogatások és kapcsolódó programok      91 066 

  

1 142 281 

 

 

 

 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

 
„NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ) a 

„NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot 

megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 

29/2015. (VI. 4.) NFM rendelet felhatalmazása alapján – ugyancsak a Miniszterelnökség 

háttérintézményeként – gyakorol a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat a „NISTEMA” 

Kft. társasági részesedése felett. 

Az SZMSZ 4. függeléke értelmében a Forster Központ, valamint az Eszterháza Központ szakmai 

irányítását a kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár 

végzi. 

 

A „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

NISTEMA) tulajdonosi szerkezete 2015. április 9-i hatállyal változott meg, amikor a korábbi 

tulajdonos Bankár Holding Zrt.-től a Magyar Állam megvásárolta a társaságot. Az Eszterháza 
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Központ hatályos szervezeti és működési szabályzata alapján a tulajdonosi döntések 

meghozatalára a főigazgató jogosult. 

A társaság leányvállalata a Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft. 

 

A NISTEMA ingatlanok bérbe adását és üzemeltetését végzi főtevékenységként, jelentős 

ingatlan vagyonnal rendelkezik. A tulajdonában van a 2008-ban felújított Sopronbánfalván 

található egykori pálos-karmelita kolostor épülete (18 898 m
2
 belterület), valamint számos még 

felújításra váró ingatlan a kolostor környezetében.  

 

A 2015. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

 

− A 2015. évben az Eszterháza Központ tulajdonosi döntéseket hozott a REGIA AUDIT 

Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal történő 

szerződés kötése tárgyában a 2015-2020. évi könyvvizsgálati feladatok ellátása 

érdekében, továbbá a 2014. évi pénzügyi beszámoló elfogadása tekintetében. 

− A 2015. február 9-én kelt alapító okirat alapján 130 000 ezer Ft összegű ázsiós 

tőkeemelést hajtott végre az Alapító.  

− A társaság 40 000 ezer Ft összegű tőkeemelést hajtott végre a 100%-os tulajdonában lévő 

Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft.-ben.  

A NISTEMA az Alapítóval, az Eszterháza Központtal együttműködik, rendszeres egyeztetésekre 

kerül sor a tevékenységet illetően. 
A NISTEMA méretei nem teszik indokolttá független belső ellenőr alkalmazását, a 

részfolyamatokat a vezető ellenőrzi, működésének, valamint az állami vagyonnal való 

gazdálkodásának ellenőrzését 2015-ben háromtagú felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló 

végezte. 

 

A gazdálkodás 2015. évi folyamatai  

 

Mérlegadatok      ezer Ft 

Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás 

Befektetett 

eszközök 

     1 253 822      1 424 770     170 948 

Forgóeszközök  157 686    55 110 (-)102 576 

Aktív időbeli 

elhatárolások 

        159         192       33 

    

Eszközök 

összesen 

    1 411 667      1 480 072      68 405 

    

Saját tőke     844 064  930 105      86 041 

Céltartalékok    

Kötelezettségek         6 683     6 574       (-)109 

Passzív időbeli 

elhatárolások 

    560 920  543 393  (-)17 527 

Források 

összesen 

     1 411 667     1 480 072      68 405 

 

A mérlegfőösszeg 1 480 000 ezer Ft, melyből 1 424 770 ezer Ft-ot a tárgyi eszközök tesznek ki.  

2015.01.01-jén 5 192 ezer Ft befektetése volt a 100%-os tulajdonú Sopronbánfalvi Kolostor 

Nonprofit Kft.-ben, 2015.02.09-én hozott alapító által végrehajtott 40.000 ezer Ft összegű 

tőkeemeléssel a befektetés összértéke 45 192 ezer Ft-ra változott.   
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A Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft. évek óta jelentős negatív saját tőkével működik, ezért 

a NISTEMA-nak a benne lévő részesedése után 100%-os értékvesztés elszámolása vált 

indokolttá.  

 

Eredménykimutatás adatai          
            ezer Ft 

Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás 

 Bevételek összesen 99 514 55 823 (-) 43 691 

Ráfordítások összesen 98 778 99 670 892 

Adófizetési 

kötelezettség 

0 112 112 

Mérleg szerinti 

eredmény 

736 (-) 43 959 (-) 44 695 

 

A NISTEMA fő bevételi forrása a Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft. által fizetett bérleti 

díj, melynek összege havi 10 000 Euró + Áfa. A bevétel oldalt a bérleti díj mellett a tárgyi 

eszköz beszerzéshez kapott támogatás (EGT finanszírozási mechanizmus), ún. halasztott bevétel, 

értékcsökkenés arányában történő feloldása növeli, mely a 2015. évben összegszerűen 

18 191 ezer Ft. A NISTEMA tulajdonában lévő ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 

jogutódja a Miniszterelnökség – számára jelzálogjog került bejegyezésre, mely 2016.01.01-jén 

lejárt. A jelzálogjog törlése folyamatban van.  

A költségek jelentős hányadát az értékcsökkenés teszi ki, ami a 2015-ben vásárolt ingatlanok 

miatt emelkedett. A költségek nagyságrendje vonatkozásában aránytalanság nem mutatkozott a 

könyvvizsgálat során.  

 

A tulajdonosi joggyakorló célja, hogy a társaság középtávon önfenntartóvá váljon, ennek 

érdekében cél – az Eszterháza Központtal együttműködve – a bevételek növelése.  

A társaság számviteli tevékenységét tárgyidőszakban külső szolgáltató végezte.  

A tárgyévben tulajdonos váltás történt, ezzel összefüggésben könyvelő váltás is bekövetkezett. 

Az év elején történt tulajdonos váltás miatt a számviteli szolgáltató a tárgyévet újra könyvelte, az 

egységes könyvvezetés alátámasztása végett. Az átvett tárgyi eszköz kimutatást és az 

értékcsökkenés elszámolás helyességét megvizsgálta. 

 

A NISTEMA közvetlen tulajdonában 2015. december 31-én 28 317 m
2
 belterület van, melynek 

könyv szerinti értéke 203 315 ezer Ft. A belterületen található épületek, építmények és az 

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke 1 161 120 ezer Ft. A társaság 

legjelentősebb ingatlana a Sopron, Kolostor-hegy u 1. szám alatt található Sopronbánfalvi Pálos-

Karmelita Kolostor. 

 

 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ  

 

A Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Forster Központ a következő gazdasági 

társaságok társasági részesedése felett gyakorol – a felsorolt jogszabályok felhatalmazása alapján 

– tagsági jogokat: 
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Budavári 

Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit 

Kft. 

a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett 

az államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 

kijelöléséről szóló 62/2015. (X. 30.) NFM 

rendelet  

Millenáris Nonprofit 

Kft. 

a Millenáris 

Tudományos Kulturális 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság és 

a Millenáris Széllkapu 

Beruházó, Fejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit 

Kft. felett az államot 

megillető tulajdonosi 

jogok és 

kötelezettségek 

összességét gyakorló 

szervezet kijelöléséről 

szóló 20/2015. (IV. 23.) 

NFM rendelet  

a Millenáris 

Tudományos 

Kulturális Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság, valamint a 

Millenáris Széllkapu 

Beruházó, Fejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit 

Kft. felett az államot 

megillető tulajdonosi 

jogok és 

kötelezettségek 

összességét gyakorló 

szervezet kijelöléséről 

szóló 47/2015. (XI. 2.) 

MvM rendelet 

Millenáris Széllkapu 

Nonprofit Kft. 

 

 
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2005-ben alakult. Létrehozásának 

célja a „Budapest I. kerület Budai Vár Csikós udvar – Nyugati kert Mélygarázs és kapcsolódó 

felszíni építmények” projekt megvalósítása. A társaság 2013. december 13. napjával a Magyar 

Állam tulajdonába került.  

A társaság tevékenysége 2014-2015 során számos feladattal bővült. A Nemzeti Hauszmann Terv 

keretében magvalósítandó feladatai közé tartoznak a Nemzeti Hauszmann-terv előkészítő 

munkafolyamatai, a Királyi Palota épületegyütteséhez tartozó Lovarda újjáépítési munkái, a 

Főőrségi épület és Stöckl-lépcső újjáépítéséhez szükséges előkészítő munkák és felmérések, 

továbbá a Táncsics börtön régészeti feltárása. 

 

A társaság a projektek megvalósításával a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és 

szükséges fejlesztésével arra törekszik, hogy hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez 

igazodóan működjön.  

2015. november 1-jéig a Magyar Államot a Miniszterelnökség képviselte az MNV Zrt.-vel kötött 

Megbízási szerződés alapján. A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás alapján a döntés-előkészítést átruházott hatáskörben a kulturális 

örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár végezte. 

  

2015. november 1-jétől az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 

gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 62/2015. (X. 30.) NFM rendelet alapján a társaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának a Forster 

Központ került kijelölésre. A Forster Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás alapján a tulajdonosi döntések meghozatalára a Forster Központ 

elnöke jogosult. 
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A 2015. évi tulajdonosi döntések, a gazdálkodás ellenőrzése 

 

A 2015. év folyamán a társaság gazdálkodása biztosította a folyamatos működést, likviditási 

probléma nem lépett fel, a rábízott vagyonelemek gyarapodása következett be.  

 

− A 2015. évben a Miniszterelnökség tulajdonosi döntéseket hozott a társaság 

nonprofitként való továbbműködéséről, a 2014. évi beszámoló elfogadásáról. 

− A 2015. évben a Forster Központ tulajdonosi döntéseket hozott a társaság 2015. évi I. és 

II. negyedévre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról, a társaság 2015. évi 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról, továbbá közszolgáltatási és üzemeltetési 

szerződés megkötéséről. 

 

A felügyelőbizottság és a könyvvizsgálat mellett a tulajdonosi joggyakorló folyamatosan 

figyelemmel kíséri a társaság működését, valamint negyedévenként megvizsgálja a társaság 

pénzügyi helyzetét.  

A 2015. év folyamán nem történt olyan esemény, mely a tulajdonosi joggyakorló beavatkozását 

tette volna szükségessé. 

 

A társaság 2015. évi gazdálkodása  

 

Mérlegadatok          ezer Ft 
Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás 

Befektetett 

eszközök 

 5 043 7  949 2 906 Saját tőke     1 812 282   1 820 736 8 454 

Forgóeszközök 2 631 346     8 146 199    5 514 853 Céltartalékok 0 0 0 

Aktív időbeli 

elhatárolások 

1 580 9 753 

 

8 173 Kötelezettségek 56 095   5 572 995   5 516 900 

    Passzív időbeli 

elhatárolások 

       769 592      770 170 578 

Eszközök 

összesen 

2 637 969     8 163 901    5 525 932 Források 

összesen 

    2 637 969   8 163 901   5 525 932 

 

 
 

Tulajdonosi részről elvárás, hogy a saját tőkenövekedési mutató ne csökkenjen 75% alá, mely a 

beszámolási időszakban 1 760,87%-ban teljesült.  Befektetett eszközeinek értéke 3 160 ezer Ft-

tal növekedett a bérelt 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. szám alatti ingatlanon végzett felújítás 

következtében. A Forgóeszközök állománya pozitív változást mutat egyrészt az aktivált saját 

teljesítések értékével, másrészt a még fel nem használt támogatások értékével.  

Kötelezettségei a kapott támogatási előlegek (4 778 495 ezer Ft), valamint a folyamatban lévő 

projekt munkák miatti szállítói kötelezettségből tevődnek össze. 

 

            ezer Ft 

Eredménykimutatás  2014.12.31 2015.12.31 változás 

Bevételek összesen 729 768 1 105 226 375 458 

Ráfordítások összesen 702 746 1 096 772 394 026 

Mérleg szerinti 

eredmény 

27 022 8 454 -18 568 

 

A társaság bevételeinek jelentős növekedése az aktivált saját teljesítményeket tükrözi, mely 

összhangban van a készletek változásával. A saját teljesítmények értéke a Budapest I. kerület 
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budai Vár Csikós udvar, nyugati kert, Mélygarázs és a kapcsolódó felszíni építmények, valamint 

a Nemzeti Hauszmann Terv előkészítő munkafolyamatai folyamatban lévő építési, szerelési, 

kivitelezési munkálataiból tevődnek össze.  

A társaság a 2015. gazdasági évet 8 454 ezer Ft nyereséggel zárta. 

 

Tulajdonosi részről elvárás, hogy a mérleg szerinti eredmény a vagyon gyarapodását tükrözze, 

ami a 2015. évben teljesült.  

A tulajdonosi joggyakorló kontrolling tevékenysége keretében negyedévenként adatszolgáltatás 

útján kíséri figyelemmel a társaság gazdálkodását. 

 

A társaság törekszik a rábízott vagyon értékének megőrzésére, illetve növelésére. A 2015. évi 

gazdálkodás az előző évhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárult. 

 

 

Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A tulajdonos joggyakorló szervezet rábízott vagyonhoz kapcsolódó 2015. évi szervezeti-

működési keretei: 

 

2015. április 25-től a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 

kijelöléséről szóló 20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet alapján a társaságok felett az államot 

megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Miniszterelnökség gyakorolta. A 

Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 

alapján a döntés-előkészítést átruházott hatáskörben a kulturális örökségvédelemért és kiemelt 

kulturális beruházásokért felelős államtitkár végezte. 

 

2015. november 3-tól a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, valamint a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 

kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján a társaságok felett az államot 

megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Forster Központ gyakorolja. A Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás alapján a tulajdonosi döntések meghozatalára 

a Forster Központ elnöke jogosult. 

 

A 2015. évi tulajdonosi döntések 

 

− a Miniszterelnökség tulajdonosi döntéseket hozott a társaság 2015. évi közbeszerzési 

tervének jóváhagyásáról, a 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról és a 2014. évi 

beszámoló elfogadásáról. 

− a Forster Központ tulajdonosi döntést hozott a társaság 2015. évi I.-III. negyedévre 

vonatkozó beszámolójának elfogadásáról.  

 

A társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és nemzetközi 

együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán 

alapuló jövőt bemutató – közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas – kulturális központot 

hozzon létre. 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonosi 

joggyakorló számára negyedévente beszámoló kerül benyújtásra. A Millenáris működését és 
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ezzel együtt a gazdálkodását a felügyelőbizottság ellenőrzi, éves beszámolóját a könyvvizsgáló 

véleményezi.  

 

A rábízott vagyon 2015. évi változásai  

 

Mérlegadatok 

  

ezer Ft 

 

 

 
 

Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás 

Befektetett 

eszközök 8 823 901 8 836 517 0,14 

Forgóeszközök 62 344 2 848 201 4 468,52 

Aktív időbeli 

elhatárolások 2 534 17 684 597,87 

Eszközök  

összesen 8 888 779 11 702 402 31,65 

Saját tőke 8 675 428 8 599 159 -0,88 

Céltartalékok 0 14 611  - 

Kötelezettségek 129 327 147 552 14,09 

Passzív időbeli 

elhatárolások 84 024 2 941 080 3400,29 

Források 

összesen 8 888 779 11 702 402 31,65 

 

A társaság a 2015. évben ingatlanjai értékét 38 480 ezer Ft-tal növelte, valamint saját forrásból 

5 052 ezer Ft értékű egyéb berendezést, felszerelést vásárolt, de az elszámolt értékcsökkenés 

hatására befektetett eszközei csak 12 616 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva.  

A forgóeszközök jelentős növekedését indokolja, hogy kormányhatározat alapján a Nemzeti 

Táncszínház leendő új játszóhelye a Millenáris Teátrum épületében lesz. A társaság 

2 839 000 ezer Ft állami támogatásban részesült 2015-ben, melyből a Nemzeti Táncszínház 

beruházásához 2 669 000 ezer Ft támogatást kapott.  

 

Eredménykimutatás adatai                           

                   

                 ezer Ft 

Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 

változás 

%-ban 

Bevételek 

összesen 410 407 379 803 -7,46 

Ráfordítások 

összesen 496 431 456 072 -8,13 

Mérleg szerinti 

eredmény -86 024 -76 269 -11,34 
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A társaság a 2015. gazdasági évet 76 269 ezer Ft veszteséggel zárta, mely az előző év 

 (86 024 ezer Ft) veszteségéhez viszonyítottan javuló tendenciát mutat. Likviditásának javulása 

és az állami vagyon megőrzésének érdekében 2015 decemberében a Miniszterelnökség a 

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb 

előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet 

módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 

szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 120 000 ezer Ft egyszeri támogatást 

nyújtott. A támogatás előlegként került rögzítésre a támogatási szerződésben.  

 

Tulajdonosi részről elvárás, hogy a saját tőke növekedési mutató lehetőleg ne csökkenjen 75% 

alá, mely jelenleg 104,52%, továbbá a likviditási gyorsráta haladja meg a 100%-ot. Ezt az 

elvárást a gazdasági évben nem tudta teljesíteni a társaság, a mutató értéke 48,21%, mely utal a 

likviditási problémák veszélyére. További elvárás, hogy a mérleg szerinti eredmény a vagyon 

gyarapodását tükrözze, ami az adott évben csökkenő veszteséget tükröz.  

A tulajdonosi joggyakorló kontrolling tevékenysége keretében negyedéves adatszolgáltatás 

keretében kíséri figyelemmel a társaság gazdálkodását. 

A társaság törekszik a rábízott vagyon értékének megőrzésére, illetve növelésére. A 2015. évi 

gazdálkodásból megállapítható, hogy vesztesége a 2014. évhez hasonlóan tovább csökkent. 

A társaságnak vagyonkezelői joga nem áll fenn.   

A társaság tulajdonában álló, a Millenárs Park részét képező ingatlanon található a Millenáris E 

épülete (3 184 m
2
). Az E épület (Teátrum) rekonstrukciójára kormányhatározat alapján kerül sor 

mindösszesen 3 319 000 000 Ft összegű támogatásból (a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének 

kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozat; a Nemzeti Táncszínház új 

játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló 1597/2014. 

(XI. 3.) Korm. határozat).  

 

 

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 

 

A Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Széllkapu) fő feladata a Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest, 

1024 Margit körút 85-87. szám alatt található ingatlanon levő épületek bontása, azon közpark 

létesítése. A tervezett park része egy 500 férőhelyes mélygarázs is. A társaság folyamatos 

teendői a projekt társadalmi kapcsolatainak kiépítése, és kommunikációja, valamint az ingatlan 

átmeneti időszakban történő üzemeltetése, hasznosítása, állagmegóvása. 

A nonprofit projektcégként működő Széllkapu vagyongazdálkodása kettős jellegű, az 

eredményesség kisebb részben jelenik meg az éves beszámolókban, a működés elsődleges 

fokmérője a projektcél teljesülése, a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés. A rábízott vagyon 

kezelésének eredményessége a várhatóan 2017-ben megvalósuló projekt színvonalával és 

elfogadottságával lesz megítélhető. 

 

A 2015. évi tulajdonosi döntések 

 

− a Miniszterelnökség tulajdonosi döntéseket hozott a társaság 2015. évi üzleti tervének 

elfogadása, 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása, továbbá a 2014. évi 

beszámoló elfogadása tekintetében. 

− a Forster Központ tulajdonosi döntést hozott a társaság 2015. évi I.-III. negyedévre 

vonatkozó beszámolójának elfogadása tekintetében. 
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2015 során pontosításra kerültek a beruházással kapcsolatos elképzelések, amelynek egyik 

elemét az alkotta, hogy a Széllkapu tulajdonosi joggyakorlója az építési projektekkel 

kapcsolatosan nagy tapasztalattal rendelkező Forster Központ lett. Ez a tény, valamint a régi 

ipari minisztériumi épület és az GANZ ipari épületek bontási munkáinak előre haladása lehetővé 

tette 2015 végén a tervpályázat kiírását, valamint a támogatási szerződések megkötését. Ezek a 

tevékenységek alapozták meg a 2016 évi feladatokat (tervezés illetve a bontási munkák IV. 

üteme). 

A társaság ellenőrzési rendszere az alábbi elemekből áll:  

 

− Folyamatos adatszolgáltatás 

− Az ellenőrzés eszköze a rendszeresen összeülő felügyelőbizottság, amelyben a 

tulajdonosi jogok gyakorlója illetve az általa felkért személyek vesznek részt, illetve a 

független könyvvizsgáló, akinek a jelentését a felügyelőbizottság is tárgyalja.      

− A fentiek mellett az ellenőrzéshez illeszkedik a tulajdonosi jogok gyakorlójával való 

intenzív kapcsolattartás, az eseti információszolgáltatások is. 

A gazdálkodás 2015. évi alakulása 

 

Mérlegadatok   

       ezer Ft 

Megnevezés 2014.12.31 2015.12.31 változás 

Befektetett eszközök 5 156 233 6 144 514 19,2% 

ebből beruházások, felújítások 5 155 713 6 144 110 19,2% 

egyéb befektetett eszközök 520 404 -22,3% 

Forgóeszközök 991 774 3 521 915 255,1% 

ebből bankbetétek 983 912 3 506 015 256,3% 

egyéb forgóeszközök 7 862 15 900 102,2% 

Aktív időbeli elhatárolások 559 537 -3,9% 

Eszközök összesen 6 148 566 9 666 966 57,2% 

Saját tőke 6 133 936 6 114 214 -0,3% 

ebből jegyzett tőke 745 300 745 300 0,0% 

Mérleg szerinti eredmény -25 957 -19 722 -24,0% 

Egyéb saját tőke 5 414 593 5 388 636 -0,5% 

Céltartalékok 0 0 n.é. 

Kötelezettségek 13 165 1 648 637 12 422,9% 

Ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 320 1 505 137 113 925,5% 

Más kötelezettség 11 845 143 500 1 111,5% 

Passzív időbeli elhatárolások 1 465 1 904 115 129 873,7% 
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Ebből halasztott bevétel 0 1 900 000 n.é 

Egyéb passzív elhatárolás 1 465 4 115 180,9% 

Források összesen 6 148 566 9 666 966 57,2% 

  

A Befektetett eszközök döntően a 1024 Budapest Margit krt. 85-87 sz. ingatlan megszerzéséhez, 

illetve az azon folytatott beruházási tevékenységhez (bontás, tervezés, építés) kapcsolódnak.  A 

Széllkapu 2015 folyamán ezen kívül más beruházási tevékenységet nem végzett. A beruházás 

aktiválása a használatba vételkor történik meg. Az ezen kívüli egyéb befektetett eszközök 

alacsony nagyságrendűek, tartalmukat tekintve pedig szellemi termékek (szoftverlicensz), illetve 

egyéb irodai berendezések és felszerelések. 

 

A Forgóeszközök tartalma jórészt a Magyar Államkincstárnál vezetett számlához kapcsolódó 

bankbetét.  

A bankbetéten kívüli egyéb forgóeszközök főként követelések, amelyek kisebb részben a 

beruházás tárgyát képező ingatlan ideiglenes bérleti hasznosításából, nagyobb részben az 

elvégzett munkákkal kapcsolatos Áfa visszaigénylésből származnak. A társaságnak a mérleg 

fordulónapján lejárt követelése nem volt. 

 

Az Aktív elhatárolások döntően az előre fizetendő biztosítási és egyéb előfizetési díjakból állnak 

össze. 

 

A Saját tőke 2015 végén 745 300 ezer Ft jegyzett tőkéből, 19 722 ezer Ft mérleg szerinti 

veszteségből és 5 388 636 ezer Ft egyéb elemből (döntően tőketartalék) áll. A Széllkapu 

tőkeemelésben 2015 során nem részesült, a beruházás a tervek szerint támogatási szerződések 

által kerül finanszírozásra.   

A Kötelezettségek jelentős része Egyéb rövid lejáratú kötelezettség, amelyen belül kiemelkedik 

az egyéb fizetési kötelezettségek/Támogatás soron 1 500 000 ezer Ft értékű költségvetési 

támogatás  

Az ezektől eltérő kötelezettségek döntően a beruházással kapcsolatos szállítói számlák 

kifizetésével kapcsolatos kötelezettségeket jelentik. A Széllkapunak 2015 végén lejárt 

kötelezettsége nem volt.   

A Széllkapu 2015 során a fentiekből is látható módon törekedett az állami vagyonnal való 

célszerű, megbízható és biztonságos gazdálkodásra.  

 

Eredménykimutatás adatai: 

 

      ezer Ft 

Megnevezés 
2014.12.31 2015.12.31 változás 

 Bevételek 

összesen 
25 624 26 429 3,1% 

Ráfordítások 

összesen 
51 581 46 151 -10,5% 

Mérleg szerinti 

eredmény 
-25 957 -19 722 -24,0% 

    

A bevételek mind 2014-ben, mind 2015-ben a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan parkoló 

céljából történő bérbeadásából származnak.  
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A Széllkapu 2015-ben a Millenáris Parkhoz kapcsolódó közösségi tér kialakításával összefüggő 

beruházás feladatainak ellátására összesen 3 400 000 ezer Ft támogatásban részesült. A 

Széllkapu gazdálkodását 2015-ben a takarékosság és célszerűség jellemezte.  

 

A Széllkapu állami tulajdonú projektcég, amelynek eredményessége a projekt határidejének 

illetve költségkeretének tartásában, valamint az elkészülő közpark és mélygarázs használatában 

és megítélésében mérhető. A jelenlegi helyzet szerint a projekt az elvárásoknak megfelelően 

halad előre, törekszik a projekt fenti céljait veszélyeztető kockázatok megelőzésére és 

minimalizálására. 
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 

 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. § (3) bekezdése 

alapján a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-ben az államot megillető társasági részesedés felett a 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a kultúráért felelős miniszter gyakorolja.   

A 100%-os állami tulajdonban lévő, forprofit gazdasági társaság 2013. december 21. napján 

került megalapításra, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a társaságot 50,0 M Ft-os alaptőkével 

2014. február 5. napján bejegyezte.  

A társaság alapításának célja az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó 

koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. 

(VII. 2.) Korm. határozatban a Liget Budapest projekt részeként megjelölt egyes beruházások 

megvalósítása és hasznosítása. 

A tulajdonosi jogok gyakorlása az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok 

gyakorlásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 15.) EMMI utasítás szerint a funkcionális és a 

szakmai területek együttműködésével történik. 

Az MNV Zrt. és a Minisztérium között létrejött társasági részesedések átadás-átvételéről szóló 

megállapodás aláírásával az EMMI Igazgatása nyilvántartásába került a társaság részesedése 50 

M Ft értékben. A részesedés nyilvántartási értéke 2015. év folyamán nem változott. 

A társaság vagyonának 2015. évi változása 

   
(adatok ezer Ft-ban) 

Megnevezés 2014. év 2015. év Változás 
Változás %-

ban 

A. Befektetett eszközök  75 652 197 81 769 390 6 117 193 108,1 

B. Forgóeszközök 2 965 015 11 472 152 8 507 137 386,9 

C. Aktív időbeli 

elhatárolások 76 764 71 403 -5 361 93,0 

Eszközök összesen 78 693 976 93 312 945 14 618 969 118,6 

D. Saját tőke  90 501 189 844 99 343 209,8 

E. Céltartalékok 0 0 0   

F. Kötelezettségek 76 151 880 82 336 129 6 184 249 108,1 

G. Passzív időbeli 

elhatárolások 2 451 595 10 786 972 8 335 377 440,0 

Források összesen 78 693 976 93 312 945 14 618 969 118,6 

A társaság a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 

felhatalmazása alapján 2013. december 22-től a Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz. városligeti 

ingatlan vagyonkezelője lett 99 éves időtartamra. Kivételt képeznek a törvény hatálybalépését 

megelőzően az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett vagyonkezelői és egyéb jogok. A 

vagyonkezelői jog nem terjed ki a Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 37. szám alatti 

ingatlan (Műcsarnok) és hozzá tartozó földterületre, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, 
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valamint a Városligeti Műjégpálya épületére, továbbá a műszaki infrastruktúra sajátos 

építményeire. 

A Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében 

2015. március 26-tól a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 

hányada, a Komárom 802 és Komárom 803 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a városligeti 

ingatlanon lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épülete (a Magyar Műszaki és 

Közlekedési Múzeum javára bejegyzett vagyonkezelői joghoz kapcsolódó ingatlanrész) szintén a 

társaság vagyonkezelésébe került. 

A vagyonkezelésbe vett eszközök nettó értékének alakulása 

   
(adatok ezer Ft-ban) 

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás 
Változás %-

ban 

Vagyonkezelt állami tulajdonú 

ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 

1 1 998 686 1 998 685 199 868 600,0 

Vagyonkezelt önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 

75 307 379 77 125 955 1 818 576 102,4 

Vagyonkezelt állami 

befejezetlen beruházás 
334 810 2 578 769 2 243 959 770,2 

Eszközök összesen 75 642 190 81 703 410 6 061 220 108,0 

Vagyonkezelésbe vett ingatlanok 

Megnevezés Terület (nm) Helyrajzi szám Egyéb információ 

2015. 12.31. 

nettó érték 

(ezer Ft) 

Városliget  

(kivéve Műcsarnok, 

Széchenyi 

Gyógyfürdő és 

Uszoda, Városligeti 

Műjégpálya épülete 

és infrastrukturális 

létesítményei) 

894 834/ 

982 050 

Budapest, 

belterület 

HRSZ 29732/1 

területhasznosítási 

jog 

fejlesztés alatt 

77 625 933 

Csillagerőd 38 712 

Komárom, 

belterület 

HRSZ 803 

fejlesztés alatt 662 955 

Vár-árok 49 835 

Komárom, 

belterület 

HRSZ 802 

fejlesztés alatt 
1 

 

OMMRK (kivett 

kórház) 
21667/38 899 

Budapest,  

Szabolcs u. 33. 

HRSZ 28056 

fejlesztés alatt 835 752 
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A társaság 2015. évi gazdálkodásának eredménye 

 

    
(adatok ezer Ft-ban) 

Megnevezés 2014. év 2015. év Változás 
Változás 

%-ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele  77 648 337 830 260 182 435,1 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0   

III. Egyéb bevételek  473 835 898 978 425 143 189,7 

IV. Anyagjellegű ráfordítások  402 478 772 472 369 994 191,9 

V.  Személyi jellegű ráfordítások 102 149 354 160 252 011 346,7 

VI. Értékcsökkenési leírás 5 020 34 842 29 822 694,1 

VII.  Egyéb ráfordítások 1 551 9 776 8 225 630,3 

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE  40 285 65 558 25 273 162,7 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei    1 653 13 384 11 731 809,7 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 169 2 936 2 767 1737,3 

B. 

PÉNZÜGYI MÜVELETEK 

EREDMÉNYE  1 484 10 448 8 964 704,0 

C. 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY  41 769 76 006 34 237 182,0 

X.  Rendkívüli bevételek 3 877 34 598 30 721 892,4 

XI.  Rendkívüli ráfordítások     0   

D. RENDKIVÜLI  EREDMÉNY 3 877 34 598 30 721 892,4 

E. ADÓZÁS  ELÖTTI  EREDMÉNY  45 646 110 604 64 958 242,3 

XII. Adófizetési kötelezettség 4 565 11 261 6 696 246,7 

F. ADÓZOTT  EREDMÉNY  41 081 99 343 58 262 241,8 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 41 081 99 343 58 262 241,8 

 
 

A Városliget Zrt. feladatainak ellátásához szükséges források biztosítására a Kormány 

határozatai alapján támogatás formájában került sor. 

 

A társaság éves beszámolóit a Minisztérium alapítói határozattal hagyja jóvá.  
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Külgazdasági és Külügyminisztérium 
 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) társasági részesedések feletti 

tulajdonosi joggyakorlást a társaságok vonatkozásában az alábbi jogszabályok indokolják: 

− Az Eximbank Zrt., valamint a MEHIB Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, 

amelynek a nevében a tulajdonosi (részvényesi) jogokat a Magyar Export-Import Bank 

Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. 

évi XLII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján a külgazdasági ügyekért felelős miniszter 

gyakorolja. 

− Az Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. részesedése vonatkozásában a tulajdonosi 

jogokat – az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 

törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXI. törvény 27. §-a, valamint a 

gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/B. § (2) bekezdése értelmében – 

a Magyar Állam nevében a külgazdasági és külügyminiszter gyakorolja. 

 

A gazdálkodás 2015. évi folyamatai 

 

A KKM fejezetbe sorolt tulajdonosi joggyakorló szervezet 2015. évi költségvetési 

beszámolójának mérlegadatai: 

      Adatok Mrd Ft-ban 

Megnevezés Előző időszak 
Tárgyi 

időszak 

Index 

(Ft) (%) 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 
66,3 98,9 32,6 49,2  

Ebből: tartós részesedések 66,3 98,9 32,6 49,2 

Követelések 5,4 5,4 0 0,0 

Eszközök összesen 71,7 104,3 32,6 45,5 

Saját tőke 71,3 104,0 32,7 45,9 

Passzív időbeli elhatárolások 0,4 0,3 -0,1 -25,0 

Források összesen 71,7 104,3 32,6 45,5 

 

A tartós részesedések 2015. évi mérleg szerinti értéke 98,9 Mrd Ft volt, amely előző évhez 

viszonyítva 32,6 Mrd Ft-tal emelkedett. A tartós részesedések állományát az Eximbank Zrt. 

89,0 Mrd Ft értékű, a MEHIB Zrt. 4,3 Mrd Ft értékű, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Zrt. 5,6 Mrd Ft értékű részesedései alkotják. 

A minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó részesedések 

 

Gazdálkodó szervezet  megnevezése 

Könyv szerinti 

érték  

(Mrd Ft) 

Állami tulajdoni részesedés 

aránya összege (Mrd Ft) 

Magyar Export-Import Bank Zrt. 89,0 100,00% 89,0 

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 4,3 100,00% 4,3 

Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Zrt.  
5,6 98,75% 5,6 

Összesen: 98,9  98,9 
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Követelés állomány 

 

A követelések 2015. évi mérlegben kimutatott 5,4 Mrd Ft összegű állománya az előző évhez 

viszonyítva nem változott. A mérlegsoron az Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. részére a 2014. 

évben két alkalommal, összességében 5,0 Mrd Ft összegben folyósított tulajdonosi kölcsön, 

valamint ennek 2017-ben esedékes, 0,4 Mrd Ft összegű kamata került kimutatásra. 

 

Eximbank Zrt.-MEHIB Zrt.: 

 

2015 folyamán sem az Eximbank Zrt., sem a MEHIB Zrt. nem kapott tulajdonosi hitelt. A 

MEHIB Zrt. tőkeemelésben sem részesült, míg az Eximbank Zrt. jegyzett tőkéje az alábbiak 

szerint változott: 

 

Az Eximbank Zrt. jegyzett tőkéje 2014. december 31-én 48 100 M Ft volt. Az alaptőke  9 620 

darab, egyenként  5 M Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényből állt. Az Alapító 

2014. december 23-án a jegyzett tőke 10 000 M Ft-os emeléséről döntött, az átutalás 2014-ben 

megtörtént, de a cégbíróság általi bejegyzésre csak 2015. január 22-i hatállyal került sor. Ezért 

ezt az összeget 2014. december 31-én az Eximbank Zrt.  az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

között, mint Alapítóval szembeni kötelezettség mutatta ki. 

Az Eximbank Zrt. Bank jegyzett tőkéje 2015. december 15-i hatállyal 10 900 M Ft-tal került 

megemelésre, amely 2015-ben a cégbíróság által bejegyzésre került. Az Alapító 2015. december 

29-én a jegyzett tőke további 20 000 M Ft-os emeléséről döntött, az átutalás 2015-ben 

megtörtént, de a cégbíróság általi bejegyzésre csak 2016. január 26-án került sor. Ezért ezt az 

összeget 2015. december 31-én az Eximbank Zrt. az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között, 

mint Alapítóval szembeni kötelezettség mutatja ki. 

Az Eximbank Zrt. dinamikusan növekvő aktivitásához igazodó mértékű tőkeemelésre a 

tőkemegfelelésre vonatkozó törvényi előírások betartása érdekében került sor. 

 

M Ft tőkeemelés 

összege 

bejegyezve 2015. évi 

beszámolóban 

Nyitó jegyzett tőke 2014.12.31      48 100 

tőkeemelés 2014.12.23 10 000 2015.01.22 + 10 000 

tőkeemelés 2015.12.15 10 900 2015.12.15 + 10 900 

tőkeemelés 2015.12.29 20 000 2016.01.26  

Záró jegyzett tőke 2015.12.31      69 000 

 

A 2015. év során az Eximbank Zrt. tőkéje 20 900 M Ft-tal nőtt. A tulajdonos 2015-ben összesen 

30 900 M Ft-ot fordított tőkeemelésre. 

 

Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Mérleg (M Ft) 2014.12.31 2015.12.31 

1 Pénzeszközök 110 12 503 

2 Állampapírok 74 147 56 066 

3 Hitelintézetekkel szembeni követelések 379 395 542 712 

4 Ügyfelekkel szembeni követelések 134 143 176 184 

5 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 40 44 

7 Részvények, részesedések befektetési célra 3 525 5 976 



 

192 

 

9 Immateriális javak 365 343 

10 Tárgyi eszközök 305 779 

12 Egyéb eszközök 5 602 3 288 

13 Aktív időbeli elhatárolások 29 404 45 301 

  Eszközök összesen 627 034 843 197 

1 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 154 108 293 744 

2 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 10 046 25 398 

3 
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló 

kötelezettség 385 086 411 878 

4 Egyéb kötelezettségek  12 647 22 142 

5 Passzív időbeli elhatárolások 8 658 10 231 

6 Céltartalékok 1 585 866 

8 Jegyzett tőke 48 100 69 000 

10 Tőketartalék 400 400 

11 Általános tartalék 6 404 6 718 

15 Mérleg szerinti eredmény (+-) 0 2 821 

  Források összesen 627 034 843 197 

  Ebből: Saját tőke 54 904 78 938 

 

Az Eximbank Zrt. 2015. december végi mérleg-főösszege a bővülő aktivitás következtében 34%-

kal magasabb, az előző év végi értéket szavatoló tőkéje 86,4 Mrd Ft volt 2015 végén. 

 

Eredménykimutatás (M Ft) 2014.12.31 2015.12.31 

1 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  28 567 40 358 

2 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19 122 25 135 

  KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 9 446 15 223 

3 Bevételek értékpapírokból 0 0 

4 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 325 347 

5 Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 177 279 

6 Pénzügyi műveletek nettó eredménye -2 357 -3 163 

7 Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 2 104 4 006 

8 Általános igazgatási költségek 4 085 4 907 

9 Értékcsökkenési leírás 212 283 

10 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 5 152 4 832 

11 

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a 

függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 
1 689 2 864 

12 

Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati 

céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) 

kötelezettségekre 

782 1 736 

12/A Általános kockázati céltartalék képzés (+) és felhasználás (-) 0 0 

13 

Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozásban való részvények, részesedések után 

182 779 

14 

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések 

után 

0 0 

15 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye -1 197 4 206 

16 Rendkívüli bevételek 0 0 

17 Rendkívüli ráfordítások 72 66 
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18 Rendkívüli eredmény (16-17) -72 -66 

19 Adózás előtti eredmény (+- 15 +-18) -1 269 4 140 

20 Adófizetési kötelezettség 114 1 006 

21 Adózott eredmény (+- 19-20) -1 383 3 134 

22 Általános tartalékképzés, felhasználás (-+) 1 383 -313 

23 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 

24 Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 

25 Mérleg szerinti eredmény (+- 21-/+22+23-24) 0 2 821 

 

Az Eximbank Zrt. adózás előtti eredményének jelentős javulása egyszeri tételeken túl a 

kamatbevételek jelentős bővülésének, a javuló portfolióminőség miatt arányaiban kisebb 

értékvesztés állománynak és a bevételektől elmaradó mértékben bővülő költségeknek volt 

köszönhető.  

 

Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Mérleg (M Ft) 2014.12.31 2015.12.31 

A Immateriális javak 16 8 

B Befektetések 11 595 10 671 

C Követelések 2 393 2 031 

D Egyéb eszközök 74 257 

E Aktív időbeli elhatárolások 315 262 

  Eszközök (aktívák) összesen 14 393 13 229 

A Saját tőke 8 900 8 545 

B Biztosítástechnikai tartalékok 3 878 3 239 

C Céltartalékok 390 91 

D 
Viszontbiztosítóval szembeni 

letéti köt. 
0 0 

E Kötelezettségek 880 938 

F Passzív időbeli elhatárolások 344 415 

  Források (passzívák) összesen 14 393 13 229 

 

A MEHIB Zrt. 2015. év végi mérlegfőösszege érdemben nem változott. A társaság jegyzett 

tőkéje 2015 év végén 4,3 Mrd Ft volt. 

 

Eredménykimutatás, M Ft 
2014.12.31 2015.12.31 

1. Bruttó díj 429 359 

2. Megszolgált díjak 957 998 

3. Biztosítástechnikai bevétel 961 1 002 

4. Biztosítástechnikai ráfordítás 2 024 1 949 

5. Biztosítástechnikai eredmény -1 082 -947 

6. Befektetési eredmény 376 138 

7. Szokásos vállalkozási eredmény -1 109 -344 

8. Rendkívüli eredmény 0 0 

9. Adózás előtti eredmény -1 109 -344 

10. Adózott eredmény -1 120 -355 

11. Mérleg szerinti eredmény -1 120 -355 
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A 2015. évi adózás előtti eredménye jelentős javulást mutat az előző évihez képest. A veszteség 

csökkenése egyszeri tételeken túl a díjbevételek növekedéséből és a költségmegtakarításból 

eredt.   

 

 

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 

 

A 2015. január 1 - december 31. közötti időszak vonatkozásában a Magyar Állam, mint 

tulajdonos tőkeemelést valósított meg az Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-ben. Egyéb 

tőkeemelésre nem került sor az említett időszakban, illetve tulajdonosi kölcsönt sem kapott a 

társaság. 

 

A tulajdonosi joggyakorló KKM az állami forrás rendelkezésre bocsátását a társaság tejipari és 

almapiaci tevékenysége, valamint a török relációt érintő viszonylati kereskedőházának nyitási és 

üzemeltetési költségei finanszírozása érdekében javasolta. 

 

A 2015. évi tőkeemelés során a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. közgyűlése a hivatkozott 

határozatában úgy döntött, hogy a társaság 4 000 000 000,- Ft összegű alaptőkéjét megemeli 

1 000 000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulással, 4 001 000 000,- Ft-ra.  

 

MÉRLEG Eszközök (aktívák)                                                           ezer Ft-ban 

Sor- 
  A tétel megnevezése 2014.12.31 2015.12.31 

szám 

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 432 993 781 185 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 153 174 135 914 

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 252 819 568 254 

4 1 
Ebből: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 
159 117 175 736 

5 2 Ebből: Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 256 774 

6 3 
Ebből: Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek 
93 676 114 238 

7 4 Ebből: Beruházások, felújítások 26 21 506 

8 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 27 000 77 017 

9 1 
Ebből: Tartós részesedések kapcsolt 

vállalkozásban 
27 000 32 267 

10 2 Ebből: Egyéb tartós részesedés 0 44 750 

11 B. FORGÓESZKÖZÖK 11 929 247 7 938 193 

12 I. KÉSZLETEK 3 544 716 503 821 

13 1 Ebből: Áruk 3 197 916 225 113 

14 2 Ebből: Készletekre adott előlegek 346 800 278 708 

15 II. KÖVETELÉSEK 1 573 688 4 427 637 

16 1 
Ebből: Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők) 
153 944 3 606 930 

17 2 
Ebből: Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben 
6 301 388 403 

18 3 Ebből: Egyéb követelések 1 413 443 432 304 

19 III. ÉRTÉKPAPÍROK 4 459 854 0 

20 1 
Ebből: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 
4 459 854 0 
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21 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 350 989 3 006 735 

22 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 165 336 23 829 

23   ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 12 527 576 8 743 207 

 

Az eszközállomány kapcsán a társaság befektetett eszközállományának változását döntően a 

tárgyi eszközök növekedése okozta, ami többek között a bérelt ingatlanon végzett beruházások 

értékét és az irodai bútorok, számítástechnikai eszközök beszerzését foglalta magában. A 

készletek közül a tárgyi eszközök közé lettek átsorolva a társaság 2014. évi alma ügyletéhez 

kapcsolódóan a Cider Alma Kft. használatára beszerzett tartályládák, melyek 2015. december 

31-i nettó értéke 256 774 ezer Ft volt.  

A befektetett pénzügyi eszközök állományának változását a 4 db átalakulással (a társaságba 

történő beolvadással) megszűnt, ún. viszonylati Kft. részesedésének kivezetése (12 000 ezer Ft), 

az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. 100 ezer Ft-os tőkeemelése és e 

társaság számára 24 900 ezer Ft összegű tőketartalék nyújtása, valamint az Áldomás Kft.-ben és 

a Prominence Food Zrt.-ben szerzett összesen 44 750 ezer Ft névértékű részesedés okozta.  

A társaság 2015. december 31-én 225 113 ezer Ft értékű étkezési almát tartott nyilván a 

készletei között. A 2014. évi árubeszerzéseinek 95%-a (amely több mint 3 Mrd Ft értékű 

étkezési alma és almasűrítmény készletet jelentett) a 2015. év folyamán értékesítésre került, így a 

2015. december 31-i áruérték csak a 2015. év végén újonnan beszerzett étkezési alma 

készletértékét foglalta magában.  

A követelések 81%-át a vevőkkel szembeni követelések tették ki. A vevői követelésállomány a 

2014. évhez képest jelentkező, 2015. évi jelentős növekedése a készletek kapcsán említett 

áruértékesítésből fakadt. A követelések között a legjelentősebb a CIDER Alma Kft.-vel szemben 

fennálló 3,28 Mrd Ft összértékű követelés, amelyből közel 280 Mrd Ft kiegyenlítésre került a 

mérlegkészítésig (2016. február hónapjában). A társaság kapcsolt vállalkozásaival szembeni 

követelésének jelentős növekedése egyrészt a leányvállalatainak (azok tőke-ellátottsági helyzete, 

illetve utófinanszírozott működése okán) adott kölcsönt, másrészt a számukra nyújtott 

szolgáltatások kiszámlázott díja miatti vevőkövetelést foglalta magában. Az egyéb követelések 

legnagyobb tétele az általános forgalmi adó miatti követelés, ennek előző évhez (1 224 M Ft) 

mért jelentős csökkenése abból fakad, hogy a társaság a 2015. évben már nem valósított meg 

több Mrd Ft értékű áruvásárlást, így az ilyen típusú ÁFA-visszaigénylés jóval alacsonyabb 

szinten (319 M Ft) jelentkezett a 2015. év végén.  

A társaság a korábbi években szabad pénzeszközeit forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokban tartotta. Az utolsó tranzakció dátuma 2015. március 9. volt, amikor az összes 

értékpapír eladásra került, újabb vásárlási tranzakcióra pedig nem került sor. Ehhez 

kapcsolódóan a pénzeszközök állományának növekedését a megszűnt értékpapírállomány fel 

nem használt része okozta. 

 

MÉRLEG Források (passzívák)  

 adatok ezer Ft-ban 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése 2014.12.31 2015.12.31 

24 D. SAJÁT TŐKE 6 834 432 2 503 908 

25 I. JEGYZETT TŐKE 4 000 000 4 001 000 

26 II. 
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 

TŐKE (-) 
0 0 

27 III. TŐKETARTALÉK 5 344 100 7 011 412 

28 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -142 203 -2 509 668 

29 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 

30 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 
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31 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -2 367 465 -5 998 836 

32 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 

33 F. KÖTELEZETTSÉGEK 5 581 713 5 742 599 

34 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

35 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 014 000 5 014 000 

36 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 567 713 728 599 

37 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 111 431 496 700 

38   FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 12 527 576 8 743 207 

 

A társaság forrásai kapcsán a jegyzett tőke 2015.08.26-i nappal 1 M Ft összeggel 4 001 M Ft-ra 

nőtt, a Magyar Állam, mint tulajdonos által megvalósított tőkeemelés következtében. A 

tulajdonos döntése és pénzügyi intézkedése alapján a tőketartalék mintegy 7 Mrd Ft-ra 

emelkedett, a 2015. évben bekövetkezett mintegy 1,7 Mrd Ft összegű tőkeemelés miatt. Az 

eredménytartalék tartalmazza a korábbi évek mérleg szerinti eredményeinek (veszteségének) 

halmozott összegét (ebből a 2014. évi mérleg szerinti eredmény mintegy (-) 2,4 Mrd Ft 

összeggel növelte a korábbi évek eredménytartalékát).  

A társaság hosszú lejáratú kötelezettsége a 2014. évben 5 014 000 ezer Ft összegben a KKM-

től hosszú lejáratra kapott kölcsön volt, melynek visszafizetési határideje 2017. október, illetve 

december hónap. 

 

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése 

2014.01.01 - 

2014.12.31 

2015.01.01 - 

2015.12.31 

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 175 617 4 546 609 

2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 251 843 1 085 333 

3 I. Értékesítés nettó árbevétele 427 460 5 631 942 

4 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

5 III. Egyéb bevételek 738 761 

6 5 Anyagköltség 31 552 35 280 

7 6 Igénybe vett szolgáltatások 1 605 010 4 381 873 

8 7 Egyéb szolgáltatások értéke 31 760 56 516 

9 8 Eladott áruk beszerzési értéke 288 433 4 624 227 

10 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 1 517 

11 IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 956 755 9 099 413 

12 V. Személyi jellegű ráfordítások 1 005 892 1 554 822 

13 VI. Értékcsökkenési leírás 104 369 109 140 

14 VII. Egyéb ráfordítások 2 464 307 347 

15 A. 
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE 
-2 641 282 -5 438 019 

16 B. 
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE 
273 785 -73 692 

17 C. 
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY 
-2 367 497 -5 511 711 

18 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 32 -475 532 

19 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -2 367 465 -5 987 243 

20 F. ADÓZOTT EREDMÉNY -2 367 465 -5 998 836 

21 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -2 367 465 -5 998 836 
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Az értékesítésből származó nettó árbevétel 80%-át a belföldi értékesítés tette ki, ennek 

legnagyobb hányada a 2014. évben beszerzett étkezési alma és almasűrítmény eladásából fakadt. 

A külföldi értékesítés árbevétele kapcsán az újabb export vevők megszerzése növekvő ügylet 

számot, és ennek megfelelően a 2014. évhez képest magasabb bevételi összeget eredményezett. 

A magyar gyártók és termelők, valamint a külpiaci vevők közötti ügyletekben való 

közreműködéséért kapott jutalék 8 366 ezer Ft volt. 

 

A ráfordítások kapcsán az anyagjellegű ráfordítások mintegy 29%-át (2 670 177 ezer Ft) a 

társaság belföldön és külföldön működő, a kis- és középvállalkozási exporttevékenység 

bővítésének elősegítése céljából létrehozott képviseleti irodáinak költsége tette ki. Ez a 2014. 

évi 504 377 ezer Ft-hoz képest több mint ötszörös növekedést jelent, tekintettel arra, hogy a 

2014. év második felében megnyitott kereskedelmi irodák száma (22 db) a 2015. év során közel 

megduplázódott, és így már 37 országot lefedő irodahálózattá alakult. A társaság értékesítési 

tevékenységéhez kapcsolódó szállítási, rakodási, raktározási és egyéb költségek 754 167 ezer Ft-

ot, a működéshez kapcsolódó költségek (anyag-, üzemeltetési, karbantartási, hirdetés és 

reklám-, valamint kiküldetési költségek, bérleti és szakértői díjak) 957 529 ezer Ft-ot tettek ki. A 

2014. évi értékhez képest jelentős növekedést mutatott az eladott áruk beszerzési értéke is, amely 

a tárgyévben értékesített termékek mindenkori beszerzési értékét tartalmazza függetlenül attól, 

hogy az árukészlet melyik évben került megvásárlásra.  

A 2014. évi 90 fős átlagos statisztikai létszám a 2015. évre 141 főre nőtt, ezért ezzel azonos 

arányban nőtt meg a személyi jellegű ráfordítások összege is. Az egyéb ráfordítások 

legnagyobb tétele a követelések között elszámolt és peresített vevői követelésből származó 

értékvesztés volt 218 M Ft összegben. A rendkívüli eredmény összegét meghatározó rendkívüli 

ráfordítások a megszűnt részesedések értékét (12 000 ezer Ft), illetve az MNKH Magyar 

Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft.-vel szembeni elengedett követelés 463 532 ezer Ft-

os összegét foglalta magában. 

 

Tekintettel arra, hogy a 2015. évi bevételek összértéke csekély mértékben haladta meg a 

kereskedelmi ügyletekre fordított összegeket, bevételt jelentő közvetlen tulajdonosi feladat-

finanszírozás hiányában a társaságnak a szakmai és intézményfenntartási kiadásait a saját 

tőkéjéből volt szükséges fedeznie. 2016 márciusától a társaság közszolgáltatási szerződést kötött 

a KKM-mel, melynek eredményeként megvalósult a társaság feladat alapú finanszírozása, így 

biztosításra került a jogszabályban rögzített ország-specifikus komplex kereskedelem-fejlesztési 

szakfeladat ellátásához szükséges költségvetési forrás. 

 

A KKM rábízott vagyonához kapcsolódó stratégiai-elvi szempontok  

 

Egységes mérési és kontrolling rendszert a tárca nem alkalmaz, túlnyomórészt a felügyelt 

társaságok eltérő tevékenységi köréből fakadóan. A társaságok esetében az éves üzleti terv és 

beszámoló jelenti az éves szintű átfogó mérlegelés tárgyát, de ezektől függetlenül évente több 

alkalommal kerül sor a társaságok részéről egyedi ügyekre vagy időszakokra vonatkozó 

jelentések felterjesztésére. Az eredményességet az év elején, a vezetők részére meghatározott 

prémium-kitűzéseken keresztül is méri a KKM, ami – ugyan az új szabályozás miatt már 

arányaiban kisebb léptékben – de a vezető tisztségviselők díjazásában is megjelenik. 

 

A korábbi évek tapasztalatait felhasználva megkezdődött a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 

feladatainak közfeladat alapon történő szervezése, amely mind a társaság finanszírozása, mind 

annak szervezetére hatást gyakorol. 
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Ellenőrzés, szabályszerűség 

 

Az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan a KKM-nek egyébként 

túlnyomórészt problémája nem volt, bár pár szabály alkalmazása (átláthatóság) a külképviseleti 

beszerzéseknél gondot okoz.  

A Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya a 2015. évi ellenőrzési munkatervében foglaltaknak 

megfelelően „A KKM vagyonkezelésében lévő, kihasználatlan külföldi ingatlanok helyzetének 

vizsgálata” tárgyban  szabályszerűségi ellenőrzést folytatott a Vtv., valamint a 254/2007. (X. 4.) 

Korm. rendelet alapján. Az ellenőrzés célja annak felmérése volt, hogy a KKM 

vagyonkezelésében lévő, korábban külképviseletek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok kezelése 

során a költséghatékonysági szempontok érvényesültek-e, megoldott-e az ingatlanok állagának 

védelme, történt-e kezdeményezés az ingatlanok hasznosítására vagy elidegenítésére. 

Az érintett főosztályokon folytatott megbeszélések és a rendelkezésre bocsátott írásos anyagok, 

valamint az ingatlanokkal kapcsolatban 14 külképviseletre megküldött kérdőívek elemzése után 

az ellenőrök tapasztalataikat összefoglaló jelentésben összegezték. Soron kívüli szabályszerűségi 

ellenőrzésre a fenti tárgyban  az elmúlt évben nem került sor.  
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Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.  
 

Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus 

díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és 

kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet és az 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és 

egyes fejlesztési feladatokról szóló 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat alapján a NÚSZ Zrt. 

gyakorolja a Magyar Állam tulajdonosi jogait. 

 

UD rendszer 

 

A 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet alapján az országos közutak használatáért fizetendő, megtett 

távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában foglaló integrált 

elektronikus díjszedési rendszer kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő 

vagyonelemek (UD rendszer) feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének 

gyakorlására 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra a NÚSZ Zrt. került kijelölésre. Az 

UD rendszer részét képezi a NÚSZ Zrt. által az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) bevezetése” 

elnevezéssel lefolytatott beszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tárgyát 

képező, annak eredményeként létrejövő dolgok (így különösen az UD rendszer felépítményei, 

infokommunikációs infrastruktúrája, gépjárművei, mindezek eszközei, a fedélzeti berendezések, 

az ügyfélszolgálati irodák és ügyfélszolgálati pontok infrastruktúra eszközei) és vagyoni értékű 

jogok. Az UD rendszernek az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítói hatáskörébe 

tartozó rendőri szerv, mint díjellenőrzési hatóság feladatellátásához szükséges vagyonelemei (a 

továbbiakban: díjellenőrzési eszközök) felett a tulajdonosi joggyakorlás kizárólag a 

díjellenőrzési eszközök állam javára történő megszerzésére terjed ki. 

Az UD rendszer megvalósítására a társaság 2013. május 27-én bruttó 30 862 400 ezer Ft 

összegű, vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás összege 2015. augusztus 27-én 

kiegészítésre került – a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 

1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján, útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 

jogcímen – bruttó 1 246 250 ezer Ft-tal. 

 

EKÁE rendszer 

 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási 

és egyes fejlesztési feladatokról szóló 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat alapján az EKÁE 

rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges beszerzéseket a NÚSZ Zrt. folytatja le a 

Magyar Állam nevében, továbbá a beszerzést követő projektvezetési feladatokat, így különösen a 

rendszer átadás-átvételét a NÚSZ Zrt. végzi. 

A NÚSZ Zrt. az EKÁE rendszerrel kapcsolatban kijelölt feladatokra 2015 folyamán a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb 

előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 

1924/2015 (XII. 11.) Korm. határozat alapján bruttó 1 615 000 ezer Ft-tal nőtt az EKÁE rendszer 

támogatási összege a további beruházásokhoz.  

 

A társaság a tulajdonosi joggyakorlás tekintetében az alábbi előírásokat alkalmazza: 

 A társaság a tulajdonosi joggyakorlása körében a vagyonelemeket – a leselejtezett tárgyi 

eszközök kivételével – nem idegenítheti el, azokat biztosítékul nem adhatja, azokra vételi 

jogot, elővásárlási- és visszavásárlási jogot nem alapíthat, és azokat más módon nem 

terhelheti meg.  
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 A társaság saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a 

vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett a Magyar Állam nevében a társaság 

gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon). 

 A társaság a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó állami vagyont (rábízott vagyon) az 

adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon 

mennyiségben és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván. 

Ezen elkülönített nyilvántartás tételesen tartalmazza az immateriális javak, vagyoni 

értékű jogok, tárgyi eszközök, befektetési céllal vásárolt értékpapír könyv szerinti bruttó 

és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés, értékvesztés összegét és az azokban 

bekövetkezett változásokat is. Az értéken történő nyilvántartástól csak abban az esetben 

lehet eltekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem 

állapítható meg. 

 A társaság a rábízott vagyon értékének megőrzéséről köteles gondoskodni. 

 

A társaság rábízott vagyonának mérlege 

           ezer Ft 

Megnevezés 2014 2015 

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 21 439 616 24 620 536 

Vagyoni értékű jogok 4 997 906 182 855 

Szellemi termékek 360 332 10 956 217 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 079 901 2 666 634 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 821 136 423 493 

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök 10 722 343 4 695 280 

Követelések 20 603 20 603 

Pénzeszközök 10 701 740 4 489 277 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 454 878 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 32 166 413 29 131 294 

Jegyzett tőke 30 862 400 30 862 400 

Felhalmozott eredmény 362 315 - 7 313 276 

Mérleg szerinti eredmény - 7 675 591 - 6 524 147 

Saját tőke 23 549 124 17 024 977 

Rövid lejáratú kötelezettségek 8 617 289 12 082 692 

Passzív időbeli elhatárolás 0 23 625 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 32 166 413 29 131 294 

 

Az immateriális javak között mutatja ki a társaság: 

 a vásárolt szoftvereket, a tárgyévben üzembe helyezett vásárolt szoftverek bruttó értéke 

8 707 091 ezer Ft. Ebből a jelentősebb tételek: EKÁE rendszer 

7 882 111 ezer Ft, Oracle licence 488 956 ezer Ft, SAP fejlesztések 257 233 ezer Ft, 

valamint UD infrastruktúra fejlesztés 78 791 ezer Ft.  

 az EKÁE rendszer 2 lépcsőben, mérföldkövenként került aktiválásra. Első lépésben a 

rendszer indulásához szükséges beruházások (kommunikációs kampányköltség, 

informatikai központ költöztetés, bevallási modul, biztosítéki modul fejlesztése) összesen 

6 059 286 ezer Ft értékben, második lépésben a NAV integráció és teljes 

funkcionalitáshoz szükséges beruházás költségei, 1 822 826 ezer Ft értékben. 

 

Tárgyi eszközök: 

 a 101 db portál kiépítésével és az ügyfélszolgálatok kialakításával kapcsolatban 

felmerülő összes költség az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között került 

kimutatásra, 13 181 671 ezer Ft bruttó értékben.  
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 a selejtezés miatt kivezetett ingatlanok bruttó beszerzési értéke 2 554 ezer Ft, nettó könyv 

szerinti értéke pedig 2 460 ezer Ft volt, amely a GY6J M3 14+674 km-nél lévő portál 

szalagkorlát cseréjét jelenti. 

 a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 6 228 737 ezer Ft bruttó értékű 

állományból 5 435 525 ezer Ft a számítástechnikai és elektronikai rendszer, 

793 212 ezer Ft a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló gép, jármű, bútor. 

 a selejtezés miatt kivezetett tárgyi eszközök bruttó beszerzési értéke 113 ezer Ft, nettó 

könyv szerinti értéke nulla volt. 

 2015. december 31-i határnappal a befejezetlen beruházások értéke: 423 493 ezer Ft volt. 

Az itt kimutatott beszerzett, de még üzembe nem helyezett eszközök nagyrészt az UD-

HD integrációval kapcsolatos beszerzések, TSM projekt, melynek összege 11 684 ezer Ft 

valamint számítástechnikai berendezések. 

 a 2015-ös gazdasági évben az eszközök aktiválása a műszaki teljesítési igazolások 

függvényében folyamatos volt, összesen 9 331 486 ezer Ft értékben. A 2015-ös évben 

beszerzett eszközök értéke 9 574 638 ezer Ft volt.  

 a társaság eszközein semmiféle zálogjog vagy teher nem áll fenn. 

A 2015-ös gazdasági évben 6 524 147 ezer Ft veszteség jelentkezett a rábízott vagyon 

beszámolójában, melynek oka, hogy a 24 620 536 ezer Ft aktivált eszközökre elszámolt 

értékcsökkenés összege 6 391 272 ezer Ft volt. 

A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítókkal szemben fennálló, még ki nem fizetett 

számlákat mutatja ki a társaság, a passzív időbeli elhatárolás soron pedig egy be nem érkezett, de 

még a 2015-ös gazdasági évet érintő tétel szerepel. 

 

A társaság rábízott vagyonának eredménykimutatása 

           ezer Ft 
Megnevezés 2014 2015 

Különféle eredményszemléletű bevételek 500 14 

Igénybevett szolgáltatások 1 854 476 89 197 

Értékcsökkenési leírás 5 479 562 6 391 272 

Egyéb ráfordítások összesen 16 498 106 258 

Tevékenység eredménye - 7 350 036 - 6 586 713 

Pénzügyi műveletek bevétele 98 474 62 566 

Szokásos eredmény 7 251 562 - 6 524 147 

Rendkívüli ráfordítások 424 029  

Mérleg szerinti eredmény - 7 675 591 - 6 524 147 

 

A rábízott vagyonban lévő eszközökkel elért árbevétel a NÚSZ Zrt. beszámolójában szerepel. 

A NÚSZ Zrt. az UD rendszer révén az alábbi táblázatban szereplő árbevételből származó 

összeget továbbította a Magyar Államkincstár részére. 

 

           ezer Ft 

E-útdíj értékesítés árbevétele 2014 2015 

Egyenleg feltöltés árbevétele 74 750 265 96 129 065 

Viszonylati jegy értékesítés árbevétele 54 192 759 51 003 648 

Amnesztia díj különbözet bevétele 17 006 2 841 

Összesen 128 960 030 147 135 554 

 

A rábízott vagyonnal kapcsolatosan az igénybevett szolgáltatások soron a szakértői díjak, 

valamint az üzemeltetés költségei kerültek kimutatásra. Az egyéb ráfordítások között mutatja ki 
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a társaság a támogatási szerződés módosításában megjelölt feladatokra (projektmenedzsment, 

pénzügyi-számviteli monitoring, kontrolling, minőségbiztosítás, vagyonátadás, közbeszerzési, 

jogi, pénzügyi, műszaki kompetencia biztosítása) a NÚSZ Zrt. részére nyújtott finanszírozást, 

amely az EKÁE rendszer elkülönített pénzeszközéből került kiegyenlítésre, 103 798 ezer Ft 

összegben.  

Egyéb ráfordításként kerül kimutatásra továbbá a leselejtezett eszközök könyv szerinti értéke.  

A pénzügyi műveletek bevételei között a szabad pénzeszközök lekötéséből elért hozamot mutatja 

ki a társaság. 

A társaság a hatályos Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzat szerint – természetesen a 

likviditás mindenkori biztosítása mellett – a rábízott vagyon bankszámláin lévő átmenetileg 

szabad pénzeszközök összegeit is befekteti a szabályzatban rögzítettek szerint, hogy a lehető 

legmagasabb hozamot érje el. 

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között a 2015-ös évre vonatkozó, de csak 2016. januárban 

jóváírt kamat kerül kimutatásra. 
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Központi Statisztikai Hivatal 

 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Stt.) 6/A. § (1) bekezdése alapján 

a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) az adatok gyűjtéséhez, az adatok 

feldolgozásához és az adatok közzétételéhez kapcsolódó közfeladatait a KSH elnöke által 

alapított, a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt 

Felelősségű Társaság (továbbiakban: STATEK Kft.) bevonásával látja el. A statisztikai 

közfeladatokhoz kapcsolódóan a KSH 2015-ben – fejezeti kezelésű előirányzata terhére –  

480,5 M Ft támogatást biztosított a társaság részére. 

A STATEK Kft. 3,0 M Ft törzstőkével, határozatlan időre jött létre, alapító okiratának kelte 

2013. június 20.  

A STATEK Kft. céljait, szervezeti felépítését, gazdálkodási rendjét, valamint az alapvető 

feladatokat és hatásköröket a társaság Alapító Okirata határozza meg. A STATEK Kft. 

működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalja 

magába. A STATEK Kft. egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető igazgató. 

A Takarékos tv. 4. § (1) bekezdése értelmében a STATEK Kft.-nél felügyelőbizottság működik. 

A háromtagú felügyelőbizottság megbízatása határozatlan időtartamra szól. 

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, 

megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. 

A STATEK Kft. ellenőrzési rendszerének részeként a tulajdonosi joggyakorló KSH ellenőrzésért 

felelős szervezeti egysége 2015-ben külön ellenőrizte a társaságot, amelynek alapján a STATEK 

Kft.-nél nem volt intézkedést igénylő megállapítás. 

A KSH-ra bízott vagyonelemmel (részesedéssel) kapcsolatos jelentősebb tulajdonosi döntés 

2015-ben nem történt. 

 

A STATEK Kft. 2015. évi gazdálkodási tevékenysége 

 

A STATEK Kft. legfontosabb mérlegadatai: 

ezer Ft 

  2014. 

december 

31. 

2015. 

december 

31. 

01. A. Befektetett eszközök 0 0 

26. B. Forgóeszközök 88 372 190 391 

48. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 

52. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 88 372 190 391 

53. D. Saját tőke 10 678 19 671 

54. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 

57. III. Tőketartalék 30 000 30 000 

58. IV. Eredménytartalék - 17 412 -22 322 
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  2014. 

december 

31. 

2015. 

december 

31. 

61. VII. Mérleg szerinti eredmény - 4 910 8 993 

62. E. Céltartalékok 0 0 

66. F. Kötelezettségek 20 912 48 816 

90. G. Passzív időbeli elhatárolások 56 782 121 904 

94. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 88 372 190 391 

Az eszközök értékét teljes egészében forgóeszközök teszik ki. A forgóeszközök jelentős hányada 

(2014. december 31-én 99,25%, illetve 2015. december 31-én 99,85%) pénzeszköz, tekintettel 

arra, hogy a STATEK Kft. működési feltételeit (ideértve az irodahasználatot az ahhoz 

kapcsolódó berendezésekkel, felszerelésekkel és informatikai rendszerrel) szolgáltatás 

igénybevételével biztosítja. Ennek megfelelően az eszközök – előző évhez viszonyított – jelentős 

mértékű (102,0 M Ft összegű) növekménye a pénzeszközök 102,4 M Ft-os emelkedésére 

vezethető vissza. A pénzeszközök magas összegének elsődleges oka, hogy a 2015. évben a 

közfeladatok ellátásához kapcsolódóan jóváírt összeg egy része a 2016. év elején került 

felhasználásra. 

A források összege 2015. december 31-én – a 2014. december 31-i állapothoz képest – 

alapvetően a passzív időbeli elhatárolások 65,1 M Ft-os növekménye miatt 115,4%-kal 

magasabb. Ennek legfőbb oka a közfeladatok ellátására a 2015. évben átutalt, de 2015. évben 

költségekkel még nem ellentételezett támogatás összege. 

A STATEK Kft. eredményadatai: 

   ezer Ft 

  2014. 2015. 

I. Értékesítés nettó árbevétele 12 448 21 348 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

III. Egyéb bevételek 429 053 457 087 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 36 118 38 201 

V. Személyi jellegű ráfordítások 409 469 430 024 

VI. Értékcsökkenési leírás 163 13 

VII. Egyéb ráfordítások 71 537 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE - 4 320 9 660 

VIII Pénzügyi műveletek bevételei 281 291 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 0 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 273 291 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY - 4 047 9 951 

X. Rendkívüli bevételek 0 0 
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   ezer Ft 

  2014. 2015. 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - 4 047 9 951 

XII. Adófizetési kötelezettség 863 958 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY - 4 910 8 993 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 4 910 8 993 

A jelentős összegű egyéb bevétel a statisztikai közfeladatok végrehajtására biztosított 

támogatásból származott. 

A STATEK Kft. 2013. évi megalapítását követően tevékenységét elsősorban a statisztikai 

közfeladatok eredményes megszervezésére fordította. A statisztikai közfeladatok ellátásához 

támogatási szerződés kapcsolódik, ezért e tevékenység a 2014. évben nem eredményezhetett 

pozitív mérleg szerinti eredményt. A 2015. évtől azonban társadalomtudományi, valamint piac- 

és közvélemény-kutatások körében végzett vállalkozási tevékenység árbevételéből sikerült 

pozitív mérleg szerinti eredményt elérni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


