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Az állami vagyongazdálkodás jogszabályi környezete 

 

 

Az állami vagyongazdálkodás 2016. 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. 2. § (1) bekezdése értelmében a tulajdonosi joggyakorlás és a vagyongazdálkodás feladata 

az állami vagyon rendeltetésének megfelelő – az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükség-

letek kielégítéséhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elősegítéséhez szük-

séges, egységes elveken alapuló, önálló ágazatként megjelenő – hatékony, költségtakarékos, érték-

megőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása, illetve közvetett hasznosítása, valamint az álla-

mi vagyon gyarapítása. 

 

A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet határozza meg a rábízott vagyonnal való gazdálkodás alapvető, 

részletesebb szabályait, amely többek között tartalmazza az állami vagyon keletkezésének, valamint 

hasznosításának, vagyonkezelésének, haszonélvezetének és nyilvántartásának szabályait. Emellett 

szabályozza a tulajdonosi ellenőrzés, az állami vagyon értékesítésének, valamint ingyenes átruházá-

sának módját. 

 

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

kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkö-

rűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja, ha törvény vagy miniszteri 

rendelet eltérően nem rendelkezik. 

 

A beszámoló tárgya a Vtv. hatálya alá tartozó tulajdonosi joggyakorló szervezetek 2016. évi állami 

vagyongazdálkodási tevékenységének bemutatása. Ebbe a körbe tartoznak:  

– az MNV Zrt.,  

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

törvény önállóan nem kötelez beszámolni az Országgyűlésnek, továbbá 

– a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért fele-

lős miniszter rendeletében kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetek. 

 

           

Az MNV Zrt. 

 

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 álla-

mi feladat 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 Or-

szággyűlés törvényben rendelkezhet. 
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Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb 7 tagból álló Igazgatóság látja el. Elnökét és tagjait a minisz-

ter 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. 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 435,6 fő a záró létszáma 434 fő volt. 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységét az Állami Számvevőszék 

évente ellenőrzi. 

 

Az MNV Zrt. szervezeti felépítése 2016. költségvetési évben a következő volt:  
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I. Az MNV Zrt. jelentősebb tulajdonosi döntései  

 

A 2016. üzleti évben az MNV Zrt. működését illetően az Igazgatóság 841 db, a vezérigazgató 660 

db határozatot hozott, illetve az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságokkal kapcsolatban 818 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 sza-

bálymódosítás, 2016. évi üzleti terv valamint a 2015. évi beszámoló elfogadása, személyi kérdések) 

képviselendő mandátumok kerültek kiadásra.  

 

Az MNV Zrt. a döntéseket követően a 2016. évben összesen 1.286 db árverési tételt hirdetett meg 

az Elektronikus Aukciós Rendszerben (EAR), ebből 424 db ingatlant értékesített sikeresen, 406 db 

ingatlan esetében megtörtént a birtokba adás is 7 795,8 M Ft értékben. 

 

A 2016. évben az MNV Zrt. számos jelentős projektben (pl.: FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, 

Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-

fejlesztései, a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 

megvalósítása, Nemzeti Lovarda fejlesztése, Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszer fejlesztése, az 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése) vett részt. Az állami tulajdonú 

társaságokat érintően számos esetben került sor részesedésvásárlásokra, tőkeemelésekre, pótbefize-

tésekre (82 463,3 M Ft összértékben) a kiemelt feladatok végrehajtásának támogatása érdekében. 

 

Első teljes évében üzemelt a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Műkö-

dő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIPÜF Zrt.) és a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-

ordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.). El-

számolásra és kifizetésre kerültek a Víziközmű társaságok állami vagyonon 2015. évben végrehaj-

tott beruházásai, kifizetésre kerültek a Víziközmű társaságok közszolgáltatási ellentételezései. 

 

A közszolgáltatói szektor társaságai közül befejeződött a Volán csoport társasági integrációja, to-

vábbá egyes Víziközmű társaságok további működési területeket, társaságokat integráltak. 

  

24,7 Mrd Ft vásárlással folytatódott a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő Zrt.) tevékenysége. A program indulásától számítva 2016. 

december 31-ig 39 272 db ingatlan felajánlást fogadott be, a törvényi előírásoknak megfelelő szán-

déknyilatkozatok alapján 27 800 db ingatlan esetében a pénzügyi rendezés is megtörtént. 

 

Az Igazgatóság elfogadta az MNV Zrt. saját és rábízott vagyon 2015. évi beszámolóját, valamint  

a saját és rábízott vagyon 2016. évi üzleti tervét, folyamatos döntésekkel biztosította az európai uni-

ós pályázatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadását, valamint rendelkezett a Részvé-

nyesi Jogok Gyakorlója (a továbbiakban: RJGY) határozatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtá-

sáról. 

 

 

II. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorló ellenőrzési rendszere 

 

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

2016. évben öttagú Felügyelőbizottság végezte.  

 

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

donos részére, a tulajdonos érdekeinek való megfelelőség céljából végzi, jelentéseit minden esetben 
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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 elle-

nőrzési 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 feladatok ellá-

tása során a Felügyelőbizottság munkaterveiben meghatározott vizsgálatai prioritásának kell érvé-

nyesülnie. 

 

A Felügyelőbizottság 2016. évi tevékenysége keretében a társaságokért felelős portfoliós szakterü-

let beszámolói és az Ellenőrzési Igazgatóság által készített tájékoztatók alapján folyamatosan figye-

lemmel kísérte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt társaságok – Szerencsejáték Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szerencsejáték Zrt.), Regionális Közlekedési Közpon-

tok és VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VO-

LÁNBUSZ Zrt.,  MVM Magyar Villamos Művek  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továb-

biakban: MVM Zrt.) – tevékenységét. 

 

Az Ellenőrzési Igazgatóság a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét segítő, függetlenített 

belső ellenőrzési feladatai mellett az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőr-

zési feladatokat is ellát, valamint a függetlenített vezetői ellenőrzési tevékenységet is végez, mely 

feladatok tekintetében az MNV Zrt. vezérigazgatójának alárendeltségébe tartozik. 

 

Az Ellenőrzési Igazgatóság függetlenségét biztosítja egyrészt, hogy az MNV Zrt. szervezeti felépí-

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

az SzMSz azon rendelkezése, mely szerint az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője és munkatársai az el-

lenőrzési tevékenységük végzése során szakmai álláspontjuk tekintetében nem utasíthatók. 

 

Az MNV Zrt. a 2015-2020. évekre vonatkozó Tulajdonosi Stratégiai Ellenőrzési Tervet készített. 

Az MNV Zrt. 2016. évben is ennek megfelelően végezte ellenőrzési tevékenységét, amelynek köz-

ponti eleme, hogy az állami vagyon feletti tulajdonosi ellenőrzési feladatait a folyamatos kontroll 

biztosításával, illetve az időszakosan visszatérő ismételt ellenőrzésekkel teljesíti. Az ellenőrzési te-

vékenység kiterjed azon többségi állami tulajdonban lévő társaságokra, amelyek felett az MNV Zrt. 

gyakorolja a tulajdonosi jogokat, illetve az MNV Zrt. portfóliójába tartozó ingatlan és ingó vagyon 

tulajdonosi ellenőrzésére is. 

 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti kontrollt erősítő 2016. évi kezdeményezésű további 

intézkedések az alábbiak voltak: 

 

– a gazdasági főigazgató feladata kiegészült a kritikus gazdálkodási helyzetben lévő társaságok 

pénzügyi-gazdasági átvilágítására vonatkozó feladattal: A rábízott vagyonba tartozó társasá-

gok kontrolling adatszolgáltatásának feldolgozása során felmerült igény alapján helyszíni 

adatgyűjtés és kontroll vizsgálat elvégzése adott társaságnál, a kritikus gazdálkodási helyzet-

ben lévő gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági átvilágítása, javaslattétel a szükséges in-

tézkedésekre. 

 

– az egyszemélyes állami tulajdonban lévő közlekedési központok és a többségi állami tulaj-

donban lévő víziközmű társaságok pénzügyi, számviteli és humán erőforrás ügyviteli rendsze-

rei hatékonyság-növelését, racionalizálását célzó projekt (KOMP Projekt). 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzési rendszerében az egyes szakterületek által végzett folyamatos 

kontroll, azaz a rábízott vagyonnak a vagyonkezelők, használók, valamint a szakterületek munkafo-
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lyamataiba épített és vezetői ellenőrzései mellett az Ellenőrzési Igazgatóság által a rábízott vagyon 

egyes elemeinek, a rábízott vagyonon belüli egyes folyamatoknak a vonatkozásában cél-, téma és 

utóvizsgálatok lefolytatása játszik szerepet. 

 

Az Ellenőrzési Igazgatóság 2016. évben lezárt – a rendszeresen végzendő vizsgálatokon felül le-

folytatott – kiemelt tulajdonosi ellenőrzései a következőek voltak: 

 

 a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a to-

vábbiakban: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.) reorganizációs tervének elfogadásakor 

meghatározott egyes jelentősen hátrányos ügyleteinek vizsgálata; 

 a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.) részére az MNV Zrt. 

által nyújtott támogatások támogatási szerződésben előírt elszámolása; 

 a CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt.) reorganizációs programjának helyzeté-

nek vizsgálata; 

 a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság belső 

szabályozottságának, a hatályos jogszabályoknak megfelelő működés vizsgálata; 

 alkalmazott könyvviteli eljárások és a számviteli politika közötti összhang vizsgálata a Gál-

fi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 

(a továbbiakban: Gálfi Béla Nonprofit Kft.); 

 a vagyonkezelők állami vagyon megóvásának, gyarapításának, szabályoknak megfelelő va-

gyonhasznosításának és a vagyonkezelők vagyonkezelési szerződéses kötelezettségei telje-

sítésének ellenőrzése a Semmelweis Egyetem és a Bükki Nemzeti Park esetében; 

 a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Grand Tokaj Zrt.) 

2015. évi béremelésének, a 2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése; 

 az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társa-

ság és MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi szer-

ződéseinek ellenőrzése; 

 az ATEV ZRT. üzleti modelljének ellenőrzése. 

 

A vizsgálatok végrehajtását követően az MNV Zrt. javaslatokat fogalmazott meg a vizsgált szerve-

zetekkel, társaságokkal szemben, amely alapján intézkedési tervek kerültek kialakításra. Az MNV 

Zrt. társasági jelentéseken és utóellenőrzéseken keresztül nyomon követi a javaslatok, illetve azok-

ból kialakított intézkedési tervek végrehajtását.    

 

Az Állami Számvevőszék a 2015. és 2016. évre vonatkozóan a helyszíni ellenőrzés folyamán a 

vizsgált tevékenységekben és ügyletekben érdemi elmarasztalást nem tett, felelősségi kérdések nem 

merültek fel.  

A rábízott vagyon 2013. és 2014. évi 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 2013. évi rábízott vagyon beszámolóhoz készülő intézkedési terv azon MNV Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá eső társaságok vizsgálatát írta elő, ahol a könyvvizsgáló a beszámolóhoz készített 

jelentésben figyelemfelhívással, korlátozással élt. Jelenleg is folyik a könyvvizsgálók által feltárt 

problémák megoldása néhány társaságnál (Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Grand Tokaj Zrt.). A 2014. évi beszámolót érintő intézkedési terv elemei (részesedések 

nyitóadatai, egyéb vagyonkezelőknél lévő adatok értékelése, előirányzat túllépés vizsgálata, kötele-

ző egyezőség bizonylati alátámasztása) megvalósultak. 
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A könyvvizsgáló a 2015. évi és a 2016. évi beszámoló könyvvizsgálati jelentésében már nem jelzett 

olyan fokú problémákat, melyek megoldására az RJGY intézkedési terv elkészítését tette volna kö-

telezővé.    

 

III. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával való 2016. évi gazdálkodás 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos – az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó – bevételek 2016. évi ér-

tékei az alábbiak szerint alakultak: 
 

MEGNEVEZÉS 

 
(M Ft-ban) 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 66 542,3 

Értékesítési Bevételek 15 325,1 

Ingatlanértékesítésből származó bevételek  13 709,6 

Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek 1 002,1 

NET Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési be-

vétele 613,4 

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevételek 0,0 

Hasznosítási bevételek 43 603,5 

Bérleti díjak 4 330,6 

Egyéb bérleti díj 1 574,0 

NET Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 2 756,6 

Vagyonkezelői díj 2 412,5 

Osztalékbevételek 36 860,4 

Egyéb bevételek 7 613,7 

Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 0,0 

Vegyes bevételek 7 613,7 

 

 

A 2016-os üzleti évben az MNV Zrt. 66,5 Mrd Ft költségvetési bevételt ért el.  

 

Az értékesítési bevételek tekintetében 2,7 Mrd Ft terven felüli értékesítés történt, melyből a legna-

gyobb hányadot az ingatlan értékesítések jelentették. Az értékesítések alakulásában nagy szerepe 

volt az EAR elindításának.  

 

A hasznosítási bevételeken belül a legnagyobb értéket az osztalékbevételek képviselik, a terven fe-

lüli osztalékbevételek döntően a tőzsdei társaságok (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL Nyrt.), Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvá-

nosan Működő Rt. (a továbbiakban: Richter Gedeon Nyrt.) kapcsán kerültek elszámolásra. 

 

Az egyéb bevételek döntő hányadát egyrészt az Európai Unió által finanszírozott projektek elszá-

molása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő uniós források képezik, másrészt a 

2016 évet megelőző évben a társaságok részére nyújtott támogatások fel nem használt részének 

visszafizetése teszi ki. A bevételek kisebb hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagya-

tékból származó bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki. 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos – az MNV Zrt. kompetenciájába tartozó – kiadások 2016. évi ér-

tékei az alábbiak szerint alakultak: 
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MEGNEVEZÉS 

 
(M Ft-ban) 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 

(NFM kezelő szervhez rendelt előirányzatok nélkül) 243 281,6 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 250 492,6 

Felhalmozási jellegű kiadások 169 242,5 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 82 876,6 

A NET Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruhá-

zások 24 697,7 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 31 982,4 

A FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvizi Világbaj-

nokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-

fejlesztések kiadásai 25 751,1 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása 63,6 

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kap-

csolódó beruházások megvalósítása 178,6 

Dagály Strandfürdő felújítása 203,2 

Balatonfüredi parkoló fejlesztés 0,0 

Kompkikötő létesítése 0,0 

Ingóság és egyéb eszközök vásárlása 171,6 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 82 463,3 

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 81 463,3 

NET Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000,0 

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósí-

tásával kapcsolatos kiadások 650,0 

Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 59,4 

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 28,6 

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási 

központ létrehozásával kapcsolatos kiadások 0,0 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejleszté-

se 1 593,0 

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszer. fejlesztése  1 400,0 

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 31 290,7 

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 7 490,3 

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 915,1 

Ingatlanok őrzése 2 275,2 

A NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 300,0 

Egyéb vagyonkezelési kiadások   1 735,4 

Állami tulajdonú társaságok támogatása  22 065,0 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 16 965,0 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.támogatása 5 100,0 

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhe-

lő kiadások 11 499,6 

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 0,0 

Kezesi felelősségből eredő kifizetések 0,0 

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések  0,0 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 

feladatok finanszírozása 10 355,2 

Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 51,8 

Egyéb szerződéses kötelezettségek 0,0 

Egyéb jogszabályból eredő kiadások 1 092,6 

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 092,6 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 22 811,7 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 2 199,5 

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadá-

sai 191,8 

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 2 007,7 
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MEGNEVEZÉS 

 
(M Ft-ban) 

Eljárási költségek 39,4 

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 7 211,0 

Az MNV Zrt. működésének támogatása  

(Kezelő szerv: NFM) 7 211,0 

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 532,4 

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 499,4 

A NET Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsola-

tos egyéb kiadások 2 330,0 

Fejezeti tartalék  

(Kezelő szerv: NFM) 0,0 

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 630,0 

ÁFA elszámolás 15 018,2 

 

 

A rábízott vagyon 2016. évre vonatkozó költségvetési kiadása 250,5 Mrd Ft értéken realizálódott 

(az NFM kezelő szervhez rendelt előirányzatok nélkül az érték 243,3 Mrd Ft), ezzel 11,9 Mrd Ft ér-

tékű tervtúllépés történt. A túllépésben két előirányzat, az „Átváltoztatható kötvény kamatfizetése” 

és az „ÁFA elszámolás” volt érintett. Mindkét előirányzat részét képezi azon központi alrendszeri 

előirányzatoknak, melyek teljesülése a költségvetési törvény alapján módosítás nélkül eltérhet az 

előirányzattól. Felülről korlátos előirányzatok esetén előirányzat-túllépés nem történt. 

 

2016-ban is a kiadások kiemelt területét képezték az ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 

(82 876,6 M Ft, 33,1 %-os arányban), az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező 

kiadások (82 463,3 M Ft, 32,9 %-os arányban), valamint a különböző társasági támogatások 

(31 606,0 M Ft, 12,6 %-os arányban).  

 

 

Az MNV Zrt. működésének támogatása  

 

Az MNV Zrt. költségvetési törvényben szereplő működési támogatása a bázisévvel megegyező ér-

tékkel került meghatározásra 7 200,0 M Ft értékkel, majd 11,0 M Ft (Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatalból /KIH/ átvett munkavállalók juttatása) évközi keretátcsoportosításnak köszönhetően a 

2016. évi felhasználás értéke a kerettel megegyező 7 211,0 M Ft volt. A forrás biztosítja a rábízott 

vagyon körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetét.   

 

A tétel megnevezése 
2015. évi  

Bázis (M Ft) 

2016. évi 

Tény (M Ft) 

I. Értékesítés nettó árbevétele 392,5 386,2 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0,0 0,0 

III. Egyéb bevételek 7 591,9 10 731,9 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 2 070,1 2 356,4 

V. Személyi jellegű ráfordítások 4 639,6 5 018,1 

VI. Értékcsökkenési leírás   457,5 488,0 

VII. Egyéb ráfordítások 71,2 1 867,8 

A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 746,0 1 387,9 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 25,0 13,7 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,0 0,0 
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A tétel megnevezése 
2015. évi  

Bázis (M Ft) 

2016. évi 

Tény (M Ft) 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 24,9 13,7 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 771,0 1 401,6 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 771,0 1 401,6 

 

 

Az egyéb bevételek értéke 10 731,9 M Ft (tervteljesítés 143,7%-os), mely döntően a működési tá-

mogatás elszámolásából származik. Az Egyéb bevételek között került elszámolásra a 2016. decem-

berben adásvétellel vegyes csereügylet során elcserélt Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan forgalmi 

értéke (3 180,0 M Ft). A követelések értékvesztésének visszaírása 50,0 M Ft értékben történt, mely 

összegből 49,8 M Ft értéken az Igazságügyi Hivatallal szemben nyilvántartott követelés szerződés 

szerinti teljesítése miatt került sor. Egyéb bevételek között került elszámolásra a korábban lezárult 

projektek (ÁROP, EKOP-14, EKOP-15) kapcsán beszerzett eszközök értékcsökkenésével arányos 

bevétel elhatárolásának feloldása 219,8 M Ft értékben. A működési támogatás felhasználása az 

MNV Zrt.-nél nagyrészt a következő három területen valósult meg, melyek fedezetét másfelől az 

MNV Zrt. saját egyéb bevétele képezte. 

 

1. Anyagjellegű ráfordítások, melyen belül a legnagyobb értéket (2 146,7 M Ft) az igénybevett 

szolgáltatások jelentették. Az igénybevett szolgáltatások között meghatározó jelentőségű az iro-

dai ügyviteli szolgáltatás, melynek 2016. évi tényértéke összességében 538,8 M Ft. Itt kerültek 

elszámolásra az MNV Zrt. tulajdonában lévő PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PRIV-DAT Kft.) által végzett irodai, ügyviteli 

és irattárolási tevékenységek, valamint az MNV Zrt. gazdasági szakterületének munkáját támo-

gató ügyviteli szolgáltatások, számlázási tevékenységek. Jelentős nagyságrendet jelentett a bér-

leti díjak teljesített 421,0 M Ft-os értéke. A Pozsonyi úti székház éves bérleti díja 375,5 M Ft. 

Az egyéb bérleti díjak között került elszámolásra a területi irodák által bérelt parkoló helyek. A 

fenntartás, javítás, karbantartás költsége 341,2 M Ft. Itt szerepelnek a gépjárművek és az esz-

közök fenntartási költségei, valamint a saját vagyoni ingatlanok üzemeltetése, karbantartása. Je-

lentős tétel a számítástechnikai szolgáltatás értéke. Itt kerültek elszámolásra a társaság által 

használt informatikai programok, a szoftverek kezelése, karbantartása, továbbá az MNV Zrt. 

honlapjának működtetése. 2016. I-IV. negyedévében 266,1 M Ft értékben vett igénybe számí-

tástechnikai szolgáltatást a társaság. 

 

2. Személyi jellegű ráfordítások értéke a 2016. üzleti évben 5 018,1 M Ft volt. A személyi jellegű 

ráfordításokon belül a 2016. évre eső bérköltség 3 053,9 M Ft. A bérjellegű kifizetések között 

kerül kimutatásra az állományba tartozók munkabére, prémiuma, jutalma, apanap díja, a kilépé-

si költségek, továbbá az állományon kívüliek tiszteletdíja, megbízási díja. A személyi jellegű 

egyéb kifizetések értéke 932,3 M Ft. Itt kerül elszámolásra többek között a munkáltatót terhelő 

betegszabadság, táppénz, segélyek, belföldi- és külföldi napidíjak, reprezentáció, étkezési hoz-

zájárulás, önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári munkáltatói hozzájárulások, cafeteria, utazási 

hozzájárulások. 

 

3. Beruházások. A saját vagyon 2016. évi beruházásainak ténylegesen elszámolt értéke  

4 356,5 M Ft. A beruházások teljes értékben aktiválásra kerültek, melynek egy jelentős része a 

2016. decemberben megvalósult adásvétellel vegyes csereügyletből ered, melynek során az 

MNV Zrt. a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlant elcserélte a Falk Miksa utca 9. szám alatt ta-

lálható ingatlanra. A Falk Miksa utca 9. szám alatt található ingatlan bekerülési értéke összesen 

4 200,0 M Ft, melyből az épület értéke 2 987,0 M Ft, a telek értéke pedig 1 213,0 M Ft. Beruhá-
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zások történtek a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek tekintetében is, melynek értéke 

72,2 M Ft, míg az egyéb gépek, berendezések, járművek számlaosztályban összesen 50,6 M Ft 

értékben történt ráaktiválás. 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyona és vagyonváltozása 

 

A 2016. december 31-én nyilvántartott teljes állami vagyon (15 903,0 Mrd Ft) egyik jelentős eleme 

az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő állami vagyon 8 608,8 Mrd Ft, ami több mint 115 ezer in-

gatlant, több mint 100 ezer nyilvántartott egyéb eszközt, illetve 494 társasági tulajdoni részesedést 

(a közvetlen és megbízásba adott részesedések is itt kerülnek nyilvántartásra) tartalmaz. 

 

A befektetett eszközök értéke és így a mérlegfőösszeg 2015-ről 2016 évre jelentősen, több mint két-

szeresére emelkedett. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő mi-

nisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfe-

ladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet) hatálya alá tartozó megszűnő központi költségvetési szervek vagyonkezelésében 

lévő vagyont a megszűnés napjával a tulajdonosi joggyakorlónak át kell adni a jogszabályban meg-

határozott módon. A megszűnés napjával ezek az eszközök az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lé-

vő eszközei között kerültek kimutatásra.  

 

 

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  

                adatok M Ft-ban 

Tétel megnevezése  2015.12.31 2016.12.31 

Immateriális javak 623 610 562 407 

Tárgyi eszközök 155 370 5 931 010 

Befektetett pénzügyi eszközök 1 815 349 2 085 466 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkö-

zök 
2 424 837 2 053 418 

Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett esz-

közök összesen 
5 019 165 10 632 301 

 

Az MNV Zrt. nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt mutat ki, amelynek az 

a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra az immateriális javak (vagyoni értékű jo-

gok és a szellemi termékek), a tárgyi eszközök (ingatlanok, beruházások és felújítások), a befekte-

tett pénzügyi eszközök (tartós részesedések és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) és a 

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett 

pénzügyi eszközök). 

 

Az immateriális javak értéke kismértékben csökkent, melyet az immateriális javak értékhelyesbíté-

sének csökkenése eredményezett. Az értékhelyesbítés változás legjelentősebb tétele az ásványi va-

gyon értékhelyesbítése.  A tárgyi eszközök értékének jelentős emelkedését a megszűnt központi 

költségvetési szervek vagyonkezelésében volt és a vagyonkezelés megszűnésének napjával az MNV 

Zrt. részére átadott tárgyi eszközök (legnagyobb részt ingatlanok) értéke eredményezi. A befektetett 

pénzügyi eszközök értékének növekedését a vásárolt társasági részesedések, a végrehajtott és 2016-

ban bejegyzett tőkeemelések, valamint az értékvesztések jelentették. A koncesszióba, vagyonkeze-

lésbe adott eszközök között az államháztartáson kívüli egyéb vagyonkezelőknek, szervezeteknek 

koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök értékét mutatja ki az MNV Zrt.  
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Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök  

                adatok M Ft-ban 

Tétel megnevezése  2015.12.31 2016.12.31 

Készletek 27 481 22 552 

Értékpapírok 21 323 7 397 

Nemzeti Vagyonba tartozó forgóeszközök 

összesen 
48 804 29 948 

 

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 megho-

zatalának 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 érték-

papírok értékét mutatja ki az MNV Zrt. A forgatási célú értékpapírok jelentős csökkenésének oka a 

nem tartós részesedésekből tartós részesedések közé történő átsorolás. 

 

 

Saját tőke 
              adatok M Ft-ban 

Tétel megnevezése 2015.12.31 2016.12.31 

Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 956 057 3 956 057 

Nemzeti vagyon változásai 181 088 5 499 135 

Egyéb eszközök induláskori értéke és válto-

zásai 
-336 845 -186 605 

Felhalmozott eredmény -124 866 7 171 

Eszközök értékhelyesbítésének forrása 1 002 297 1 062 042 

Mérleg szerinti eredmény 132 104 72 814 

Saját tőke 
4 809 835 10 410 615 

 

Az MNV Zrt. a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti va-

gyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását mutatja ki. Ez a mérlegsor csak alapítás, ösz-

szeolvadás, beolvadás, különválás, jogutód nélküli megszűnés, vagy törvény, kormányrendelet, mi-

niszteri rendelet előírása alapján változhat. 

 

Az MNV Zrt. a nemzeti vagyon változásai között számolja el többek között a vagyonkezelésbe 

adott eszközök után a vagyonkezelői jelentések alapján megadott amortizáció összegét. Nemzeti 

vagyon változásaként kerül elszámolásra az államháztartáson belüli vagyonkezelők (központi költ-

ségvetési szervek, stb.) által a tulajdonosi joggyakorló részére átadott vagyon értékét. Így 2016-ban 

a jelentős változást a megszűnt költségvetési szervek vagyonkezelt vagyonának átadása eredménye-

zett. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai összegének módosulását a Kincstárnál ve-

zetett költségvetési számlák év végi egyenlegének elvezetése okozza. A felhalmozott eredmény ösz-

szegének változását a mérleg szerinti eredmény összegének átvezetése eredményezi. Az eszközök 

értékhelyesbítésének forrása összeg változását a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ér-
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tékhelyesbítésének változása okozza. A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredmény-

kimutatásban megállapított összeggel. 

 

 

Kötelezettségek 

adatok M Ft-ban 

Tétel megnevezése 2015.12.31 2016.12.31 

Kötelezettségek 
297 196 292 094 

 

 

Az MNV Zrt. a kötelezettségek között mutatja ki az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcso-

lódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fize-

tési kötelezettségeket (például a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy 

szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenértéket, a nyújtott költségvetési támogatást, valamint a kapott 

előleget stb.) mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítette, vagy egyéb módon nem 

rendezte.  

 

adatok M Ft-ban 

Tétel megnevezése 2015.12.31 2016.12.31 

Mérlegfőösszeg  5 208 914 10 776 281 

 

A mérlegfőösszeg 2015-ről 2016 évre jelentősen, több mint kétszeresére emelkedett nagyrészt a 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet által meghatározott vagyonátcsoportosítás eredményként. 

 

 

Eredménykimutatás 

                                                                            adatok M Ft-ban 

Tétel megnevezése 2016.12.31 

Tevékenység nettó eredményszemléletű be-

vétele 
20 968 

Egyéb eredményszemléletű bevétele 20 000 

Anyagjellegű ráfordítás 11 711 

Személyi jellegű ráfordítás 40 

Tevékenység eredménye -91 962 

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű be-

vétele 
62 293 

Pénzügyi műveletek ráfordításai -102 483 

Pénzügyi műveletek eredménye 164 776 

Mérleg szerinti eredmény 72 814 
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A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele sor tartalmazza a kiszámlázott és forintban fize-

tett értékesítési, hasznosítási bevételeket (vagyonkezelési díjak, bérleti, használati díjak). 

 

Egyéb eredményszemléletű bevételek között az egyéb működési célú támogatások kerülnek elszá-

molásra. 

 

Anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségeket, az igénybevett szolgáltatások ellenértékét, 

valamint az eladott áruk beszerzési értékét tartja nyilván az MNV Zrt. 

  

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele soron a kapott (járó) osztalék, részesedések 

2016. évi követelés előírásai alapján keletkező bevételek szerepelnek. 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (Richter 

átcserélhető kötvény kamatának) összege kerül kimutatásra. Részesedések, értékpapírok, pénzesz-

közök értékvesztésének összege a tárgyévi elszámolt értékvesztést és a tárgyévben visszaírt érték-

vesztés összegét tartalmazzák. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között a Richter átcserélhető 

kötvény év végi átértékelésének árfolyamveszteségét tartalmazza. 

 

 

 

IV. Az MNV Zrt. vagyongazdálkodási tevékenységének területei  

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának naturális nyilvántartásában 2016. december 31-én 494 db társa-

ság (közvetlen kezelésben lévő társaság: 277 db), valamint 418 934 db ingatlan típusú és több mint 

290 000 ingó típusú vagyonelem szerepelt.  

 

 

IV.1. Társasági portfólió 

 

Az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok törvényi keretei, 

tulajdonosi, alapítói jogosítványai 

A Vtv. 3. § (1) bekezdése alapján a rábízott állami vagyon – köztük az állami tulajdonú társasági ré-

szesedések – felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi 

joggyakorlóként, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, az MNV Zrt. gya-

korolja. 

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 hatáskö-

rök 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 tár-

sasági részesedéseket közvetlenül maga kezeli, vagy az államot megillető tulajdonosi jogok és köte-

lezettségek 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 tulaj-
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donosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat 

el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során. 

Meghatalmazás kizárólag  

a) költségvetési szerv, 

b) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek társulásai, 

c) az a) és a b) alpontban felsoroltak fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény, 

d) köztestület, 

e) az állam, az a)-c) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulaj-

donában álló gazdálkodó szervezet, 

f) az e) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

g) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy részére adható. 

 

Az MNV Zrt. a megbízási szerződés alapján a megbízottak (a továbbiakban: Megbízottak) részére 

átengedett állami tulajdonú társaságok működését is nyomon követi, azoktól negyedéves gyakori-

sággal kontrolling adatszolgáltatást kér, továbbá a megbízási szerződésben rögzít olyan kiemelt tu-

lajdonosi döntést igénylő témákat, amelyekben a Megbízottak csak az MNV Zrt. előzetes hozzájá-

rulásával 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. 2016-ban összesen 65 társaságra vonatkozóan hosszab-

bított meg, vagy kötött új megbízási szerződést az MNV Zrt.  

Az MNV Zrt. ellátja a rábízott vagyonába tartozó társasági részesedések hasznosításával, értékesíté-

sével, kezelésével kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat, kiemelten a stratégiai tervek előké-

szítésére, megvalósítására és nyomon követésére, a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő felada-

tok ellátására és a társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérésére. 

A társasági portfólió főbb cégcsoportjai, kiemelt társaságai: 

 Regionális Közlekedési Központok, VOLÁNBUSZ Zrt. 

 Villamosenergia-ipari társaságcsoport 

 Regionális víziközmű társaságok 

 Kulturális portfolió (Magyar Nemzeti Filmalap NZrt., múzeumok, színházak, koncertszer-

vező cégek) 

 Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató társaságok 

 Egészségügyi tevékenységet végző társaságok 

 Környezetvédelmi cégek 

 Hulladékgazdálkodási holding 

 Szerencsejáték Zrt. 

 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

 Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a továbbiakban: Bp2017 Nonprofit Kft.) 

 NIPÜF Zrt.  

 

Vagyongazdálkodási célok 

 

Az MNV Zrt. a felelős vagyongazdálkodás során mindvégig szem előtt tartja a hatékony ügykeze-

lést, a partnerség kialakítását, a transzparens gazdálkodást, valamint a megbízható, kiszámítható, át-

gondolt, koncepcionális portfólió kezelést. Az MNV Zrt. az egységes vagyonnyilvántartás keretei-
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nek 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 támogatá-

sok nyújtásával és a társaságok alapításával elérni kívánt célok között említhető: 

 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. 

 

A társaságok ellenőrzése érdekében havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási kötelezettséget (kont-

rolling adatszolgáltatást) ír elő az MNV Zrt., ami kiterjed mérleg, eredménykimutatás, létszám, be-

ruházás, vevő-szállító adataikra, esetenként ennél mélyebb adatszolgáltatási körre is. 

 

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 kontroll-

ing tevékenység is hozzájárult a társaságok eredményesebbé válásához.  

 

A társaságok összes könyv szerinti értéke megközelítette az 2 084,1 Mrd Ft-ot. A társaságokkal 

kapcsolatos alapvető elvárás, hogy típusuktól függően szakszerűen lássák el közfeladataikat és vál-

lalkozási tevékenységüket. A közfeladatok (nonprofit társaságok) esetében a cél a pontosan megha-

tározott feladat ellátása az előre erre tervezett támogatások és költségtérítések felhasználása mellett, 

vállalkozási tevékenységeik pozitív eredményeit is kihasználva. A tisztán vállalkozási tevékenysé-

get folytató profitorientált társaságok számára feladat a tervezési irányelvekben meghatározott nye-

reségszint 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, mi-

vel az eredményeket elsősorban a többségi társaságok, illetve ezen belül is a kiemelt társaságok biz-

tosítják (kivétel: MOL Nyrt., Richter Gedeon Nyrt.). 

 

Alapvetően kijelölésre került azoknak a tartós állami tulajdonban tartott társaságoknak a köre (be-

fektetési célú társaság), amit az MNV Zrt. a portfóliójában kíván tartani egy éven túl is, ezek a tár-

saságok általában többségi állami tulajdonban vannak, de ide tartozik a MOL Nyrt.-ben vagy a 

Richter Gedeon Nyrt.-ben található kisebbségi állami részesedés.  

 

A forgatási célú társaságok között azon kisebbségi, illetve örökölt társaságok szerepelnek, amelye-

ket az MNV Zrt. nem kíván a portfólióban tartani egy éven túl. Az állami vállalatok az Állami Pri-

vatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) 

örökölt vagyon azon körét alkotják, amelyek esetében a cégbíróság korábban valamilyen okból, el-

sősorban gazdasági körülmények miatt, nem engedélyezte a társasági átalakulást. Az MNV Zrt. a 

végelszámolások, felszámolások lezárásáig nyilvántartja a vállalatokat, amelyekkel kapcsolatban ál-

talában perek akadályozzák a felszámolás lezárását. A szövetkezetek szintén az ÁPV Zrt.-től örö-

költ vagyonelemek, ahol a társaságok átalakulása nem valósult meg.     
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Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok megbontása 2016. december 31. (494 db): 

 

Közvetlen többségi működő társaság:               146 db 

Közvetlen többségi egyéb társaság:                100 db 

Közvetlen kisebbségi működő társaság:               131 db 

Közvetlen kisebbségi egyéb társaság:                 52 db 

Megbízásba adott többségi működő társaság:                63 db 

Megbízásba adott többségi egyéb társaság:          0 db 

Megbízásba adott kisebbségi működő társaság:                  2 db 

Megbízásba adott kisebbségi egyéb társaság:                  0 db 

 

Összes közvetlenül kezelt:      429 db 

Összes megbízásba adott:        65 db 

 

Az MNV Zrt. portfólióba tartozó társaságok nyilvántartási értéke: 2 084,1 Mrd Ft 

 

Az MNV Zrt. 2016. évi rábízott vagyon portfóliójának szerkezetében a 2015. évhez képest jelentős 

változás volt a társasági szerkezet folyamatos módosulása mellett, hogy a 2015. évi 533 társaság he-

lyett 494 társasággal záródott a 2016. üzleti év. 

A közvetlen többségi egyéb társaságok és a közvetlen kisebbségi egyéb társaságok száma csökkent 

jelentősen – összességében 42 darab társasággal – az örökölt, de nem működő társaságok kényszer-

törlésének következtében.    

 

A legjelentősebb 10 társaság (nyilvántartási érték: 1 833,9 Mrd Ft) 

 

Név Nyilvántartási 

érték (Mrd Ft) 

MVM Zrt. 815,6 

MOL Nyrt. 541,1 

Richter Gedeon Nyrt. 309,5 

Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság 

40,8 

Szerencsejáték Zrt. 40,2 

VOLÁNBUSZ Zrt. 22,5 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

19,8 

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Köz-

pont Zártkörűen működő Részvénytársaság 

15,8 

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen 

működő Részvénytársaság 

14,5 

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlá-

tolt Felelősségű Társaság 

14,1 

 

 

Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok összesített 2016. évi adózás előtti eredménye 

679,3 Mrd Ft, melyből a Magyar Államra, mint tulajdonosra jutó adózás előtti eredményszint 155,1 

Mrd Ft volt, ebből 84,1 Mrd Ft a többségi társaságok adózás előtti eredménye.  
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Osztalékfizetések  

 

Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokat érintő osztalékelvonások 

mértékének meghatározása során – egyebek mellett – 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, figyelembe veszi a gazdasági társaságok pénz-

ügyi 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 kiszámít-

hatóvá az államháztartás bevételeit. A kisebbségi állami tulajdonban lévő állami társaságok oszta-

lékfizetése jellemzően konzervatív szemléletben kerül megtervezésre, tekintettel a többségi befolyás 

hiányából eredő kockázatokra is. 

 

 

2016. évi osztalékbevételek: 

 

MEGNEVEZÉS 2016. év tény 

Osztalékbevételek összesen (M Ft) 36 860 

MVM Zrt. 7 000 

Szerencsejáték Zrt. 13 000 

MOL Nyrt. 12 576 

Richter Gedeon Nyrt. 3 403 

Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kor-

látolt Felelősségű Társaság 
719 

Egyéb osztalékbevételek 163 

 

 

Tőkeemelések, pótbefizetések, részesedésvásárlások, társaságok alapítása, támogatások 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok szükség esetén – többek között –

tőkeemelések és pótbefizetések formájában tudnak forráshoz jutni.  

Az MNV Zrt. a Magyar Állam javára akvizíciókat, illetve társasági részesedésvásárlásokat is bo-

nyolít, amelyek jellemzően kormánydöntések, illetve RJGY határozatok felhatalmazása alapján ke-

rülnek végrehajtásra.  

 

Az MNV Zrt. ezen túlmenően gazdasági társaságokat is alapít. 

 

Az MNV Zrt. támogatások nyújtásával biztosítani tudja a közszolgáltató társaságok (pl.: regionális 

víziközművek) zavartalan működését. A fentiek mellett a szükséges feltételek megvalósulása esetén 

a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságoknak további, jellemzően „de minimis” támogatáso-

kat is nyújt.  
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Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra 2016-ban összesen 

82,5 Mrd Ft összegben került sor.  

 

Kiemelt részesedés növelési projektek: 

 

NIPÜF Zrt. 
Összeg: 18 485,5 M Ft 

 

A tőkeemelés során juttatott pénzbeli vagyoni hozzájárulást az Alapító az alábbi céllal biztosította:  

 a zalaegerszegi ipari park fejlesztéssel;  

 a nagykanizsai ipari park fejlesztés első ütemével; 

 az érdi ipari park fejlesztés első ütemével;  

 a nyíregyházi ipari park fejlesztéssel;  

 a békéscsabai ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében.  

 

 

VOLÁNBUSZ Zrt. 
Összeg: 17 900,0 M Ft 

 

180 darab új autóbusz beszerzése esetén elérhető, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a működési területén, 

így Budapest elővárosában, teljesen egységes hazai gyártású járműflottával álljon utasai rendelke-

zésére. (2016-ban a helyközi közszolgáltatási feladatok ellátásában résztvevő buszok átlag életkora 

16,6 év volt). A beszerzéshez történő forrásjuttatás alternatíváinak vizsgálatát követően a tőkeeme-

lés biztosította a legkedvezőbb beszerzési ráfordítást összességében, ezért az MNV Zrt. azt megva-

lósította. 

  

 

Az MNV Zrt.  2016-ban 22,1 Mrd Ft összegben nyújtott támogatást a társasági portfólió ré-

szére.  
 

Kiemelt támogatási projektek: 

 

Regionális víziközművek 
 

A regionális víziközmű társaságok (DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt., TRV Zrt.)  az 

MNV Zrt.-vel 2014-ben aláírt közszolgáltatási szerződéseik alapján jogosultak az ivóvíz és a 

szennyvíz ágazatokban (mint alaptevékenységek) jelentkező bevételekkel nem fedezett költségeik 

ellentételezésére. A 2016. évben a regionális víziközmű társaságok részére közszolgáltatási ellenté-

telezés érdekében összesen 13 904,4 M Ft került kifizetésre. 

 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.  

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (1)-(2) bekezdésére, valamint a Magyarország 

mindenkori évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire tekintettel a társaság tör-

vényben, illetve Társasági szerződésben rögzített alapvető filmszakmai feladatainak biztosítására a 

forrást döntően a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. biztosítja, támo-

gatás formájában. Az MNV Zrt. jóváhagyta az 5 100,0 M Ft összegű filmszakmai feladatok ellátá-

sát biztosító támogatás nyújtását.  
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A rehabilitációs foglalkoztatást végző társaságok 

 

Az állami tulajdonban lévő, megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoz-

tatását fő profilként végző társaságok (FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft., KÉZMŰ Közhasznú 

Nonprofit Kft., ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.) a 2016. év folyamán tevékenységünk reorganizá-

ciója céljából jelentős, mintegy 2 Mrd Ft összegű támogatásban részesültek. A társaságok a kapott 

támogatást – a Reorganizációs tervükben foglaltakkal összhangban – elsősorban a tevékenységük 

racionalizálása (profiltisztítás, telephely racionalizáció), fejlesztése, a termelés hatékonyságának 

növelése, az előnytelen szerződéses kapcsolatok kiváltása, valamint a likviditásuk helyreállítása, 

másrészt a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása érdekében használták fel. A cégcsoport 

várakozásai szerint a reorganizáció sikeres végrehajtása lehetőséget biztosít az önfenntartó gazdál-

kodás és fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtéséhez. 

 

 

Tulajdonosi kölcsönök 

 

Az MNV Zrt. olyan, tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoknak nyújt tulajdonosi kölcsönt, 

amelyek esetében biztosítottnak látja a kölcsön megtérülését. Tulajdonosi kölcsönök nyújtására jel-

lemzően az alábbi esetekben kerül sor: 

 átmeneti likviditási probléma esetén, 

 megtérülő beruházás finanszírozása esetén, 

 piacszerzés esetén. 

 

2016-ban összesen 1 735 M Ft összegű tulajdonosi kölcsön kifizetés valósult meg.  

 

 

A Kiemelt tulajdonosi kölcsön projekt a 2016. évben: 

 

Bp2017 Nonprofit Kft. 

 

A Kormány a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, 

Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 

1725/2015. (X.7.) Korm. határozatban döntött a XVII. Úszó Világbajnokság Szervező Bizottságá-

nak létrehozásáról, melynek alapján a Bp2017 Nonprofit Kft.-t jelölte meg a rendezvény lebonyolí-

tásáért felelősként. 

 

A Kormány döntése alapján a Bp2017 Nonprofit Kft. legfeljebb 15 540,9 M Ft összegben pénzügyi 

kötelezettséget vállalhatott a 2016-2017. évekre az alábbiak szerint: 

a) a 2016. évben 7 200,3 M Ft, illetve; 

b) a 2017. évben 8 340,6 M Ft összegben. 

A Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016-

ban szükséges összeg rendelkezésre állásáig legfeljebb 7 200,3 M Ft tulajdonosi kölcsönt nyújtson a 

Bp2017 Nonprofit Kft. részére. 

 

 

 

IV.2. Ingatlan portfólió 

 

Az állami tulajdonban lévő és az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó vagyonelemek, ingatlanok 

jogszabályban rögzített elsődleges rendeltetése, hogy az állami- és közfeladatok ellátásához szüksé-

ges tárgyi feltételeket biztosítsák. A feladatellátáshoz szükséges ingatlanok általában vagyonkezelés 

útján kerülnek központi költségvetési szervek, vagy egyéb vagyonkezelők használatába.  
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Az érintett vagyoni körről fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy annak zömét ún. vonalas, infrast-

rukturális létesítmény ingatlanok (jellemzően vasút, közutak, árkok, csatornák) képezik. Az MNV 

Zrt. vagyongazdálkodásának egyik alapvető irányelve, hogy a lehető legjobban gazdálkodó tulajdo-

nosa legyen a vagyonelemeknek, ingatlanoknak, így az MNV Zrt. 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 MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó, közvetlen 

kezelésben (tehát vagyonkezelésbe nem adott) álló ingatlan vagyonelemek száma 115 237 darab. 

  

Azon vagyonelemek vonatkozásában, amelyek állami vagyoni körben tartása indokolt (jogszabályi 

vagy kormányzati cél, költségvetési szerv elhelyezése érdekében) vagy a hasznosításuk – az ingat-

lan 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 di-

namikusan változó (a Magyar Állam által szükségképpeni törvényes öröklés, vagy vagyonrendezé-

si, illetve tulajdonjog átruházási megállapodások útján történő tulajdonszerzés, stb.).  

Az érintett vagyoni kör a fenti célok megvalósítására történő vagyonkezelésbe adásáig, hasznosítá-

sáig – a vagyonelemek állagának megőrzése érdekében – folyamatos üzemeltetést, fenntartást és 

karbantartást igényel, mely az MNV Zrt. ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási tevékeny-

ségének másik kiemelkedő szegmense. 

 

IV.2.1. Ingatlanértékesítés  

 

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

vek 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 

a nyilvános vagy zártkörű pályázat, a nyilvános árverés útján, illetve a versenyeztetés nélkül történő 

értékesítési módokon túl kiegészítésre kerültek az elektronikus árverés szabályaival, majd az 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 vagyontár-

gyakra 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. 

 

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

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

ges harmadik személy hozzájárulása rendelkezésre áll, köteles a szerződést a Kiíró szerződéskötésre 

felhívó levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül megkötni. 

 

A 2016. évben az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek értékesítése fősza-

bályként elektronikus árverés útján történt, ettől eltérő eljárásra csak az NFM előzetes jóváhagyásá-

val, önkormányzatokkal kötendő kiemelt jelentőségű projektek kapcsán (pl. Ludovika) került sor. 

 

Az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy az MNV Zrt. felé egyre nagyobb számban ér-

keznek megkeresések az állami tulajdonban álló ingatlanok megvásárlására. A megkeresések alap-

ján megállapítható, hogy az érdeklődés elsősorban a kisebb értékű, ugyanakkor frekventált helyen 
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található lakóingatlanok (kisebb számban irodaingatlanok), illetve a Balaton mentén fekvő ingatla-

nok, különösen az üdülőingatlanok iránt nőtt meg. 

 

Az MNV Zrt. 2016. évben összesen 1 286 db árverési tételt hirdetett meg az Elektronikus Aukciós 

Rendszerben, ebből 424 db ingatlant értékesített sikeresen, vagyis a meghirdetett árverési tételek 

mintegy 33 %-a talált vevőre.  

 

Amennyiben az EAR értékesítést a birtokátruházás szempontjából vizsgáljuk, a 2016. év során az 

értékestésre került ingatlanok közül 406 db ingatlant adott az MNV Zrt. birtokba, az alábbiak sze-

rint: 

 

Megnevezés, ingatlan típus Darabszám Értékesítési bevételek összértéke 

Lakóingatlan 158 db 1 025,0 M Ft 

Kereskedelmi 15 db 531,0 M Ft 

Ipari 17 db 899,0 M Ft 

Iroda 5 db 338,0 M Ft 

Beépítetlen terület 110 db 3 338,3 M Ft 

Egyéb ingatlanok 101 db 1 664,5 M Ft 

Összesen: 406 db 7 795,8 M Ft 

 

 

Az év során az alábbi jelentős, 200,0 M Ft feletti, sikeres EAR értékesítések történtek: 

 

Ingatlan címe 
Helyrajzi 

szám 
Megnevezés 

Ingatlan kikiál-

tási ára (M Ft) 

 Nyertes aján-

lat (M Ft) 

1111 BUDAPEST XI.ker. Ne-

umann János utca 3. 
4082/5 kivett építési terület 2 540,0 2 540,0 

1107 BUDAPEST, Szállás utca 

5. 
38367/4 

kivett udvar és iroda és üzem 

és gazdasági épület és raktár és 

porta épület 

889,0 889,0 

8230 BALATONFÜRED Név-

telen tér 
71/5 kivett beépítetlen terület 

734,0 734,0 
8230 BALATONFÜRED 

Széchenyi utca 10. 
79/3 kivett üdülőépület, udvar 

 8600 SIÓFOK, Kodály Zoltán 

utca 12. 
2662/43 kivett táborhely 571,5 840,5 

BUDAPEST XII. ker. Szilassy 

út 6. 
10513 kivett kórház 509,0 509,0 

4431 NYÍREGYHÁZA 

Berenát utca 2. 
15118 gyermekotthon 247,0 247,0 

8093 LOVASBERÉNY Erdő 

sor 1.  

0112/3  kivett üdülő 
223,0 223,0 

0112/4  kivett út 

1025 BUDAPEST II. ker, 

Szemlőhegy u. 37. 
15131 kivett irodaház 221,0 267,0 

BALATONLELLE, Honvéd 

utca 86. 
3103/1 kivett üdülőépület, udvar 218,0 218,0 
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IV.2.2. Ingatlanvásárlások és ingatlan-beruházások 

 

Az MNV Zrt. ingatlanvásárlásainak és ingatlan-beruházásainak  céljait elsődlegesen a Kormány ha-

tározataiban fogalmazza meg, továbbá az MNV Zrt. üzleti döntései determinálják.  

 

1. A megfogalmazott célok: 

 

1.1 Központi költségvetési szervek elhelyezése  
 

A központ költségvetési szervek elhelyezése állami feladat. Az MNV Zrt.-nek vizsgálnia és egyúttal 

koordinálnia szükséges a felmerülő elhelyezési igényeket és a vizsgálat eredménye alapján a Ma-

gyar Állam tulajdonát képező, valamint az ingatlanvásárlások által a Magyar Állam tulajdonába ke-

rülő – az adott költségvetési szerv igényeinek mindenben megfelelő – ingatlanokban történő elhe-

lyezéssel vagy áthelyezéssel tesz eleget a fentiekben megjelölt feladatának. 

 

A központi költségvetési szervek feladatellátásához, vagy elhelyezéséhez szükséges vagyonelemek 

helyzetét már a 2016. évben jelentős mértékben meghatározta a közigazgatás szervezeti kereteinek 

átalakítása, amelynek során 2016 harmadik negyedévében, majd ezt követően az év végén több 

központi költségvetési szerv megszűnt, és feladataikat jellemzően már létező, egyéb központi költ-

ségvetési szervek és a korábban irányításukat (felügyeletüket) ellátó minisztériumok, kisebb rész-

ben pedig gazdasági társaságok vették át. 

 

A 2016. évben így a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet, fela-

datokat elsősorban a szervezeti átalakításokhoz kapcsolódó vagyonmozgás szerződéses – vagy né-

hány különleges esetben jogszabályi úton történő – lekövetése, valamint az átszervezésekkel járó 

ingatlanhasználati igények felmérése, koordinálása tette ki és teszi ki. 

 

Ugyancsak a 2016. évben – az irányító/felügyeleti jogkört ellátó minisztériumok koordinálása mel-

lett – kezdődött meg a központi költségvetési szervek feladatai ellátásához nem szükséges, ún. fe-

lesleges ingatlanok körének általános felmérése, amelynek eredményeképpen az MNV Zrt. – a jog-

szabályi előfeltételek fennállása esetén – folyamatosan gondoskodik az érintett ingatlanok vagyon-

kezelői jogviszonyának megszűntetéséről. E vagyonelemek egy jelentős része más – közfeladatot 

ellátó – szervezetek vagyonkezelésébe vagy használatába kerül, míg a közfeladat ellátásához tartó-

san nem szükséges ingatlanok esetében az MNV Zrt. alapvetően a piaci alapú hasznosításra – ezen 

belül elsősorban értékesítésre – tesz javaslatot. 

 

A központi költségvetési szervek elhelyezési igényeinek kielégítését – a már meglévő állami ingat-

lanok, illetve az ingyenesen vagy ellenérték fejében használt, nem állami tulajdonú ingatlanok mel-

lett – a Magyar Állam az állami vagyon gyarapítása útján is kielégítheti. Ennek lehetséges módjai, 

hogy közvetlenül maga az MNV Zrt. vásárol a tervezett célnak már megfelelő vagy beruházást 

igénylő ingatlant, vagy – az MNV Zrt. előzetes hozzájárulása alapján – maga a leendő vagyonkeze-

lő gondoskodik a kijelölt ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről. 

 

1.2 Kormány által meghatározott kiemelt projektek megvalósítása  
 

A nemzetgazdasági és a kulturális célokat figyelembe véve a Kormány bizonyos projekteket ki-

emelt jelentőségűvé nyilvánít. Az MNV Zrt. feladatkörébe tartozó, a projektekhez kapcsolódó in-

gatlanvásárlások során meghatározott célok többek között az alábbiak lehetnek: 

– műemlékvédelmi célok; 

– kastély-együttesek természeti egységének helyreállítása; 

– kulturális célok;  

– beruházások megvalósítása; 
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– levéltári célú hasznosítás; 

– egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedések; 

– sportfejlesztési elképzelések megvalósítása; 

– egyéb Kormány által meghatározott kiemelt projektek. 

 

A megfogalmazott célok 2016. évi megvalósítása: 

 

Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése a 2016. évben 

 

Kiemelt feladatok megvalósítása:   

 

SYMA csarnok kisajátítása 

Az MNV Zrt. Igazgatósága döntést hozott a Budapest 32826/0/B hrsz.-ú ingatlan (SYMA csarnok) 

Magyar Állam javára történő megszerzéséről. A tárgyalások eredményeként a felek 2015. december 

29. napján kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kötöttek. A nettó 2 500,0 M Ft összegű vé-

telár megfizetésre került. A Magyar Állam az épületet 2016. április 27-én birtokba vette. 

 

M3 Irodaház állami tulajdonba kerülése a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezése 
A Kormány határozatában támogatását fejezte ki az M3 BC Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelőssé-

gű Társaság tulajdonában álló, Budapest XIV. kerület, 29786 helyrajzi számon nyilvántartott ingat-

lan tulajdonjogának állam javára történő megszerzésére, bírósági funkciónak megfelelő átalakításá-

ra, valamint a Budapest Környéki Törvényszék részére történő vagyonkezelésbe adására vonatko-

zóan. Az adásvételi szerződés aláírására 2015. december 23. napján sor került. Az adásvételi szer-

ződés rendelkezései szerint a szerződő felek az Ingatlan vételárát nettó 5 560,0 M Ft összegben ha-

tározták meg. A Magyar Állam az épületet 2016. március 21-én birtokba vette. 

 

Budapest VIII. kerület, 36030 hrsz-ú ingatlan 56183/263460 tulajdoni hányadának megvásár-

lása a Ludovika Campus projekthez kapcsolódóan 

A Kormány határozatában döntött a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika 

Campusban” elnevezésű beruházás kérdéseiről. A Kormány határozat a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem valamennyi, alapfunkciókat és kiegészítő funkciókat ellátó létesítményének egységes elhe-

lyezésére a Budapest, Orczy út 1. sz. alatti, 36030 helyrajzi számú ingatlant jelölte meg, amelynek 

56183/263460-ad arányú tulajdoni hányada a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) tulajdonában volt. 

 

A Kormány döntött a Ludovika Campus ingatlan egységes tulajdonosi szerkezetének és a budapesti 

4-es metró P+R parkolóinak kialakításához szükséges lépésekről. Döntés született arról, hogy a Lu-

dovika Campus Ingatlannak a BKV Zrt. tulajdonában lévő 56183/263460 tulajdoni hányada adásvé-

tel útján kerüljön az állam tulajdonába. Az adásvételi szerződés 2 000,0 M Ft vételáron 2016. no-

vember 28. napján aláírásra, a vételár 2016. december 27. napján kifizetésre került. 

 

Az ikervári Batthyány-kastély állami tulajdonba kerülése 

Hazánk egyik építészeti és történelmi szempontból legfontosabb kastélyának, az ikervári Batth-

yány-kastély állami tulajdonba kerülése érdekében az adásvételi szerződés 2016. április 27. napján 

mindkét fél által aláírásra került. A 205,0 M Ft-os vételár megfizetését követően a Magyar Állam az 

ingatlant 2016. június 8-án birtokba vette.  

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanállományának racionalizálása 

A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) jelenleg 136 telephelyen végzi tevékenységét és lát-

ja el a hatáskörébe és illetékességi körébe tartozó feladatokat. Az általuk használt ingatlanok egy ré-

sze a Magyar Állam, más részük önkormányzati tulajdonban vannak – ezeket ingyenesen használja, 

illetve vagyonkezelésében vannak –, viszont számos olyan ingatlant bérel, amelyeknek a bérleti díja 
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éves szinten igen magas költséggel jár. A Kormányhivatal tervei között szerepelt az ingatlanállo-

mányának racionalizálása, melynek egyik célja a bérelt ingatlanok számának lecsökkentése. 

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanállományának elhelyezési koncepciójának megvaló-

sítása érdekében vált szükségessé a Budapest 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. szám 

alatt található ingatlanok (Balusztrád Irodaház) 1/1 tulajdoni hányadának a Magyar Állam javára 

történő megvásárlása. A 870,0 M Ft-os vételár megfizetését követően a Magyar Állam az ingatla-

nokat 2016. szeptember 13-án birtokba vette. 

  

Szeged 2975/1 és 2975/2 hrsz.-ú, ingatlanok vonatkozásában elővásárlási jog gyakorlása 

Szeged Önkormányzata képviseletében eljáró IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörű-

en működő Részvénytársaság 2016. május 5-én kelt levelében értesítette az MNV Zrt.-t, hogy Sze-

ged Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában álló, egy egységet képező, Szeged I. ker. 2975/1 és 

2975/2 hrsz.-ú ingatlanokat értékesíti. Egyúttal kérte az MNV Zrt. nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy tárgyi Ingatlan vonatkozásában élni kíván-e az Nvtv. alapján a Magyar Államot megillető elő-

vásárlási joggal. Tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter már 2015. év augusz-

tusában megkereste az NFM-et, hogy amennyiben Szeged MJ Város Önkormányzata fenti Kálvin 

tér 6. szám alatti ingatlant értékesíti, a Magyar Állam elővásárlási jogával élve az ingatlan tulajdon-

jogát lehetőség szerint szerezze meg (szerb nemzetiségi óvoda és általános iskola elhelyezésének 

terve), az MNV Zrt. élt az elővásárlási joggal. 146,0 M Ft vételár ellenében megszerezte az ingat-

lant, amelynek birtok átruházási eljárása 2016. szeptember 29. napján megtörtént. 

 

Budapest II. kerület Frankel Leó u. 48. sz. alatti Ingatlan (Molnár János barlang)  

A Kormány célként fogalmazta meg a Molnár János-barlang eredményes természetvédelmi célú 

hasznosításához szükséges feltételek megteremtését, melynek első lépése a barlang bejáratát is ma-

gában foglaló barlang felszíni védőövezetet képező, Budapest II. kerület 14488 hrsz-ú, „kivett 

strandfürdő” megnevezésű műemlék ingatlan állami tulajdonba vétele. 

Az MNV Zrt. az ingatlant a Magyar Állam számára nettó 235,9 M Ft vételáron megvásárolta, 2016. 

12. 06-án birtokba vette. 

 

Fradi város projekt- Építők sporttelep megvásárlása 

A Népliget átfogó rekonstrukciója érdekében szükséges intézkedésekről szóló Kormánydöntés elő-

készítése során felvetődött az Építők Sporttelep (Budapest X. kerület, 38442/12, 38442/13, 

38442/14, 38442/15 helyrajzi számú ingatlanok) állami tulajdonba vételének szükségessége. Az 

Építők Sport Club a fenti ingatlanok tekintetében az MNV Zrt. indikatív vételi ajánlatát 1 200 M Ft 

(FAD) összegben elfogadta. Az ingatlan vételára 2016. december 19-én megfizetésre került, az in-

gatlant az MNV Zrt. 2016. 12. 30.-án birtokba vette. 

 

Az egri érseki palota alatt található pincerendszer Magyar Állam tulajdonába kerülése  

A Kormány egyetértett az egri érseki palota alatt található ingatlan (Eger 4567/A helyrajzi számú 

pincerendszer) helyzete rendezésének szükségességével, amellyel egyidejűleg felhívta a nemzeti 

fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján kezdeményezze az ingatlan Magyar Állam általi 

megvásárlását. MNV Zrt. indikatív vételi ajánlatot tett, hogy a Magyar Állam képviseletében meg-

vásárolja az Eger 4567/A hrsz.-ú, mindösszesen 3.462 m
2
 területű, Eger Megyei Jogú Város Ön-

kormányzatának 1/1 hányad szerinti kizárólagos tulajdonában álló Ingatlan 2750/3462 hányadát ké-

pező ingatlanrészét, 170 M Ft vételár mellett.  

 

Az MNV Zrt. az indikatív vételi ajánlatot azzal a feltétellel tette, hogy az előbbi ingatlanrészének 

adásvétele kapcsán kötendő szerződés adásvétellel vegyes ingyenes állami tulajdonba adására vo-

natkozó szerződés keretein belül történjen rendelkezés arról, hogy az Önkormányzat egyidejűleg, 

okiratba rögzítetten ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja az Ingatlan fennmaradó, a teljes 

Ingatlan 712/3462 hányadát képező ingatlanrészt. Az ingatlanrész vételárának kifizetése 2016. de-
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cember 29-én megtörtént, birtok átruházási eljárást nem kellett lefolytatni, tekintettel arra, hogy az 

ingatlanon fennálló bérleti szerződésbe a Magyar Állam belépett. 

 

Az MNV Zrt. tulajdonát képező, 1119 Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti (Bu-

dapest 3893 hrsz-ú) ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának a Magyar Állam tulajdonát képező, 

Budapest V. kerület, belterület 24970 hrsz-ú ingatlan 5271/10000 tulajdoni hányadára történő 

adásvétellel vegyes cseréje 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, vala-

mint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások 

biztosításáról szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat szerint a Kormány az Alkotmányvédelmi 

Hivatal hatékony működésének biztosítása érdekében támogatta az Alkotmányvédelmi Hivatal Bu-

dapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatt található, a Budapest XI. kerület 3893 helyrajzi szá-

mon nyilvántartott ingatlanban történő elhelyezését azzal, hogy az adásvétellel vegyes csereszerző-

dés keretében a Budapest V. kerület belterület 24970 helyrajzi számon nyilvántartott, műemlék vé-

dettség alatt álló ingatlan 5271/10000 tulajdoni hányada az MNV Zrt. tulajdonába kerül. A döntés 

végrehajtása eredményeként a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti (Budapest 3893 

hrsz-ú) ingatlan 3 180,0 M Ft vételáron a Magyar Állam tulajdonába került. 

 

A 1088 Budapest, Pollack Mihályt tér alatt található „mélygarázs” megnevezésű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadának megvásárlásáról a Magyar Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteinek 

kielégítése érdekében  

A Kormány döntött a Magyar Nemzeti Múzeum környezetét képező épületek, terek (Széchenyi-

negyed) fejlesztéséről és kulturális célú hasznosításának bővítéséről. Az Új Nemzeti Múzeum kon-

cepció megvalósítása során a bontási munkálatok – lebontásra kerül a Magyar Rádió volt épület-

együttese közül a Központi Irodaépület és Üzemépület – következtében megvalósuló fejlesztések 

során új intézmények és nagyobb területű zöldfelületek kerülnek kialakításra, amelyek a jelenlegi 

felszíni parkolóhelyek számának csökkenésével járnak. 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteinek kielégítését közép- és hosszú távon rendező 

intézkedési terv megvalósítása érdekében felülvizsgálásra kerültek a Múzeum környékének parko-

lási lehetőségei, amely során megállapításra került, hogy ennek biztosítására egyedüli lehetőségként 

a Budapest belterület, Pollack Mihály tér alatt elhelyezkedő, 36561/0/A helyrajzi számú, „garázs-

épület” megnevezésű, Tállya Hotel Invest Kft. tulajdonában lévő ingatlan alkalmas. 

 

A Kormány határozatában támogatását fejezte ki az ingatlan tulajdonjogának állam javára történő 

megszerzésére, a Magyar Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteinek kielégítése érdekében. Az in-

gatlan vételára nettó 3 650,0 M Ft összegben lett meghatározva. A Magyar Állam 2016.12.22-én 

birtokba lépett az ingatlanon. 

 

Taliándörögd 0156/2 hrsz-ú ingatlan és az ingatlannal együtt nyilvántartott eszközök 1/1 ará-

nyú tulajdoni hányadának Magyar Állam részére történő megvásárlása 
Az MNV Zrt. a Honvédelmi Minisztérium gazdaságosabb ingatlanhasználati lehetőségének biztosí-

tása céljából megvásárolta a Taliándörögd 0156/2 hrsz-ú kivett géppark megnevezésű 3 ha 9998 m
2
 

területű ingatlant, továbbá az Ingatlan funkcióját kiszolgáló speciális vagyonelemeket a Magyar 

Posta Zrt. eladótól nettó 334,5 M Ft vételáron. Az adásvételi szerződés 2016. december 19. napján 

hatályba lépett. Az ingatlan vételára 2016. december 21. napján kifizetésre került. 

 

A 1087 Budapest, Kerepesi út 15-17. szám alatti ingatlanok megvásárlása a 2019. évi Maccabi 

Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezése érdekében 

A Kormány döntött a Budapest VIII. kerület, 38821/1; 38831; 38830/2 hrsz.-ú, természetben az 

1087 Budapest, Kerepesi út 15-17. szám alatt található ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának a Ma-

gyar Állam általi megszerzéséről, a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megren-
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dezése érdekében, melynek alapján az ingatlanok 500 M Ft vételáron megvásárlásra kerültek, az in-

gatlanokat az MNV Zrt. 2016.12.30-án birtokba vette. 

 

 

Ingatlanberuházások, - felújítások a 2016. évben 

 

Az MNV Zrt. bonyolítja le a  vonatkozó kormányhatározatok és belső döntések szerinti műemlék és 

nem műemléki felújításokat, beruházásokat, valamint az azokkal kapcsolatos előkészítési feladato-

kat (tervezés, régészet, tervellenőrzés, beruházás lebonyolítás). A 2016. évben 

2 226,8 M Ft került felhasználásra a feladatra. A tárgyévben megjelent és az idei évre áthúzódó be-

ruházások célja központi költségvetési szervek végleges, átmeneti elhelyezése, valamint meglévő 

ingatlanok nagyrekonstrukciója, múzeumszakmai fejlesztése, egyéb fejlesztések megvalósításának 

előkészítése. 

 

Kiemelt projektek: 

 

Klebelsberg kúria felújítása II-III. ütem 

EMMI rendelet biztosította a Klebelsberg Kastély felújítás ingatlan projekt átalakítás tervezési, elő-

készítési munkáinak támogatását, valamint hozzájárult a felújítás és a végleges természettudomá-

nyos interaktív kiállítás kialakításának költségeihez. A projekt 2016. évi költsége 550,1 M Ft, amely 

2017. I. negyedévében zárult le. 

 

Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza 

A Kormány a  Magyar Állami Operaház és az  Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lét-

rehozásának, annak elhelyezése, valamint az  ahhoz szükséges beruházási tevékenységnek a  Buda-

pest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon történő megvalósulásához 721,4 M 

Ft forrást biztosított. Az előkészítési és tervezési folyamatok alatt további területek is érintetté vál-

tak a projekt megvalósíthatósága miatt, melynek következtében többletköltség szükséglet keletke-

zett. Ennek jóváhagyását követően a 2017. évben folytatható a beruházás. A 2016. évi feladatok 

végrehajtásának költsége 172,1 M Ft volt.  

 

„KRAFT” program 

A „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat- Pannon régióban új regionális fejlesztési kon-

cepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozá-

sáról szóló Korm. határozat alapján a projekt I. ütemével kapcsolatos 2016. évi költség 46,2 M Ft 

volt. Az első ütemet képező három műemlék épület: Chernel u. 10., Chernel/Festetics palota (hrsz.: 

1839); Chernel u. 18. – Szemző ház/Művészetek háza, (hrsz.: 1834); Schneller István u. 2-4., Bál-

ház, (hrsz.: 1808, 1809, 1791-üres telek).  

 

Bibó István Szakkollégium felújítása 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1118 Budapest XI. kerület, Ménesi út 12. szám alatti Bibó 

István Szakkollégium felújítására irányuló beruházást beruházóként a MNV Zrt. valósítja meg. A 

beruházás megvalósítására 700,0 M Ft forrás lett meghatározva. A projekt kivitelezésének kezdete a 

helyi építési szabályzat módosításának elhúzódása miatt a 2017. év elejére tolódott. A 2016. évi 

költség mindössze 26,4 M Ft volt.  

 

Kisvárda – volt zsinagóga, ma Rétköz Múzeum részleges helyreállítása – I. és II. ütem 

A kisvárdai zsinagóga – Rétköz Múzeum – értékes műemléki épület. Részleges belső felújítása he-

lyi erőből valósult meg, de az épület külső és szerkezeti felújítására a vagyonkezelő – forrás hiá-

nyában – az MNV Zrt-t kérte fel. A műszaki átadás-átvétel 2016.09.13-án zárult le, a 2016. évi pro-

jektköltség 256,8 M Ft volt. 
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Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése 

 

A víziközmű-szolgáltató társaságok által megvalósított 2015. évben aktivált értéknövelő beruházá-

sok kapcsán fennálló megtérítési igény, illetve egyéb a 2016. évben rendezett beruházás elszámolás 

kapcsán 7 227,7 M Ft került a 2016. évben kifizetésre: 

Beruházás elszámolás témája M Ft 

Veszprém belterület 6438/2 és 6438/4 hrsz-ú ingatlanok beruházása 9,6 

FTC - Budapest 38440/54 hrsz-ú ingatlanberuházás  129,0 

Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 43,3 

Váti beruházás elszámolás 29,1 

Sziklakórház beruházás 23,6 

DMRV Zrt. - állami viziközművagyon végzett beruházás 2 280,6 

DRV Zrt. - állami viziközművagyon végzett beruházás 1 368,9 

ÉDV Zrt. - állami viziközművagyon végzett beruházás 1 052,9 

ÉRV Zrt. - állami viziközművagyon végzett beruházás 189,0 

Erzsébet téri Kulturális Központ és Park létesítményeinek beruházásai 2 101,8 

Összesen 7 227,7 

 

 

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi VB budapesti megrendezéséhez szük-

séges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai  
 

A Kormány döntött a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbaj-

nokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazga-

tási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. A Dagály uszodakomplexum és ah-

hoz kapcsolódó fejlesztések építtetőjeként az MNV Zrt. a beruházás operatív bonyolításával meg-

bízta a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NKft-t. A 2016. évben az MNV Zrt. 

lebonyolította az óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményeinek tervezése és a mérnöki tanács-

adói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást. A beruházás 2016. 

évre tervezett elemei a Dagály Úszóaréna és az ehhez közvetlenül kapcsolódó projektelemek vonat-

kozásában az ütemezettnél gyorsabban haladtak, míg az óriás ugrótorony versenyszámhoz kapcso-

lódó fejlesztések (Batthyány tér) kisebb csúszást szenvedtek, így szükség volt a 2016. évről nem 

tervezetten áthúzódó feladatok forrásai egy részének 2017-re való átcsoportosítására. 

 

 

2. Ingatlanhasznosítási tendenciák 
 

Az MNV Zrt. által kötött szerződések típusát és tartalmát a mindenkori hatályos jogszabályok szab-

ják meg. Az említett jogszabályok adta lehetőségek az ingatlanhasznosítási tendenciákat is megha-

tározzák. A leggyakoribb szerződés jelenleg a 90 napnál rövidebb időre, versenyeztetés mellőzésé-

vel kötött bérleti szerződés (különös tekintettel a filmforgatási célú bérbeadásokra).  

Az MNV Zrt. jellemzően az önkormányzatokkal és állami tulajdonú szervezetekkel köt szerződést. 

A szerződések célja a leggyakrabban valamely közfeladat ellátásának biztosítása. Ezért a szerződé-

sek egy része ingyenesen kerül megkötésre (használati megállapodások). 

A kifejezett ingatlanhasznosítási szerződések esetében elmondható, hogy az MNV Zrt.-nek nincse-

nek olyan ingatlanai, melyek piaci alapú hasznosításra alkalmasak, vagy érdeklődés lenne irántuk. 

Nagy részben igen jelentős felújítási igény mutatkozik, amely gyakran műemléki jelleggel is össze-

kapcsolódik. 
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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 álla-

mi tulajdonú gazdasági társaság, önkormányzat, akik gazdálkodásukat elsősorban költségvetési for-

rásból biztosítják, ezért nehezen, vagy egyáltalán nem érvényesíthető a piaci elven működő va-

gyongazdálkodás. Itt a hasznosítás során fő szempont az, hogy biztosított legyen az adott vagyon-

elem további állagromlásának megakadályozása, a vagyonelem fejlesztése, felújítása. 

 

3. Az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyonelemek tulajdonjogának átruházása 

 

Az átruházás céljai: 

– vagyonelemek tárolására, őrzésére és állagmegóvására fordítandó összegek csökkentése; 

– az állami tulajdonba tartani nem szükséges vagyonelemek (pl. hagyatéki vagyon) lehető 

legrövidebb „átfutási” idő mellett történő értékesítése/ingyenes átadása; 

– a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítése érdekében történő értékesítés; 

– a helyi önkormányzatok és kiemelkedően közhasznú szervezetek működésének elősegí-

tése 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 fog-

lalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható.  

A kezdeményezések során az alábbi problémák tapasztalhatók: 

– a kezdeményezés a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelem ingyenes átruházásához kap-

csolódik; 

– vagyonrendezéssel érintett (MÁV Zrt. tulajdonában álló) vagyonelemekre érkezik igény; 

– az igénylésnek jogszabályi akadálya van (pl. nem a Magyar Állam tulajdonában lévő ingat-

lanra vonatkozó kérelem); 

– a kezdeményezések nem felelnek meg a jogszabályi tartalmai és formai követelményeknek; 

– ténylegesen nem teljesíthető felhasználási cél kerül megjelölésre, amelyet az MNV Zrt. nem 

bírálhat felül. 

 

Az ingyenesen átruházható vagyontárgyak összesített értéke évente nem haladhatja meg az adott évi 

költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget. A 2016. évi keretösszeg 20,0 Mrd Ft volt. 

2016-ban az ingyenesen átruházott ingatlan önkormányzat vagy egyéb társadalmi szervezet részére 

történő birtokba adásában érintett vagyontárgyak értéke 18,4 Mrd Ft volt. 

 

4. Ingatlanvagyon kezelési koncepció, az ingatlanvagyon csoportosítása 
 

Az MNV Zrt. ingatlan portfóliójának vagyonkezelési koncepciója egyértelműen a vagyon (ingat-

lan és kapcsolódó eszköz) nyilvántartását, értékének megőrzését, növelését, lehetőség szerint va-

gyonkezelőkön keresztüli célszerű üzemeltetését szolgálja. A vagyonkezelési szerződéseknél két 

alapvető típus különíthető el.  

A központi költségvetési szerv vagyonkezelők állami közfeladat ellátása érdekében használt eszkö-

zök ellentételezésére nem kötelezettek, ebből fakadóan nem fizetnek vagyonkezelői díjat.  

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.  
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Az MNV Zrt. által kezelt ingatlan vagyon három főbb csoportba sorolható: 

 

Közvetlen kezelésű ingatlanok  

 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében 2016.12.31-én 115 237 db ingatlan típusú vagyonelem volt. A 

közvetlen kezelésű tárgyi eszközök nyilvántartási értéke, mely az ingatlan típusú vagyonelem érté-

két is tartalmazza: 5 931,0 Mrd Ft. 

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet hatására a központi költségvetési szerv vagyonkezelőktől je-

lentős vagyon, így ingatlan típusú vagyonelem került MNV Zrt. közvetlen kezelésbe. 

 

Központi költségvetési szerv vagyonkezelők által kezelt ingatlanok 

 

A költségvetési vagyonkezelőknél (283 db vagyonkezelő) mintegy 98 225 db ingatlan típusú va-

gyonelem volt 2016.12.31-én. A költségvetési vagyonkezelőknél nyilvántartott tárgyi eszköz ösz-

szértéke, mely az ingatlan típusú vagyonelem értékét is tartalmazza 2 264,8 Mrd Ft volt. 

 

Egyéb vagyonkezelők által kezelt ingatlanok 

 

Egyéb vagyonkezelőknél 205 472 db ingatlan típusú vagyonelem volt 2016.12.31-én. Az egyéb va-

gyonkezelőknél nyilvántartott tárgyi eszköz összértéke, mely az ingatlan típusú vagyonelem értékét 

is tartalmazza, 5 576,4 Mrd Ft. 

 

Ezek a vagyonelemek több mint 157 db egyéb vagyonkezelő és 19 erdőtársaság vagyonkezelésében 

találhatóak. 

 

 

V. Az Országleltár program 

 
A Kormány az Országleltár elkészítésével kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1172/2010. 

(VIII. 18.) Korm. határozatban elrendelte Országleltár, azon belül az egységes, integrált állami 

vagyonnyilvántartási rendszer elkészítését. Az MNV Zrt. 2011 elején az Országleltár Program 

megvalósításának koordinálására megalapította az ÁVNY-Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: ÁVNY Kft.). 

 

A fent említett kormányhatározatban meghatározott feladatok megvalósítására a 2011. év folyamán 

létrejött az Országleltár multi-projekt, melynek elsődleges célja, hogy az állami tulajdonú ingatla-

nok, tulajdon részesedések, ingóságok és egyéb vagyonelemek darabszáma és értéke különböző 

időpontokban adatszolgáltatásra alkalmas módon lekérdezhető legyen. 

 

Az Országleltár Portál 1. szakaszának, azaz Országleltár Portál (Portál2011) honlapjának a Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózatra (NTG, korábban EKG) történő kiengedése 2012 márciusában megtör-

tént. Ezt követően az 1. szakasz pilot tapasztalatai alapján a Portál2011 tovább-fejlesztésére került 

sor, melynek eredményeként – a tulajdonosi joggyakorlók 2010., 2011. és 2012. éves beszámolójá-

nak megfelelő analitikus adatokkal feltöltve – 2013. októbertől az Országleltár Portál 

(www.orszagleltar.gov.hu) elérhető az Interneten. 

 

Az Országleltár Portál 2016 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 2010-2015. évekre vonatkozóan, amely a beérke-

zett tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások alapján, a tárgyév során a 2015. évi költségvetési 
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beszámolókhoz kapcsolódó adattartalommal lett frissítve, mely összesítve az alábbi vagyoneleme-

ket tartalmazza: 

 

– részesedések: 677 db, melyek értéke 2 517 Mrd Ft; 

– ingatlanok: 573 999 db, melyek értéke 12 801 Mrd Ft. 

 

Az Országleltár Portállal kapcsolatosan fentiekben jelzett frissítési feladatok, valamint az üzemelte-

tési kiadások 2016-ban 35,6 M Ft költséget jelentettek. 

Az Országleltár megvalósítása érdekében szükséges adattárházi funkciók kialakítása megkezdődött. 

Ennek keretében megvalósult az adattárház használatához szükséges licenszek és hardver infrast-

ruktúra beszerzése, illetve megkezdődött a részletes rendszertervezés végrehajtása. Az adattárház 

bevezetés 2016. évi feladatai 307,6 M Ft kiadást eredményeztek. 

 

Az Országleltár adattárház projekt célja az MNV Zrt. gazdálkodási tevékenységéhez szükséges és 

az Országleltár funkciók kielégítésére szolgáló releváns adatok és információk tárolása, elemzése, 

megjelenítése. 2016 márciusában megkezdődött a Kulturális Kincseink Digitális Feltérképezése Pi-

lot Projekt (a továbbiakban: KKDF) tapasztalatai alapján a II. szakasz előkészítő feladatainak vég-

rehajtása. Ez a feladatrendszer az Országleltár adatbázis kulturális vagyonelemekkel való kibővíté-

sét célozza úgy, hogy a bevonni tervezett múzeum(ok) érintett gyűjteménye(i)nek papír alapú nyil-

vántartását digitalizálja.  

A KKDF II. ütem projektben meghatározott célfeladat sikeresen teljesült, amelynek eredményei: 

 

– a projektre kijelölt 4 múzeum sikeresen bevonásra került; 

– a helyszíni felmérésen pontosításra kerültek a korábban a múzeum által megadott informá-

ciók; 

– a 4 múzeum állami vagyonelemeket tartalmazó alapnyilvántartásai sikeresen digitalizálásra 

(szkennelésre) kerültek; 

– a 4 múzeum alapnyilvántartásainak oldal szintű láthatóvá tétele sikeresen megtörtént – lét-

rejött a kulturális adatbázis alapja; 

– az MNV Zrt. és a PRIV-DAT Kft. a további Program szakaszokhoz újabb információkat és 

ismereteket gyűjtött, amelyek hozzájárulnak a mérhető projektszakaszok definiálásához. 

 

Jelen projekt első mérföldköve – érintett múzeumok felmérése, bevonása országos szinten – határ-

időre, sikeresen teljesült, valamint a második és harmadik mérföldkövek – a fennmaradó 14 megyei 

hatókörű városi múzeum leltárkönyveinek digitalizálása és láthatóvá tétele – határidő előtt teljesül-

tek. Az utolsó mérföldkő – kijelölt, kiemelt műtárgyak fotózása az egyedi azonosíthatóság érdeké-

ben – teljesítése is megtörtént határidőre. A felmérési feladatok a 2016. évben 304,8 M Ft-t kiadást 

jelentettek. 

 

A Magyar Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. és más szervezetek által vagyonkezelt ingatlan 

vagyonelemek nyilvántartásának naprakészségének és egységesítésének biztosításához az MNV 

Zrt. elindított egy vagyonrendezést biztosító Pilot projektet. A projekt eredményeként a vizsgált va-

gyonelemek vonatkozásában létrejött egy, az MNV Zrt. igényeinek megfelelő adattartalommal ren-

delkező alapnyilvántartás, amely később a teljes OL adattartalmával bővíthető. Kidolgozásra került 

továbbá egy olyan módszertani leírás, amely alapján a különböző, Pilotprojekt során feltárt ingat-

lan-nyilvántartási hiányosságok rendezésére irányítottan sor kerülhet és a teljes OL megvalósítható. 

A 2016. év végéig az alábbi feladatok kerültek elvégzésre: 

– Ingatlan-nyilvántartási állapot ellenőrzése, adatok feltöltése, 5497 db 

– Javaslat a szükséges jogi, ingatlan-nyilvántartási intézkedésre, 2242 db 

– Intézkedés (különösen ingatlan-nyilvántartás eljárás lefolytatása, abban való jogi kép-

viselet ellátása), 460 db 
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A fenti feladatokon túlmenően a projekt előkészítési szakaszában kidolgozott és finomhangolt Mű-

szaki Leírás a pilot gyakorlati tapasztalataival is kiegészítésre került, így elkészült a véglegesnek te-

kinthető Módszertani Leírás, amely a jövőbeni vagyonrendezési feladatok végrehajtását hívatott 

meghatározni. A vagyonrendezési feladatok végrehajtása a 2016. évben 170,2 M Ft kiadást jelen-

tett. 

 

Az MNV Zrt. SAP alapú integrált vagyonnyilvántartási rendszerének időszakra eső feladatainak tel-

jesítése az előirányzatot 608,3 M Ft-tal terhelte 2016-ban. Ennek keretében sor került az államház-

tartás számviteli jogszabályainak 2016-ig hatályba lépett változásaihoz kapcsolódó beállítá-

sok/fejlesztések megvalósítására is. 

 

A fenti projekteken felül további üzemeltetési feladatok merültek fel 72,9 M Ft összegben 2016-

ban. 

 

VI. Jogi eljárások 

 

Az MNV Zrt. pernyilvántartó programjának információi alapján a rábízott vagyont érintő, folya-

matban lévő, jogerős bírósági ítélettel le nem zárt peres ügyek száma összesen 773. A pertárgyak 

összértéke megközelítőleg 182 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.  

 

Jelentősebb ügycsoportok: 

 

Konszernjogi perek 

A konszernjogi felelősség szerint fellépő felperesek még a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi 

VI. törvény rendelkezéseire hivatkozva érvényesítik igényüket, amelynek lényege, hogy álláspont-

juk 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. (a továbbiakban: ÁVÜ Rt.), Állami Vagyonkezelő (a 

továbbiakban: ÁV Rt.), ÁPV Zrt., majd az MNV Zrt. lett. Az átalakult és felszámolás alá került cé-

gek 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. 

 

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 vé-

delméről szóló 1990. évi VIII. törvény, és  az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesíté-

séről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény alapján. Ez utóbbi kimondja, 

hogy az ÁPV Zrt. – a vagyonelvonás arányában és mértékéig – kezesként felel azon tartozások ki-

egyenlítéséért, amelyek a vagyonelvonáskor fennálltak. Az MNV Zrt. felelőssége a sortartó kezesi 

felelősséghez igazodik, helytállási kötelezettségét az elvont vagyon forgalmi értéke alapján állapít-

ják meg. Jellemző e percsoportra, hogy e perekben igazságügyi szakértői vélemény készítése nem 

mellőzhető. 

 

Az MNV Zrt. ellen 2016-ban három eljárás volt folyamatban. Megemlítendő, hogy ebben a tárgy-

ban várhatóak újabb perek. 
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Egyéb perek 
Egyéb perek címszó alatt valamennyi fentebb kiemelten meg nem jelölt ügycsoportot értünk. Ezek 

között az MNV Zrt. jogelődjei által illetve ellen indított peres eljárások számtalan ingatlan tulajdon-

jogának megállapításával, használati, birtokviszonyok rendezésével, ingatlanok értékesítésére, 

hasznosítására irányuló pályáztatással kapcsolatos jogvitákat érintenek. Ezek között a perek között 

találhatóak a privatizációs szerződések megszegéséből eredő különféle igények érvényesítése iránt 

indított peres eljárások is.   

 

Kártérítés iránt indított perek 

Jelenleg 23 kártérítésre irányuló peres eljárásban érintett a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. 

A kártérítési perek alapját a Polgári   Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiak-

ban: jelenleg hatályos Ptk.) (6:519.§) 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 annak négy alapvető feltétele, nevezetesen a jogellenesség, a 

felróhatóság, a kár, és az okozati összefüggés a kár és a felróható tevékenység (mulasztás) között 

fennáll.   

 

Jogalap nélküli gazdagodás visszafizetésére irányuló perek 

A régi Ptk. 361. §-a (jelenleg hatályos Ptk. 6:579. §) szerinti jogalap nélküli gazdagodás 

szubszidiárius szabály, vagyis alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha gazdagodó és a sérelmet 

szenvedett fél között más jogviszony nem áll fenn, illetve ha a jogvita a felek fennálló jogviszony-

ára irányadó speciális szabályok szerint nem bírálható el. A gazdagodás akkor alaptalan, ha a va-

gyoni előnyhöz jutott félnek nincs olyan jogcíme, amely őt az előny megtartására feljogosítaná.  

 

Ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi, birtok-, és használati perek 

Az 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.). Szám-

talan birtokper, ingatlan kezelésével, használatával kapcsolatos peres eljárás található még ezen a 

csoporton belül. 

 

Közigazgatási perek 

A közigazgatási határozatokkal (pl. földhivatali, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 

NAV) stb. határozatokkal) szemben indított peres eljárások képezik a jelen peres ügycsoport alap-

ját.  

 

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 szükség-

képpeni 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 vissza-

utasításának 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 végren-

deletében jelöli meg örökösként.  

 

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 eltelté-

vel) a Magyar Állam részére átadott hagyaték esetében, amennyiben addig ismeretlen örökös je-
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lentkezik, a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 262. számú állásfoglalása rögzítettek sze-

rint minden esetben polgári peres eljárást kell indítania a később jelentkező örökösöknek, mivel a 

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 + járu-

lékai. 

 

Kiemelendő még az ún. Diósgyőri Acélművek (DAM) perek csoportja. Az ÁPV Zrt., mint eladó és 

a VSZ Kosice jogutóda, a SIH (Slovenský  Investičný  Holding), mint vevő között 1998. január 9. 

napján létrejött – DAM Rt. részvények adásvételére vonatkozóan privatizációs szerződés jött létre. 

A privatizációs szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem teljesítése okán 2004. október 7. nap-

ján 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 nagy-

ságrendű.  A választottbírósági eljárás végrehajtását a privatizációs vevő (és jogutódai) által Szlo-

vákiában indított különféle peres eljárások akadályozták, a SIH - jogutód Gratio Holding fedezetel-

vonó magatartását Cipruson sikerült elsőfokú bírósági ítélettel megakadályozni. 

 

A Vb/ 16001. számon folyamatos választottbírósági eljárásban a Foundation Ingatlanfejlesztő Kor-

látolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: FOUNDATION Kft.) kereseti kérelmében 

389 536 958,- Ft és járulékai megfizetésére kéri egyetemlegesen kötelezni az MNV Zrt.-t és a Vár-

gondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kártérítés jogcímén, a Várkert-

bazár projekt létrehozásával és megvalósításával kapcsolatban felmerült költségei megtérítéseként. 

Ellenkérelmében az MNV Zrt. vitatja a követelés alapjául szolgáló Ruttkai-Marczel-Ruttkai Ügy-

védi Irodával kötött ügyvédi megbízási szerződés érvényességét, valamint a teljesítések alátámasz-

tottságát. A FOUNDATION Kft. perbeli követeléséből 312,5 M Ft összegű követelésrészt tesz ki az 

ügyvédi megbízási szerződés alapján fennálló követelés. Az MNV Zrt. ellenkérelmében a 

választottbírósági eljárás felfüggesztését kérte a Ruttkai-Marczel-Ruttkai Ügyvédi Irodával kötött 

ügyvédi megbízási szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában 2016. április 1. napján 

indított, 7.G.41.329/2016. számon folyamatos perre.  

 

Tekintettel a Vb/ 16001. számon folyamatos választottbírósági eljárásban az MNV Zrt. által benyúj-

tott ellenkérelemben foglaltakra, az MNV Zrt. 2016. április 1. napján keresetet nyújtott be a Rutt-

kai-Marczel-Ruttkai Ügyvédi Iroda és a FOUNDATION Kft. alperesek ellen jó erkölcsbe ütközés-

re, feltűnő értékaránytalanságra és színlelt szerződésre hivatkozással az alperesek között létrejött 

ügyvédi megbízási szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt.  

 

Műkincsekkel kapcsolatos perek 

Jelenleg egy műkinccsel kapcsolatos per van folyamatban, Káldí Irma Mária felperes Magyar Ál-

lam és társai alperesek között tulajdonjog megállapítása iránt. Ezt a pert azonban 2013-ban a bíró-

ság felfüggesztette, tekintettel arra, hogy felperes elhalálozott. 

 

Az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe adott állami vagyon egy része a Vtv. 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott kincstári vagyonkör, amelynek elemeit a bármely törvény által forgalomképtelennek 

vagy korlátozottan forgalomképesnek minősített javak képezik. 
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A muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL törvény 38. § (1) bekezdése értelmében a muzeális 

intézmények alapleltárában szereplő kulturális javak korlátozottan forgalomképesek. Az e rendelke-

zés 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 szerzés-

mód egyébként vitára adhat okot. Bár a kárpótlási törvények e kérdéskört rendezni kívánták, a bírói 

út nyitott a jogkeresők számára, hogy tulajdonjoguk fennmaradására hivatkozva igényt érvényesít-

senek, 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. napjáig az MNV Zrt. bírálta el ezen igénye-

ket, 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 vagyon-

tárgy 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 tu-

lajdonosi 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 Mú-

zeum, az Iparművészeti Múzeum és a Budapesti Műszaki és a Gazdaságtudományi Egyetem alpere-

sek 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 millió USA-dollár feletti érték. A perben az alperesi oldal a szuverén immunitásra, és a 

nemzetközi jog egyéb, perakadályt jelentő jogintézményeire hivatkozott. A másodfokú bíróság 

2013. április 19-én részben jóváhagyta részben pedig megváltoztatta az eredeti, 2011. szeptember 1-

jei elsőfokú joghatósági döntést, ezáltal a per visszakerült az elsőfokú bírósághoz. Az elsőfokú bíró-

ság 2016. március 14-én arra a következtetésre jutott, hogy a perbe vitt 44 műtárgy közül 2 vonat-

kozásában nem áll fenn joghatósága. A fennmaradó 42 műtárgy esetében a joghatóságát a II. világ-

háború alatti elkobzásokra tekintettel állapította meg. Egyebekben az volt az álláspontja, hogy a 

nemzetközi udvariasság alapján nem áll fenn a hazai jogorvoslatok kimerítésének kötelezettsége. A 

végzés ellen csak az alperesek fellebbeztek, hazánk az érdemi ellenkérelmét 2016. október 28-áig 

terjesztette elő. Az MNV Zrt. fellebbezésének lényege szerint kérte, hogy a másodfokú bíróság az 

amerikai joghatóság hiányát az összes peresített műtárgyra vonatkozóan mondja ki és az FSIA kisa-

játítási kivétele alkalmazását – mint az amerikai joghatóság megállapíthatóságának jogi alapját – a 

fellebbezésben részletesen kifejtett indokok alapján – mellőzze. 
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Postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos 

 

 

I. A 2016. évi rábízott vagyonnal való gazdálkodás jogszabályi háttere 
 

 

A Kormány a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezé-

séről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határo-

zat) 2016. július 6. napjától a postaügyi és a nemzeti pénzügyi szolgáltatási feladatok ellátása, va-

lamint a terület hatékony működtetése érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érde-

kében postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: 

kormánybiztos) nevezett ki. A Korm. határozat 2. c) és 3. pontja értelmében a kormánybiztos látja 

el a nemzeti fejlesztési miniszter helyett és nevében  
 

1) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

MFB Zrt.), valamint az MFB Zrt.-n keresztül az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoná-

ban álló és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok, 

2) a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.), 

és 

3) az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2017. jú-

nius 1. napjától NKM Nemzeti Közművek Zrt. (a továbbiakban: ENKSZ Zrt.)  

feletti tulajdonosi jogok gyakorlását. 

 

A KAF Zrt. feletti tulajdonosi jogokat 2016. július 6. napjától szintén a kormánybiztos látta el a 

nemzeti fejlesztési miniszter helyett és nevében, azonban a Vtv. 3.§ (2) bekezdésének a) pontjának 

módosítása alapján 2016. december 22. napjától az MNV Zrt. gyakorolja azokat. 
 

A Vtv. 2016. évben hatályos 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a tulajdonosi jogokat az MFB Zrt., 

a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. felett – ha miniszteri rendelet eltérően nem ren-

delkezett – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolta.  
 

A fent megjelölt állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlói feladatokat 

2016. január 1. és 2016. július 29. napja között a Miniszterelnökség Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatá-

sokért és Postaügyekért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Államtitkárság) gyakorolta, így a 

tárgyi időszakra vonatkozó adatszolgáltatás a rendelkezésre álló információk alapján készült el. A 

Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás (a 

továbbiakban: ME SzMSz) 1. mellékletében foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 3. § (6) be-

kezdése, 47. § (1) bekezdése, valamint 4. függeléke értelmében, átruházott hatáskörben a nemzeti 

pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár (a továbbiakban: NPÁT) látta el az 

MFB Zrt., a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. feletti állami tulajdonosi jogok gya-

korlását 2016. július 6. napjáig.  

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletnek (a továb-

biakban: Statútumrendelet) a 236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel módosított 109. § (15) és (15a.) 

pontja értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány nemzeti 

pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős tagja. A Statútumrendelet 2016. július 30. napjától 

hatályos 109/A. §-a alapján a miniszter a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Kormány 

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja.  
 

A Korm. határozat hatálybalépésétől a 4 gazdasági társaság a Kormánybiztos átruházott hatáskörű 

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozott. A hozzá tartozó szervezeti egységek 2016. július 6-29. napja 

között a Miniszterelnökség, a Statútumrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett módosításától a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetében működtek.  
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Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésén fogadta el az energetikai tárgyú törvények módosításá-

ról szóló 2016. évi CXLIII. törvényt, amelynek eredményeképpen a központi adatgyűjtő és feldol-

gozó tevékenység kikerült a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 

rendelkezései közül, továbbá a Vtv. módosításának eredményeképpen a tulajdonosi joggyakorló a 

KAF Zrt. tekintetében az MNV Zrt. lett. E törvény módosítása 2016. december 22-én lépett hatály-

ba, így ettől az időponttól kezdve az MNV Zrt. a társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója.  

 

 

II. A tulajdonosi joggyakorló szervezet rábízott vagyonhoz kapcsolódó 2016. évi szervezeti-

működési keretei 

 

A tárgyi állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás 2016. évi szervezeti 

és működési kereteit – a tulajdonosi joggyakorló személyében beállt változásokra figyelemmel – 

egyrészről az ME SzMSz, másrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás (a továbbiakban: NFM SzMSz) határozta meg.  

 

A fent nevezett gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatokat 2016. jú-

lius 29. napjáig a Miniszterelnökség alábbi – 2016. január 1. és 2016. július 5. napja között az 

NPÁT által, 2016. július 6. napjától 2016. július 29. napjáig a kormánybiztos által irányított – szer-

vezeti egységek látták el: 

 a Fejlesztési Banki Főosztály az MFB Zrt. tekintetében, 

 a Postaügyi Főosztály a Magyar Posta Zrt. tekintetében, 

 a Közmű, Integrációs, Zöldbank és Agrárbank Fejlesztési Főosztály az ENKSZ Zrt. és a 

KAF Zrt. tekintetében. 

A három főosztály a vagyonpolitikáért és tulajdonosi képviseletért felelős helyettes államtitkár köz-

vetlen irányítása alá tartozott. 

 

Az átruházott jogkörben eljáró NPÁT irányította 

 a vagyonpolitikáért és tulajdonosi képviseletért felelős helyettes államtitkár és 

 a szabályozásért és kodifikációért felelős helyettes államtitkár 

tevékenységét. 

 

A Vagyonpolitikáért és Tulajdonosi Képviseletért Felelős Helyettes Államtitkárság részéről előké-

szített tulajdonosi döntéseket a Szabályozásért és Kodifikációért Felelős Helyettes Államtitkárság 

jogi szempontból véleményezte. 

 

A kormánybiztos munkaszervezetét alkotó kormánytisztviselők 2016. július 30. napjával az NFM 

szervezetébe kerültek át, a tulajdonosi joggyakorlói feladatokat 2016. október 15. napjától az alábbi, 

a kormánybiztos által közvetve irányított szervezeti egységek látták el: 

 Fejlesztési Banki Főosztály az MFB Zrt. tekintetében, 

 Portfóliógazdálkodási Főosztály az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlójának a Nemzeti 

Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel, a NEG Zrt.-vel, a FŐGÁZ Zrt.-vel és az MMBF Zrt.-vel 

összefüggő döntéseinek Fejlesztési Banki Főosztály részére történő előkészítése tekinteté-

ben, 

 Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály a Magyar Posta Zrt. tekinte-

tében, 

 Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. 

tekintetében. 
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A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes 

államtitkár, illetve az általa irányított szervezeti egységek közreműködtek az MFB-csoporttal kap-

csolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb dokumentumok, szerződé-

sek, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében, valamint a tulajdonosi joggyakorlással ösz-

szefüggő koordinációs feladatokban. 

 

A Fejlesztési Banki Főosztály, valamint a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Fő-

osztály a pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, az Integrációs és Közmű Szabá-

lyozási és Koordinációs Főosztály a közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár, a 

Portfóliógazdálkodási Főosztály a közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár közvetlen 

irányítása alá tartozott. 

 

A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányította 

a) közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár, 

b) pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, valamint a 

c) közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős he-

lyettes államtitkár 

tevékenységét. 

 

 

III. Az MFB Zrt., a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. kapcsán hozott 2016. évi nagyobb 

jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

MFB Zrt. 

 

 

A 2016. évben számos alapítói határozat került kibocsátásra, döntően a tulajdonosi joggyakorló ki-

zárólagos hatáskörébe tartozó, az állami vagyongazdálkodás és tulajdonosi joggyakorlás szokásos 

ügymenetébe, tárgyköreibe illeszkedő kérdésekben, továbbá a kormányhatározatokban előírt, ki-

emelt jelentőségű tranzakciókhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében.  

 

A tulajdonosi joggyakorlás rendes ügymenete keretében sor került az MFB Zrt. Alapszabályának 

szükség szerinti módosítására, valamint a hatályos Ptk., a Vtv. és az Alapszabály által előírt, szoká-

sos tulajdonosi döntések meghozatalára. Ezen túlmenően az alábbi kiemelt ügyekben született tulaj-

donosi joggyakorlói döntés: 

 

Az MFB Zrt. az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.)  Korm. 

határozat alapján 150 Mrd Ft keretösszeggel meghirdetett MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram 

keretösszegét a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek 

részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1062/2016. (II. 25.) 

Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően 250 Mrd Ft-ra megemelte. A „Földet a gazdáknak!” 

Program keretében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a kormányhivatalokkal együttműködve 

több mint 8 700 sikeres földárverést bonyolított le. A földvásárló gazdák jelentős része igénybe vet-

te az állam által biztosított kedvezményes hitelkonstrukciót, amelynek révén a piacinál jóval kedve-

zőbb feltételek mellett juthattak földvásárlási forráshoz. 

 

Az MFB Zrt. a 2015. évben meghozott tulajdonosi döntés nyomán, 2016. november végéig – az 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának ki-

alakításáról szóló 1609/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – 442 MFB 

Pontot nyitott, ezáltal az MFB Zrt. hitelprogramjai és a 2014–2020-as programozási ciklus pénz-

ügyi eszközei az egész országban elérhetővé váltak a vállalkozások és a lakosság részére. Döntés 

született továbbá az MFB értékesítési hálózatának kormányzat elvárásoknak megfelelő bővítéséről. 
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A Magyar Állam által az Erste Group Bank AG-vel, illetve az EBRD-vel 2015. évben aláírt szán-

déknyilatkozatoknak, továbbá a 2016. évben meghozott tulajdonosi döntéseknek megfelelően a 

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Corvinus 

ZRt.) – az MFB Zrt. projektvezetésével, szakértői támogatásával és tulajdonosi joggyakorlói köz-

reműködésével – sikeresen megvásárolta az Erste Bank Hungary Zrt. 15 % mértékű tulajdoni há-

nyadát megtestesítő részvénycsomagját.  

 

A Szolnoki Ipari Parkban létrehozásra kerülő citromsav gyár beruházási projekt megvalósításáról 

szóló 1366/2012. (IX. 14.) Korm. határozat alapján a szakmai befektető China BBCA Group Cor-

poration-nel közösen megvalósítandó, évi 60 ezer tonna citromsav előállítására alkalmas, mintegy 

48 Mrd Ft beruházási költségigényű citromsavgyár megépítéséhez szükséges, a projekt MFB Cso-

port által történő finanszírozására is kiterjedő előzetes üzleti tárgyalások eredményesen lezárultak. 

A tőkeági finanszírozást nyújtó MFB Invest Zrt. és a China BBCA között az együttműködési meg-

állapodás 2016. augusztus 16-án aláírásra került, a projektcég ugyanezen a napon aláírta a kivitele-

zési szerződést a fővállalkozóval. Jelenleg az MFB Zrt. által nyújtandó hitel szerződéses rendelke-

zéseinek kínai féllel történő kitárgyalása és véglegesítése van folyamatban. 

 

 

Magyar Posta Zrt. 

 

A tulajdonosi joggyakorlás szokásos ügymenetébe tartozó döntések mellett a 2016. évben az alábbi 

kiemelt ügyekben született legfőbb szervi döntés: 

 

 az EU forrásból finanszírozott „Postai azonosított küldemény követő” projekt – amely 

magában foglalja a hivatalos küldeménykövető projekt megvalósítását is – elindításáról;  

 

 az  új csomaglogisztikai modell megvalósításáról. 

 

 

ENKSZ Zrt. 

 

A társaságnál 2016-ban nyolc darab részvényesi határozat született, melyek nagyobb része jogsza-

bályon, alapszabályon alapuló kötelezettség teljesítésére irányuló döntés volt. 

 

A 2016. évi részvényesi határozatok közül kiemelt jelentőséggel bírt az új Igazgatósági és Felügye-

lőbizottsági tagok kinevezése, valamint az EDF DÉMÁSZ Zrt. 100%-os részvénycsomagja meg-

szerzésének és az ENKSZ Jövőképe megvalósításának jóváhagyása. 

 

A Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztos jóváhagyta az 

ENKSZ Csoport Jövőképét. Ennek megfelelően meghatározásra került az a lépéssorozat, amelynek 

végrehajtásával az ENKSZ Zrt. feletti tulajdonosi struktúra – 2017 év elején – átalakult, és így az 

MVM Zrt. és a Kormánybiztos felügyelete alá tartozó csoport (a Kormánybiztos és az általa irányí-

tott MFB Zrt. együttesen a továbbiakban: Közös Állami Részvényesi Érdekkör) 50-50 %-os tulaj-

doni hányaddal és a kapcsolódó irányítási jogokkal rendelkezik.  

 

 
 

IV. A rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési rendszer 

 

A ME Belső Ellenőrzési Főosztályának, valamint az NFM Ellenőrzési Főosztályának – többek kö-

zött – feladata a minisztérium állami vagyonnal (ideértve a gazdálkodó szervezeteket is) való gaz-
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dálkodásának ellenőrzése is. A tárgyi gazdasági társaságok tekintetében a nevezett Főosztályok kü-

lön vizsgálatot a 2016. évben nem végeztek. 

 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos ellenőrzési rendszer a tulajdonosi joggya-

korlással kapcsolatos feladatot ellátó szervezeti egységeken belül az alábbi elemekből tevődik ösz-

sze: 

 a legfőbb szervi döntések teljesülésének, végrehajtásának ellenőrzése; 

 felügyelőbizottságok véleményének, tulajdonos felé tett figyelemfelhívásainak nyomon kö-

vetése; 

 a társaságok könyvvizsgálói megállapításainak figyelemmel kísérése; 

 a társaságok gazdálkodási és kontrolling adatainak ellenőrzése; 

 a társaságok vezető és ellenőrző testületi szerveibe delegált tisztségviselőkkel történő egyez-

tetések; 

 külső megkeresésekkel kapcsolatos vizsgálatok, tájékozódások. 

 

A 2016. év folyamán a gazdasági társaságok tekintetében nem történt olyan, a fenti ellenőrzési 

rendszerhez kapcsolódó esemény, illetve nem született olyan ellenőrzéssel kapcsolatos megállapí-

tás, amely miatt közvetlen tulajdonosi intézkedést kellett volna tenni. 

 

 

V. Az MFB Zrt., a  Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt.  2016. évi gazdálko-

dási folyamatai 

 

Az MFB Zrt.-ben és a Magyar Posta Zrt.-ben fennálló állami tulajdonú részesedések mértéke és 

nyilvántartási értéke a 2016. évben nem változott. Az ENKSZ Zrt. részesedéseinek mértéke és nyil-

vántartási értéke a 2016. évben nem változott, bár az ezt eredményező folyamatok ebben az évben 

már megindultak. 

 

Az érintett társasági részesedések alapvető adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Társaság 

Rövid 

Neve 

Állami Tulaj-

don a Jegyzett 

Tőkében  

Törvény Szerinti 

Tartós Állami 

Tulajdon  

Társaság teljes 

Jegyzett Tőkeér-

ték  

(M Ft) 

Elszámolt 

Érték-

vesztés  

(M Ft) 

Könyv Szerinti 

Érték 2016-ban  

(M Ft) 

Értékhe-

lyesbítés 

2016-ban  

(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 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos közvetlen kifizetés (pl. tőkeemelés, pótbefizetés, kölcsön- 

vagy támogatás nyújtása) nem történt egyik gazdasági társaság felé sem.  

A 2016. üzleti év tekintetében a társaságok részéről a Miniszterelnökség, illetve a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium irányába tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatosan semmilyen kifizetésre nem 

került sor (pl. osztalék, osztalékelőleg, tőkeleszállítás).  
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Megállapítható, hogy a portfólió meghatározó elemeinek tekinthető MFB Zrt. és Magyar Posta Zrt. 

nyereségesen működtek, pozitív eredménnyel zárták a 2016. üzleti évet. Az ENKSZ Zrt. nem tudott 

pozitív adózott eredményt elérni. 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos közvetlen kifizetésre – az MFB Zrt. állam nevében végzett 

tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeinek MFB tv. 3. § (12) bekezdése 

szerinti megtérítése kivételével – a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részé-

ről a 2016. évben nem történt az érintett gazdasági társaságok felé. 

 

 

1. Az MFB Zrt. 2016. évi jelentősebb mérleg és eredményadatainak bemutatása 

 

Főbb események, változások, a mérleg és a portfólió alakulását befolyásoló 2016. évi tényezők: 

 

Hitelezés 

2016-ban az MFB Zrt. összesen 148 Mrd Ft-ot meghaladó összértékű hitelkérelmet, ebből egyedi 

nagy ügyletekre 45 Mrd Ft-ot, hitelprogramokra 103 Mrd Ft-ot meghaladó összértékű hitelkérelmet 

hagyott jóvá. 

2016-ban az új hitelfolyósítások értéke meghaladta a 145 Mrd Ft-ot. 2016 végén az MFB Zrt. ösz-

szes hiteleinek állománya 711 Mrd Ft-ot tett ki, a hitelprogramokra kihelyezett hitelek állománya 

184 Mrd Ft, míg az egyedi hiteleké 527 Mrd Ft volt. A hitelállomány a 2015. év végéhez képest 41 

Mrd Ft-ot meghaladóan nőtt.  

 

Részesedések 

Az MFB Zrt. részesedésállománya 2016-ban nagyságrendileg nem változott. Az év folyamán meg-

vásárolta az MFB Invest Zrt. tulajdonában lévő NEG Zrt. részesedést, illetve az ENKSZ Zrt. részére 

eladásra került az MFB Földgázkereskedő Zrt. részesedés.  

 

EU forráskezelés 

Az MFB Zrt. a 2007-2013-as Programozási Időszakban forráskezelő szervezet, míg a 2014-2020-as 

Európai Uniós Programozási Időszakban az Alapok Alapja végrehajtó szervezet szerepét tölti be, a 

rendelkezésére bocsátott források felett a saját nevében, de az Irányító Hatóság javára rendelkezik. 

Ennek megfelelően a programozási időszakok forrásairól elkülönült nyilvántartást vezet, azok nem 

képezik részét a társaság mérlegének.  

Az MFB Zrt. a 2016. évben a források kihelyezése mellett megkezdte a 2007-2013-as programozási 

időszak zárási folyamatát. A 2014-2020 programozási időszakhoz tartozó forráskezelési feladatai 

közé tartozott az MFB Értékesítési Hálózatának (MFB Pontok) kiépítése, megalapozása, a dönté-

seknek megfelelő bővítése, valamint a programozási időszak termékeinek kidolgozása. Az MFB 

Zrt. 2016. év végétől mintegy 442 MFB Ponton keresztül képviselteti magát az országban. A tulaj-

donosi joggyakorló intézkedései nyomán 2016 végéig 10 hitelprogram, valamint 1 kockázati tőke-

program felhívását tette közzé és megkezdte a hiteligénylések befogadását. 2016 szeptemberében, 

az MFB Pontokon keresztül megkezdődött a végső kedvezményezetteknek történő forráskihelyezés 

(hitelfolyósítás). 

 

Forrásgazdálkodás 

2016-ban az MFB Zrt. 20 Mrd Ft összegben bocsátott ki forintkötvényt. Az MFB Zrt. forrásállomá-

nyát részben csökkentette, hogy 500 M EUR értékű deviza kötvény kikerült a könyvekből az év so-

rán. A kötvény visszavásárlást/törlesztést és a további eszköz oldali aktivitásbővülést az MFB Zrt. 

jelentős részben meglévő likviditásának felhasználásával fedezte. 
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Gazdálkodás 

 

Az MFB Zrt. kamatkülönbözete (11 871 M Ft) közel megegyezik az előző évi értékkel, az osztalék-

bevételek (5 515 M Ft) azonban jelentősen meghaladják a 2015. évi összeget.  

A költségtérítéssel korrigált banküzemi költségek (5 871 M Ft) az MFB Zrt. tevékenységi körének 

bővülése ellenére csökkentek. A kockázati költség (4 758 M Ft) néhány nagyobb összegű egyedi 

ügylet nem várt negatív változása következtében meghaladja az előző évi értéket, mely egyedi 

ügyekkel összefüggésben mára jelentős eredményeket sikerült elérni.  

Banküzemi beruházásokra az MFB Zrt. 2016-ban 629 M Ft-ot fordított. A megvalósult beruházások 

az infrastrukturális háttérbiztosítására, a bővülő feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megva-

lósítására, valamint az elavult eszközök pótlására irányultak.  

 

Összességében az MFB Zrt. a jelentős feladatbővülés mellett pozitív eredménnyel zárta a 2016. 

évet. A nettó kamatbevétel és a költségtérítéssel korrigált banküzemi költségek szinten tartása mel-

lett, jelentősen emelkedett a részesedések után kapott osztalékbevételek értéke. Az MFB Zrt. mér-

legfőösszege a saját likviditásból fedezett EUR kötvény lejáratával csökkent, a hitelállomány azon-

ban ezzel párhuzamosan növekedett. Az EU-s forráskezelési tevékenysége során a 2007-2013-as 

programozási időszak zárási folyamatai mellett, a 2014-2020 programozási időszakhoz tartozó for-

ráskezelést végez, amelyben a legfontosabb 2016. évi feladat a közvetítői rendszer (MFB Pontok) 

kiépítése, valamint a programozási időszak termékeinek kidolgozása volt. 
 

A MFB Zrt. 2016. év főbb mérlegadatait a következő táblázat foglalja össze: 

adatok M Ft-ban 2015.12.31 2016.12.31 

  Tény Tény 

Kamatozó eszközök 974 883 948 930 

  Állampapírok, jegybanki betét, egyéb bankközi    

  betétek 346 494 280 456 

  Hitelállomány (I.) 670 243 710 813 

  Hitelek értékvesztése -41 854 -42 339 

Nem kamatozó eszközök 147 401 147 725 

  Befektetések (részesedések) 159 538 159 854 

  Befektetések (részesedések) értékvesztése -12 137 -12 129 

Egyéb nem kamatozó eszközök (II.) 199 263 198 128 

Eszközök összesen 1 321 547 1 294 783 

      

Saját tőke  200 097 200 457 

  Ebből tárgyévi eredmény 447 323 

Idegen források (III.) 1 098 492 1 073 386 

  Deviza éven belüli források 57 619 140 471 

  Deviza éven túli források 711 740 520 253 

  Forint éven belüli források 43 976 58 878 

  Forint éven túli források 285 157 353 784 

Céltartalékok 7 834 7 561 

Egyéb források  15 124 13 380 

Források összesen 1 321 547 1 294 783 

(I.) Ebből 47,8 Mrd Ft kötvény, jelzáloglevél 

(II.)  Tartalma: 121,9 Mrd Ft állammal szembeni követelés, a fennmaradó rész saját eszköz, egyéb el-

határolás 
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(III.) Eredeti lejárat szerint 
 

A MFB Zrt. eredménykimutatása
1
 

  

adatok M Ft 2015. 2016.  

EREDMÉNYKIMUTATÁS Tény Tény 

  Kamatkülönbözet 11 535 11 871 

  Vásárolt és kibocsátott kötvények árfolyamered-

ménye -560 -3 643 

  Osztalékbevételek 1 878 5 515 

  Nettó jutalék- és díjbevételek 2 -21 

Összes működési bevétel 12 855 13 722 

  Banküzemi költségek -7 382 -8 301 

  Költségtérítés 1 264 2 430 

  Kockázati költség -1 772 -4 758 

Összes működési költség -7 890 -10 629 

  Egyéb bevételek, ráfordítások -931 -828 

  Bankadó 1* -2 141 -964 

  Rendkívüli eredmény -204 -376 

Egyéb és rendkívüli tételek -3 276 -2 168 

Adózás előtti eredmény 1 689 925 

  Társasági adó -43 0 

  Bankadó 2* -1 149 -566 

Adózott eredmény 497 359 

  Általános tartalék -50 -36 

Tárgyévi eredmény 447 323 

*Negatív eredmény esetén a teljes banki különadó egyéb ráfordításként könyvelődik, pozitív adózás előtti eredmény esetén a 

banki különadó 70%-a egyéb ráfordítást, 30%-a az adózás előtti eredményt érinti. 

 

2. A Magyar Posta Zrt. 2016. évi jelentősebb mérleg- és eredményadatainak bemutatása 

 

Főbb események, változások a 2016. évi gazdálkodásban a 2015. évihez képest   

 

A Magyar Posta Zrt. versenypiaci környezetben továbbra is megőrizte eredményességét és növelni 

tudta értékesítési árbevételeit, fejlesztéseivel sikeresen válaszolni tudott a külső környezet változá-

saira, a piaci igényekre. Ezt jól mutatta a társaság vezető szerepének tovább erősítése a kiemelkedő-

en növekedő csomagpiacon, vagy – a hagyományos, levélpiaci szolgáltatási körben – a Kormány 

Erzsébet utalványokra vonatkozó döntése alapján a kézbesítés igen rövid határidővel való teljesíté-

se.  

A saját tőke 5,33 %-os növekedésének és a mérlegfőösszeg 4,84 %-os növekedésének együttes ha-

tásaként a saját tőke részaránya 0,22 százalékponttal magasabb az előző évi értéknél. 

Az üzemi tevékenység eredménye a tárgyidőszakban 457 M Ft-tal javult, ami egyrészt a levél- és 

csomagszolgáltatások növekvő árbevételének volt köszönhető, valamint annak, hogy az egyéb be-

vételek és ráfordítások egyenlege 4 703 M Ft-tal kedvezőbben alakult. A céltartalék feloldás és 

képzés ugyanakkor meghaladta a 2015. évit. 

                                                 
1 A kockázati költség soron az értékvesztés és céltartalék változások eredményhatása és a követelésértékesítések eredményhatása (árbevétel-

nyilvántartási érték kivezetés+általános kockázati céltartalék felhasználás) szerepel. 
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A korábbi évekhez hasonlóan a 2016. év elején is sor került bérfejlesztésre a minimálbér és garan-

tált bérminimum emeléssel párhuzamosan. Ennek hatására a teljes munkaidőre vetített átlagkereset 

4,4 %-kal emelkedett. 2016-ban a redukált létszám 2 %-kal csökkent az előző évhez képest, ennek 

megfelelően a létszámhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás tételek (cafeteria, költségtérítések, 

rehabilitációs hozzájárulás) is csökkentek. A két tényező (bérfejlesztés, létszámcsökkenés) összes-

ségében a személyi jellegű ráfordítások 3,2 %-os növekedését eredményezte. 

Az adózott eredmény 265 M Ft-os csökkenésében szerepet játszott még a pénzügyi műveletek 

eredményének 178 M Ft-os csökkenése és az adófizetési kötelezettség 544 M Ft-os emelkedése is. 

 

A Magyar Posta Zrt. 2016. év főbb mérlegadatai 

 
 

 

az adatok M Ft-ban 

A tétel megnevezése 

2015. 

december 31. 

2016.  

december 

31. 

A. Befektetett eszközök 141 519 144 691 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 9 283 9 054 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  89 802 93 153 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 42 434 42 484 

B. Forgóeszközök 36 925 42 317 

I. KÉSZLETEK 799 803 

II. KÖVETELÉSEK 16 683 18 437 

III. ÉRTÉKPAPÍROK 4 213 4 213 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 15 230 18 864 

C. Aktív időbeli elhatárolások 1 362 1 495 

  Eszközök összesen 179 806 188 503 

 

D. Saját tőke 84 546 89 056 

I. JEGYZETT TŐKE 14 138 14 138 

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)     

III. TŐKETARTALÉK 4 941 4 941 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 29 147 32 504 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 578 553 

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 32 410 33 853 

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 3 332 3 067 

E. Céltartalékok 17 333 18 605 

F. Kötelezettségek 53 827 63 851 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 195 222 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 53 632 63 629 

G. Passzív időbeli elhatárolások 24 100 16 991 

  Források összesen 179 806 188 503 
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Eredménykimutatás 

  

az adatok M Ft-ban 

  A tétel megnevezése 2015.  2016.  

  b c d 

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 188 807 191 106 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 311 211 

III. Egyéb bevételek 11 576 8 056 

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 50 319 52 451 

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 107 010 110 451 

VI. Értékcsökkenési leírás  8 801 9 673 

VII. Egyéb ráfordítások 31 241 23 018 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-

IV-V-VI-VII) 3 323 3 780 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 872 468 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 602 376 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 270 92 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) 3 593 3 872 

X. Adófizetési kötelezettség 261 805 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) 3 332 3 067 

 

 

3. ENKSZ Zrt. 2016. évi jelentősebb mérleg és eredményadatainak bemutatása 
 

A társaság 2016. évi éves beszámolója szerinti mérlegfőösszege 13 547 342 E Ft, az adózott ered-

mény összege 1 232 626 E Ft veszteség. A társaság a 2016. évben 455 057 E Ft árbevételt realizált, 

mely az általa irányított társaságok felé történő szolgáltatásnyújtásból (SLA árbevétel és üzletviteli 

tanácsadás 452 065 E Ft) és a szavazati jogkör gyakorlására vonatkozó megbízási díjból (2 992 E 

Ft) származott. Az anyagköltség értéke 13 986 E Ft volt, melyből 10 684 E Ft üzemanyag költség és 

3 301 E Ft irodaszer és egyéb anyagköltség.  

 

Az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke 746 061 E Ft, melyből a legjelentősebb tételek a követ-

kezők voltak: szakértői díjak 525 861 E Ft, ingatlanbérlet 39 530 E Ft, személygépjármű bérleti díj 

35 705 E Ft, szakmai adatbázis előfizetések és továbbképzések 20 467 E Ft, parkoló bérlet 8 692 E 

Ft, telekommunikációs költségek 4 058 E Ft értékben és egyéb bérleti díjak 

1 726 E Ft értékben.  

Az egyéb szolgáltatások értéke 65 007 E Ft volt, amelynek részei a rendelkezésre tartási jutalék 53 

029 E Ft értékben, a hatósági díjak és illetékek 7 367 E Ft összegben, a bankköltség 3 433 E Ft ösz-

szegben, valamint a vezetői felelősség biztosítási díj 659 E Ft és gépjárművekkel kapcsolatos bizto-

sítási díjak 520 E Ft összegét tartalmazza.  

 

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 24 773 E Ft, mely szerződés alapján változatlan for-

mában továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmaz.  

Személyi jellegű ráfordítások összesen 939 951 E Ft-ot tettek ki az év során, amely összeg a társa-

ság munkavállalói és tisztségviselői részére kifizetett járandóságot, valamint annak járulékait tar-



 

46 

 

talmazza: 677 179 E Ft bérköltség, 203 043 E Ft bérjárulék 59 729 E Ft személyi jellegű egyéb kifi-

zetés volt.  

 

A pénzügyi műveletek bevétele 176 919 E Ft volt, melyben a szabad pénzeszköz lekötése utáni ka-

mat, a látra szóló betétek kamata, valamint a kötvények után járó kamat összege és a nyújtott tagi 

kölcsön tárgyévre jutó időaranyos kamata szerepel.  

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete 2016-ban stabil volt, szállítói fizetési kötelezettségeinek és a 

költségvetési kötelezettségeinek időben eleget tett.  

 

 

 
2016. évi adatok E Ft 

Befektetett eszközök    182 198 

Immateriális javak       2 250 

Tárgyi eszközök     23 651 

Befektetett pénzügyi eszközök    156 297 

Követelések     252 478 

Követelések áruszállításból és szolgálta-

tásból       70 700 

Követelések egyéb részesedési viszony-

ban lévő vállalkozással szemben      18 750 

Egyéb követelések    163 028 

Saját tőke               13 195 725 

ebből Jegyzett tőke 1 000 000 

Kötelezettségek     259 487 

Rövid lejáratú kötelezettségek    259 487 

Mérlegfőösszeg               13 547 342 

Adózás előtti eredmény         -1 232 626 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

 

 

I. Jogszabályi háttér 

 

A MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) a 2016. év során egyrészről a 

Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB 

törvény) 1. mellékletében felsorolt gazdasági társaságok, másrészről a NEG Nemzeti Energiagaz-

dálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett 

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésé-

ről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendeletben meghatározott gazdálkodó szervezetek állami tulajdo-

nú részesedése tekintetében látott el tulajdonosi joggyakorlói feladatokat. 

 

Az MFB törvény 2. § l) pontja értelmében az MFB Zrt. feladata, hogy az átláthatóság, a célszerű-

ség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően,  a Kormány 

közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósí-

tásához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében részt vegyen az állam nevében a tulaj-

donosi jogok gyakorlásában a törvényben meghatározott állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek 
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esetében, a nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztések, beruházások megvalósítása, bővíté-

se, hatékonyságának növelése, valamint a versenyképesség javítása érdekében, különös tekintettel 

az agrárpiac fejlesztésének, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének, az agrár-innováció elősegí-

tésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosí-

tására. 

 

Az MFB Zrt. az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati 

Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről szóló 8/2016. (IV.19.) NFM 

rendelet (a továbbiakban: 8/2016. NFM rendelet) alapján az Új Magyarország Kockázati Tőkeprog-

ramok és az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok megvalósítása során, 2010-2016. évek között 

keletkezett és az állam tulajdonába került befektetési jegyek, mint egyéb vagyonelemek feletti tu-

lajdonosi joggyakorlói feladatokat is ellátta. A GINOP 8. prioritásban és a VEKOP által finanszíro-

zott kockázati tőkeprogramok keretében létrehozandó kockázati tőkealapok állami tulajdonú ideig-

lenes befektetési jegyei és befektetési jegyei feletti tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről szóló 

64/2016. (XII. 28.) NFM rendelet az MFB Zrt.-t a GINOP 8. prioritásában és a VEKOP által finan-

szírozott kockázati tőkeprogramok megvalósítása során a 2014-2020-as programozási időszakban 

keletkező és az állam tulajdonába kerülő ideiglenes befektetési jegyek és befektetési jegyek feletti 

tulajdonosi joggyakorlásra is kijelölte, azonban a tulajdonosi jogok gyakorlásához elengedhetetlen 

átadás-átvételre 2016. évben nem került sor a rendelet 2016. december 28-ai megjelenése okából. 

 

 

Tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságok és egyéb vagyonelemek 

 

Az MFB Zrt. a 2016. év során a következő társaságoknál látott el tulajdonosi joggyakorlói feladato-

kat: 

– Corvinus ZRt., 

– Diákhitel Központ Zrt., 

– Garantiqa Hitelgarancia Zrt., 

– Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., 

– Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (2016. április 20-ig), 

– Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt., 

– NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt., 

– Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az MFB Zrt. a 8/2016. NFM rendelet alapján 29 db, 2007-2013-as programozási időszakban létre-

jött kockázati tőkealapot vett át tulajdonosi joggyakorlásra a Miniszterelnökségtől: 

– ABC Kockázati Tőkealap (korábban: Hemisphere Kockázati Tőkealap) 

– AJH Növekedési Kockázati Tőkealap, 

– Bonitás Kockázati Tőkealap, 

– CenTech Kockázati Tőkelap, 

– Conor Seed Kockázati Tőkealap, 

– Core Venture Magvető Kockázati Tőkealap, 

– Core Venture Növekedési Kockázati Tőkealap, 

– DBH Investment Kockázati Tőkealap, 

– Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap, 

– Euroventures Kockázati Tőkealap, 

– Finatech I. Kockázati Tőkealap, 

– Finext Startup Kockázati Tőkealap, 

– Forte Kockázati Tőkealap, 

– Garangold Kockázati Tőkealap, 

– GRAN Kockázati Tőkealap, 

– Kairos Magvető Kockázati Tőkealap, 

– Kairos Növekedési Kockázati Tőkealap, 
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– Morando Kockázati Tőkealap, 

– OTP Kockázati Tőkealap I., 

– PBG FMC Tőkealap, 

– Perion 2013. Kockázati Tőkealap, 

– Primus III Kockázati Tőkealap, 

– Prosperitás Profit Kockázati Tőkealap, 

– Prosperitás Proseed Kockázati Tőkealap, 

– Tőkepartner Kockázati Tőkealap, 

– Valor Capital Kockázati Tőkealap, 

– Venturio 2013. Kockázati Tőkealap, 

– X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap, 

– X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap. 

 

 

II. A rábízott vagyonhoz kapcsolódó 2016. évi szervezeti-működési keretek 

 

A rábízott vagyon körébe tartozó társaságok egy részében az MFB Zrt. közvetlen tulajdoni hánya-

dot is birtokol, a saját és az állami tulajdon tekintetében egységes cégvezetési, irányítási elveket 

képvisel, együttesen szavaz. 

 

Az MFB Zrt. saját tulajdonában lévő részesedésekhez hasonlóan, a rábízott vagyonnal kapcsolatos 

feladatokat is az MFB Zrt. Befektetési Divíziója fogja össze. Ennek keretében kerül sor a tulajdono-

si joggyakorlásból eredő intézkedések előkészítésére és azok végrehajtásának koordinálására, nyo-

mon követésére. Az esetlegesen szükséges szakterületi szintű együttműködés is a Befektetési Diví-

zió közbenjárásával kerül lebonyolításra, ami biztosítja a rábízott vagyonhoz kapcsolódó intézkedé-

sek konzisztenciáját és összehangoltságát.  

A 2016 során végrehajtott egyes szervezetfejlesztési akciók számottevően nem befolyásolták a rábí-

zott vagyonhoz kapcsolódó működési kereteket. 

 

 

 

 

III. A rábízott vagyonnal való 2016. évi gazdálkodás 

 

A rábízott vagyonba tartozó társaságokat három fő csoportra lehet osztani: 

1. Önálló célkitűzési rendszerrel (Kulcs teljesítménymutató (a továbbiakban: KPI)) rendelkező 

társaságok 

2. Önálló célkitűzési rendszerrel (KPI) nem rendelkező társaságok 

3. 2007-2013-as programozási időszak kockázati tőkealapok 

 

1. Önálló célkitűzési rendszerrel (KPI) rendelkező társaságok 

1.1  Corvinus ZRt. 

 

2014-ben Kormánydöntés rendelkezett a Corvinus ZRt. határon túli tőkebefektetési tevékenységé-

nek felfüggesztéséről, amelynek eredményeképpen a Corvinus ZRt. nemzetközi befektetése 2016. 

évben véglegesen kikerült a könyveiből. A Kormány 2015-ben a Corvinus ZRt.-t jelölte ki vevőként 

a Budapest Bank Zrt. megvásárlására, így tevékenysége a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok 

elvégzésére irányult. 

 

A Magyar Állam, az Erste Group Bank AG és az EBRD között 2016. február 9-én létrejött szán-

déknyilatkozat alapján a Magyar Állam 15%-os részesedést kívánt szerezni az Erste Bank Hungary 
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Zrt.-ben. A részesedés Magyar Állam részéről történő megszerzésére a Corvinus ZRt. került kijelö-

lésre. A tranzakció a Budapest Bank Zrt. átvilágítását követően 2016. augusztus 11-én valósult meg 

az MFB Zrt. hathatós közreműködésével. 

 

A Magyar Állam, az Erste Bank Hungary Zrt. kisebbségi részesedésének megszerzése érdekében 

egy 32 Mrd Ft és egy 7 Mrd Ft összegű ázsiós tőkeemelést hajtott végre a Corvinus ZRt.-ben, me-

lyeket a cégbíróság 2016.01.04., illetve 2016.07.12. napján jegyzett be.  

 

A 2016. év végén a pénzeszközök a tervhez viszonyítva 6,0 Mrd Ft-tal többet mutattak, mert a várt 

9,7 Mrd Ft hitelkamat helyett csak a 2015. évi 3,9 Mrd Ft-ot fizette ki a társaság az MFB Zrt.-nek, 

figyelemmel arra, hogy a szerződés szerint az Adós által fizetendő kamat naptári évenként utólag, 

minden év szeptember 30. napján volt esedékes, azaz a 2015. évben a szeptember 30-ig esedékes 

kamat került kiszámlázásra. A Közgyűlés időközben – az MFB Zrt. kezdeményezésére – a szerző-

dést módosította úgy, hogy az Adós által fizetendő kamat évente, minden év szeptember 30. napján 

esedékes. A 2016. évi hitelkamat kifizetésének 2017. évre történő áthúzódása miatt forrás oldalon a 

passzív időbeli elhatárolások 5,3 Mrd Ft-tal haladták meg a tervet. 

Döntően a fentieknek köszönhetően a mérlegfőösszeg 5,9 Mrd Ft-tal lett több a vártnál. 

 

A működési költségek 28,1 M Ft-tal alakultak kedvezőbben a tervezetthez képest. Az anyagjellegű 

ráfordításoknál a legnagyobb megtakarítás a projektköltségek esetében keletkezett – ahol a tervezett 

20,0 M Ft-tal szemben a tényleges felhasználás 4,2 M Ft volt –, de szinte valamennyi költségnem 

esetében minimális megtakarítás mutatkozott. A személyi jellegű ráfordítások is valamivel kedve-

zőbben alakultak a tervezetthez képest. 

 

Az igénybevett szolgáltatásoknál és az ERSTE befektetéshez kapcsolódó ráaktiválandó értékeknél 

(az ERSTE részesedésszerzéshez kapcsolódó jogi-pénzügyi átvilágítás költségeinél) is megtakarítás 

mutatkozott, ezeknek a szakértői díjaknak (vissza nem igényelhető) ÁFA tartalma pedig az egyéb 

ráfordításoknál okozott közel 10 M Ft-os megtakarítást a tervezetthez képest. 

 

Az MFB Zrt. felkérte a Corvinus ZRt.-t, hogy a nemzetközi tőkebefektetésekre irányuló korábbi te-

vékenységét zárja le, és ezzel összhangban a korábbi befektetését szüntesse meg. A tulajdonosi el-

várásnak megfelelően a társaság profiltisztítás során lezárta és értékesítette a nemzetközi befekteté-

seit a társtulajdonosok részére. A Pénzügyi műveletek bevételeinél a részvények értékesítése kap-

csán tervezett 3 M Ft összegű árfolyamnyereség realizálódott, a kamatbevétel ugyanakkor 52,8 M 

Ft-tal, azaz 33,5%-kal magasabb lett a tervezetthez képest, mivel az ERSTE befektetés a vártnál 2 

hónappal később valósult meg. 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításaiért döntően a fizetendő hitelkamatok felelnek, ami – a BUBOR 

kedvező változása miatt – 506,4 M Ft-tal, azaz 6,6%-al kedvezőbben alakult a tervnél. 

 

Döntően a fent említetteknek köszönhetően a Corvinus ZRt. 2016. évi adózás előtti vesztesége (-7,1 

Mrd Ft) 610,7 M Ft-tal lett kisebb a tervezettnél. A veszteség annak köszönhető, hogy a társaságnak 

2016-ban nem volt osztalékbevétele (a számviteli törvény változása miatt: 2016. január 1-től az osz-

talék elszámolására abban az üzleti évben kerül sor, amely évben a döntést a társaság tulajdonosok 

meghozták), így a hitelkamatokat és a működését az előző évi eredményéből fedezte (8,4 Mrd Ft). 

A Budapest Bank Zrt.-től 2016. évi eredmény alapján kapott osztalék a jogszabálynak megfelelően 

a 2017. évi beszámolóban fog szerepelni 6,71 Mrd Ft összegben. 
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A társaság teljesítményindikátorainak alakulása a 2016. évben: 

 

KPI – év végére elérendő 2016 terv 2016 tény Eltérés 

Létszám (fő) 4 4 0 

Működési költségek (M Ft) 136,7 124,4 91% 

 

KPI – átlagosan elvárt 

2016 IV. 

negyedéves 

terv 

2016 IV. 

negyedéves 

tény 

Eltérés 

Személyi jellegű ráfordítások (M Ft) 27,0 44,0 163% 

 

Az év végére elérendő mutatóknál a létszám esetében nincs eltérés a terv és a tény értékek között, 

míg a (projektköltségek nélküli) működési költségek esetében a korábban leírtakkal összhangban 

mérsékelt megtakarítás látszik (-12,3 M Ft). 

Az átlagosan elvárt személyi jellegű ráfordítások mutatónál a negyedik negyedéves tervhez képest 

lényegesen magasabb az utolsó negyedéves tényszám. Ennek oka azonban döntően az, hogy egy 

munkatárs nyugdíjaztatásával összefüggésben céltartalék felszabadítása miatt augusztus hónapban 

(harmadik negyedévben) a tervek szerint a személyi jellegű ráfordítások növekedtek volna 13,1 M 

Ft-tal, de az eseményre végül csak novemberben (negyedik negyedévben) került sor. A teljes évet 

nézve már a személyi jellegű ráfordítások is mérsékelten kedvezőbben alakultak a vártnál. 

 

1.2. Diákhitel Központ Zrt. 

 

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Diákhitel Zrt.) alap-

tevékenysége a hallgatói hitelrendszer keretében történő hitelnyújtás. A Diákhitel Zrt. 2012 szep-

temberétől – a kötött felhasználású Diákhitel 2 bevezetésével – két hitelterméket nyújt. 

 

A Diákhitel Zrt. mérlegfőösszege 2016. év végén 273 045 M Ft volt, amelynek meghatározó részét, 

99 %-át a hitelállomány képviselte.  

 

A működési költségek esetén a Diákhitel Zrt. az üzleti tervhez képest 6 % körüli megtakarítást rea-

lizált, döntően az igénybe vett külső szolgáltatásokban.  

 

A Diákhitel Zrt. eredménye – a speciális számviteli elszámolások következtében – a tervezettnek 

megfelelően alakult (0 Ft).  

 

A 2016. évben a Diákhitel Zrt. normál működésével összefüggő alapítói döntések születtek, rendkí-

vüli esemény nem történt.  

 

A társaság teljesítményindikátorainak alakulása a 2016. évben: 

 

KPI – év végére elérendő 2016 terv 2016 tény Eltérés 

Új szerződés az első éves beiratkozók arányában 

  (Diákhitel 1) 
8,48 % 6,90 % 

-1,6 száza-

lékpont 

Új szerződés az első éves beiratkozók arányában 

  (Diákhitel 2) 
  23,00 % 19,00 % 

-4,5 száza-

lékpont 

Év során felmondott / késedelmes ügyletek  8,55 % 5,85 % 
-2,7 száza-

lékpont 

Ügyfél követelések leírása / teljes állomány  6,63 % 0,56 % 
-6,1 száza-

lékpont 
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KPI – átlagosan elvárt 

2016 IV. 

negyedéves 

terv 

2016 IV. 

negyedéves 

tény 

Eltérés 

Kamatkülönbözet (Diákhitel 1) 1,71 % 2,82 % 
111 bázis-

pont 

Kamatkülönbözet (Diákhitel 2) 2,96 % 4,07 % 
111 bázis-

pont 

%-os működési költség teljes állományra 1,10 % 0,96 % 
-0,1 száza-

lékpont 

Projekt várható csúszása (nap) 0,0 0,0 0,0 

Ügylet (élő szerződés) / munkavállaló (teljes) 1823,0 1 839,7 16,6 

%-os finanszírozási költség 2,71 % 2,21 % 
-50 bázis-

pont 

 

A Diákhitel Zrt. 2016. évi működése és gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult, az elő-

irányzott célkitűzéseket a társaság többségében teljesítette. 

 

1.3. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitel-

garancia Zrt.) alaptevékenysége, hogy készfizető kezesség vállalásával katalizátorként működjön 

közre a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megva-

lósítására létrejövő szervezetek hitelezése során. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a garanciaszerveze-

tek piacán meghatározó, jelenleg 75%-os piaci részesedéssel rendelkezik. A 2016. évben az üzleti 

aktivitás további növelése került a fókuszba.  

 

A bevételek a tervezettnél magasabban alakultak (114,1 %), a garanciadíj bevételek 111,2 %-ra tel-

jesültek a tervezetthez képest. A kezességvállalási portfolió ráfordításai jóval kedvezőbben alakul-

tak a tervnél (a 2016. évre tervezett 16 400 M Ft összegű beváltás 47,1 %-ban teljesült). A céltarta-

lék állomány (8 286 M Ft) nagyobb mértékben, csaknem 14 %-kal nőtt a 2015. évi tényhez képest, 

ami egyértelműen a portfólió növekedésére vezethető vissza. A kezességvállalási állomány közel 92 

%-a problémamentes, vagy külön figyelendő minősítés alá tartozik (a 2015. évhez hasonlóan), az 

átlag alatti, kétes és rossz minősítésű állomány súlya is hasonlóképpen alakul a teljes céltartalék ál-

lományhoz képest 2015. év végének viszonylatában. 

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél a 2016. évi személyi költség a terv alatt maradt, az átlagos lét-

szám 3 fővel volt kevesebb, mint ahogy azt a társaság tervezte (108 fő). A dologi költségek 13,75 

%-kal a terv alatt alakultak, mivel az informatikai beruházások még nem minden esetben kerültek 

aktiválásra (szoftverkövetési díj, rendszergazdai, üzemeltetési díj alacsonyabb). Az amortizáció ösz-

szege a 2015. évi összeghez hasonlóan alakult. Mindezek következtében a működési költségek ösz-

szességében 10 %-kal (222 M Ft-tal) a terv alatt alakultak.  

 

A fentieknek köszönhetően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2016. évi adózás előtti eredménye 2 234 

M Ft nyereség volt. 

 

A társaság teljesítményindikátorainak alakulása a 2016. évben: 

 

KPI – év végére elérendő 2016 terv 2016 tény Eltérés 

Időszaki kezességvállalás – új termékből (M Ft) 6 720 6 493 -227 

Az agrár kezességvállalások (M Ft) 9 500 13 251 3 751 

Teljes állomány alakulása (M Ft) 426 660 443 019 16 359 

Új ügyletek (beleértve prolongálást) db  30 635 29 185 -1 450 
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Beváltás / Állomány 4,40 % 2,11 % 
-2,3 száza-

lékpont 

Adózás előtti eredmény (M Ft) 1 166 2 234 192 % 

 

KPI – átlagosan elvárt 

2016 IV. 

negyedéves  

terv 

2016 IV. 

negyedéves  

tény 

Eltérés 

Költség / állomány 0,14 % 0,13 % 
0,0 száza-

lékpont 

Élő ügylet / munkavállaló 369,36 365,95 -3,41 

% hozam értékpapírok 3,29 % 3,48 % 19 bázispont 

átlagos állomány értékpapírok (M Ft) 31 377 35 889 4 513 

% hozam folyószámla 0,90 % 0,73 % 
-17 bázis-

pont 

átlagos állomány folyószámla (M Ft) 1 106 2 162 1 057 

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2016. évi működése és gazdálkodása a tervezettnél jobban alakult, 

az előirányzott célkitűzéseket a társaság többségében teljesítette. 

 

1.4. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság  

 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nem-

zeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) az előző évhez hasonlóan alaptevékenységként útdíjszedési szol-

gáltatás nyújtását végezte a 2016. évben is.  

 

Ez két fő tevékenységre oszlik: 

– a használati idővel arányos útdíj-szedési rendszer (továbbiakban: e-matrica vagy HD) mű-

ködtetése, melynek keretében az e-matrica értékesítés és a kapcsolódó feladatok (Szolgálta-

tási Szerződés) kerülnek ellátásra, 

– a megtett úttal arányos útdíj-szedési rendszer (továbbiakban: UD) működtetése, melynek ke-

retében a megtett úttal arányos útdíj értékesítése és a kapcsolódó feladatok kerülnek ellátás-

ra. Ezen belül a tevékenység az útdíj-szedői (toll charger, TC) és az egyetemes útdíj-

szolgáltatói (bound service provider, BSP) funkciókra különül el. 

Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési 

rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket telje-

sítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet alapján (továbbiakban:19/2013. (V. 

9.) NFM rendelet) a díjszedési rendszer (a továbbiakban: ED rendszer) részét képezi a Nemzeti 

Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) bevezetése” elnevezéssel le-

folytatott beszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tárgyát képező, annak 

eredményeként létrejövő dolgok. 

 

Az ED rendszer 2013. július 1-jei bevezetésének pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében került 

sor az MNV Zrt. és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. között támogatási szerződés megkötésé-

re. Az ED rendszer megvalósítására a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2013. május 27-én 

bruttó 30 862 400 E Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást kapott, amely 2016-ban kiegészült 

1 400 000 E Ft-tal.  

A 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet alapján a rendszert képező vagyonelemek a Magyar Állam tulaj-

donát képezik, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlá-

sára pedig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. került kijelölésre. 2016. december 30-án az or-

szágos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rend-

szer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű elle-
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nőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló 

és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet (a to-

vábbiakban: 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet) a 19/2013. (V. 9.) NFM rendeletet hatályon kívül 

helyezte.  

 

A társaság az előzőekben felsorolt útdíjszedési feladatokon felül a 2016. évben is menedzselte az 

ED rendszer elemeire épülő alábbi fejlesztési projekteket: 

– Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer;  

– Nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat.  

 

A HD útdíj 2016. évi előirányzata nettó 47 000 M Ft.  

 

Az ED útdíj 2016. évi előirányzata nettó 140 500 M Ft volt. 

 

A társaság 2016. évi működésének finanszírozása egész évben nagyfokú bizonytalanságot mutatott. 

A költségvetésben az „Útdíj rendszerek működtetése” fejezeti soron szereplő forrás összege 18 

250,4 M Ft volt, amit kiegészített a 2015. évről a Szolgáltatási Szerződés alapján bruttó 482,7 M Ft 

maradvány összeg. Az Üzleti Terv készítésekor egyértelmű volt, hogy ez a forrás nem nyújt fedeze-

tet a társaság teljes 2016. évi működési költségeire.  

A társaság 2016. évi finanszírozása – két 2016. december hónapban hozott kormánydöntés alapján 

– az alábbi két forráspótlást követően vált teljessé:  

– az elkülönítetten nyilvántartott, állami vagyon értékének szinten tartására, állagának meg-

óvására: Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztésére bruttó 1 400 M Ft; 

– az Útdíjrendszer üzemeltetésére bruttó 2 779 M Ft. 

 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. bevételeinek költségvetési előirányzatának teljesülését az 

alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

– Használati idővel arányos útdíj-szedési rendszer (e-matrica vagy HD) bevételre vonatkozó-

an: 
adatok M Ft-ban 

Költségvetési teljesülés  2016 Teljesülés %-ban 

Éves előirányzat 47 000 100,0 

2016 eredményszemléletben 49 586 105,5 

2016 pénzforgalmi szemléletben 51 497 109,6 

 

 

– A megtett úttal arányos útdíj-szedési rendszer (ED) bevételre vonatkozóan: 

 
adatok M Ft-ban 

Költségvetési teljesülés  2016 Teljesülés %-ban 

Éves előirányzat 140 500 100,0 

2016 eredményszemléletben 155 955 111,0 

2016 pénzforgalmi szemléletben 155 282 110,5 

 

A mérlegfőösszeg záró értéke (47 834 M Ft) a tervezetthez képest 3 327 M Ft-tal lett magasabb. 

 

Forrás oldalon a tervezettnél magasabban alakult a saját tőke (+447 M Ft) és a kötelezettségek (+4 

812 M Ft) értéke, tervezett alatt alakult a céltartalékok (-392 M Ft), valamint a passzív időbeli elha-

tárolások (-1 540 M Ft).  



 

54 

 

Eszköz oldalon a terv felett alakult a követelések (+3 317 M Ft) valamint a pénzeszközök  

(+3 992 M Ft) értéke, terv alatt alakult a befektetett eszközök (-919 M Ft) és az aktív időbeli elhatá-

rolások (-3 056 M Ft) értéke. 

 

Az MFB Zrt. a Magyar Állam nevében ázsiós tőkeemelést hajtott végre a Nemzeti Útdíjfizetési 

Szolgáltató Zrt.-ben a 2016. évben. Ennek következtében a jegyzett tőke: 85,0 M Ft-tal, a tőketarta-

lék 340,0 M Ft-tal emelkedett. 

 

A társaság teljesítményindikátorainak alakulása a 2016. évben: 

 

KPI – év végére elérendő 2016 terv 2016 tény Eltérés 

Projektek és egyéb tevékenység eredménye (a rábízott va-

gyonba tartozó eszközök nélkül, M Ft) 
269,4 275,1 102 % 

Pótdíjbevétel / kirótt pótdíjállomány (%) 48,81 % 48,81 % 
0 százalék-

pont 

HD kirótt pótdíj / díjbevétel (%) 12,77 % 20,72 % 
7,9 száza-

lékpont 

Anyagjellegű ráfordítások (Tulajdonosi Joggyakorolt esz-

közök nélkül, M Ft) 
4 261 4 177 98 % 

KPI – átlagosan elvárt 

2016. IV. 

negyedéves 

terv 

2016. IV. 

negyedéves 

tény 

Eltérés 

Költség / bevétel (ED+HD, a rábízott vagyonba tartozó 

eszközök nélkül, %) 
8,08 % 8,24 % 

0,2 száza-

lékpont 

Díjbevétel / munkavállaló (M Ft/embernap) 70,5 74,1 
3,6 száza-

lékpont 

Saját értékesítési helyek működési költség / bevétel (%) 2,15 % 4,28 % 
2,1 száza-

lékpont 

ED jogosulatlan esetszám / ellenőrzési esemény (%) 1,91 % 0,95 % 
-1,0 száza-

lékpont 

 

2. Önálló célkitűzési rendszerrel (KPI) nem rendelkező társaságok 
 

2.1 Hungarofest Nonprofit Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság 

 

A Hungarofest Nonprofit Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a továbbiakban: Hungarofest Kft.) tevékenysége korábban kiterjedt a hazai programszervezésre, a 

magyar kultúra külföldi bemutatására, a jubileumokhoz tartozó zenei, irodalmi évadok koordinálá-

sára, valamint több rangos művészeti ösztöndíj, fesztivál, és zenei verseny szervezői feladatainak 

ellátására. Kiemelt feladata volt az állami emléknapok és nemzeti ünnepek rendezvényeinek bonyo-

lítása. 

 

Az MFB törvény 2016. április 20. napján hatályba lépő módosításával az MFB Zrt. Hungarofest 

Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlása megszűnt, a társaság az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 

alá került.  

 

2.2 Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörüen Műkődő Részvénytársaság 

 

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörüen Műkődő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kis-

vállalkozás-fejlesztő Zrt. fő feladata volt, hogy a kisvállalkozások tőkeellátottságát javítsa, és ezzel 

nemcsak hitelképességüket növelje, de piaci helyzetüket, versenyképességüket is erősítse, továbbá 



 

55 

 

elősegítse a részvényes hitelintézetek és a szintén részvényes Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzleti te-

vékenységének bővítését a kisvállalkozások körében.  

 

A korábbi – és jelenleg is fennálló – stratégiai döntéseknek megfelelően a Kisvállalkozás-fejlesztő 

Zrt. a 2016. évben új befektetést már nem valósított meg, a tevékenysége a meglévő portfólió keze-

lésére, illetve annak értékesítésére korlátozódott. A portfólió értékesítése már 2015-ben megkezdő-

dött, 2016-ban a nyilvános pályázaton meghirdetett problémás portfólió értékesítése is befejeződött. 

A nyilvános értékesítést követően megtörtént a kárigények engedményezése is az MKK Magyar 

Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére. 

 

2016-ban a részesedések és a követelések értékesítése miatt a társaság eszközeinek szerkezetében 

érdemi változás történt. A befektetett eszközök, a követelések és az értékpapírok értéke csökkent, 

ugyanakkor a pénzeszközök értéke növekedett. 

 

A befektetett eszközök értéke 2016. december 31-ére a tervezettnél kedvezőbben alakult, mivel a 

11,36 M Ft-ra történő csökkenés helyett, a 2015. december 31-i 90,31 M Ft állomány ténylegesen 

6,98 M Ft-ra csökkent. Ezen belül a befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedés kapcsolt vál-

lalkozásban, egyéb tartós részesedés) értéke a portfólió értékesítésével a társaság mérlegében a ter-

vezettnek megfelelően alakult, 0 Ft lett. 

 

2016. december 31-én a működési költségek összege 115 M Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások 

esetén (74,23 M Ft) az éves üzleti tervben elfogadott 86,55 M Ft-hoz képest 14,24 % megtakarítást 

ért el a társaság, mivel a veszteséges gazdálkodás miatt a vezérigazgató részére a tervezett prémium 

nem került kifizetésre, illetve – kettős foglalkoztatása miatt – a bére is csökkent az év folyamán. Az 

anyagjellegű ráfordítások összege 39 M Ft volt, amely a tervhez képest kismértékben, 11,66 %-kal 

emelkedett. Mindez az igénybevett szolgáltatások összege, a befektetési portfólió rossz minősége 

következtében megszaporodó jogi eljárások (peres ügyek, végrehajtás, felszámolás), valamint a 

portfólió értékesítésével kapcsolatosan felmerülő ügyvédi szolgáltatások igénybevételének köszön-

hető. 

 

2.3 NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

NEG Zrt.) 2014. évi alapítását követően 2015-ben kezdte meg tényleges működését. Elsődleges te-

vékenységi köre az energiahatékonyságot eredményező beruházások teljes körű megvalósítása ú.n. 

ESCO beruházási konstrukció keretében, mely esetén a beruházás a realizált megtakarításokból ke-

rül finanszírozásra. A NEG Zrt. hosszú távú célja, hogy támogassa a hazai és EU-s energiahaté-

konysági célkitűzések megvalósítását, a tulajdonosi elvárások teljesülése mellett. 

A NEG Zrt. 2016 első félévében kiépítette az ESCO projektek megvalósításához szükséges szemé-

lyi és infrastrukturális hátteret. Szabályzataiban és folyamataiban rögzítette azt a know-how-t, 

amely alkalmassá teszi a tevékenység végzésére.  

2016 második felére a társaság 11 fős létszámmal rendelkezett. Az előkészítő munka és a pilot pro-

jektek eredményeként a tevékenységüket szabályozott folyamatok szerint végezték: rendelkeztek 

többek között projektfejlesztési módszertani leírással, kockázatkezelési és fedezetértékelési szabá-

lyozással, üzleti modellel. A működés eredményeként a 2016. év során jelentősen bővültek a be-

szállítói piaci ismereteik is.  

A NEG Zrt. 2016 második felére alkalmassá vált nagyszámú ESCO projekt előkészítésére, a szer-

ződések egymással párhuzamos megvalósítására, az elkészült projektek felügyeletére. 2016 folya-

mán 857 ügyfélmegkeresésre, 128 személyes találkozóra került sor, melynek eredményeképpen 43 
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db indikatív ajánlat került összeállításra és kiküldésre, összesen körülbelül 1 600 M Ft értékben. 

2016 végéig 4 ESCO szerződés megkötésére került sor.  

A megvalósult és kivitelezés alatt álló ESCO projektek az alábbiak voltak: 

– napelemes beruházás a Sharf Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság telephelyén;  

– fűtéskorszerűsítés a Nagykovácsi Önkormányzat megbízásából;  

– beltéri világítás korszerűsítés a Telki általános iskolában;  

– beltéri, szerelőcsarnok világítás korszerűsítés a Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kor-

látolt Felelősségű Társaság megbízásából.  

 

A NEG Zrt.-nek 2016 során összesen 2,944 M Ft árbevétele származott a megvalósított ESCO be-

ruházások havi díjából, valamint az elvégzett energetikai audit szolgáltatásból. Ezt egészíti ki 1,102 

M Ft ESCO beruházásra aktivált saját teljesítmény.  

 

Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások összege 210,59 M Ft, az elszámolt értékcsökke-

nés összege 56,53 M Ft. 

 

A 2016. december 31-i záró létszám 11 fő volt. 

 

A társaság 2016. évi adózás előtti eredménye 259,97 M Ft veszteség volt. 

 

2016. december 31-én a NEG Zrt. jegyzett tőkéje 270 M Ft, a tőketartalék összege 650 M Ft volt. A 

saját tőke összege 601,39 M Ft-ot, a mérlegfőösszeg 638,06 M Ft-ot mutatott.  

 

2.4 Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság fő feladata 2015. év áprili-

sáig a regionális, térségi gazdaságfejlesztés segítésére létrehozott társaságok (Regionális Fejlesztési 

Társaságok) felügyelete, e társaságok munkájának közvetlen és közvetett segítése/támogatása volt. 

Feladatai a vagyonkezelői tevékenység jogi és számviteli feladatain túl kiterjedtek a többségi tulaj-

donában lévő társaságok munkájának egységes tervezésére, kialakítására, működésének ellenőrzé-

sére, illetve üzletviteli és egyéb befektetési tanácsadásra. 

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdaságfejlesztéshez kap-

csolódó speciális szerepét támogatták a szakosított pénzügyi tevékenységet végző közvetlen vagy 

közvetett tulajdonosi irányítása alá tartozó 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. a korábbi és jelenleg 

is fennálló stratégiai törekvések alapján akként rendelkezett, hogy a társaság kezdje meg a saját és 

leányvállalatai portfóliójának (részesedések, követelések, ingatlanok) értékesítését, illetve a leány-

vállalatok tevékenységét szűntesse meg. Ennek megfelelően a Regionális Fejlesztési Holding Zárt-

körűen Működő Részvénytársaság 2015-ben megkezdte a leányvállalatok tevékenységének meg-

szüntetését és a részesedések, követelések és ingatlanok értékesítését, mely munkálatok megvalósí-

tása áthúzódott a 2016. évre is. 

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2016. év folyamán jelen-

tős változást tervezett az eszközei szerkezetében, a befektetési portfólió tervezett értékesítése és a 

társaságok jogutód nélküli megszüntetése miatt. A 2016. évi beszámolója alapján az eszközök érté-
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ke, a portfólió értékesítése, illetve a leányvállalatok tőkecsökkentése a tervezettnek megfelelően 

alakult, a befektetett eszközök értéke 5 438 M Ft lett, ezen belül a befektetett pénzügyi eszközök 3 

085 M Ft, míg a tárgyi eszközök 2 352 M Ft lett. 

 

A 2016. évi üzleti terv végrehajtását alapvetően befolyásolta, hogy az árbevétel 77 M Ft-tal elma-

radt a tervezettől (223,7 M Ft), a pénzügyi műveletek ráfordítása viszont több lett mint a tervezett 

(86,6 M Ft), mivel a Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2016. 

év végi értékelésnél a befektetések könyv szerinti nettó értéke és a befektetésekre jutó saját tőke kö-

zötti negatív különbözetet értékvesztésként 100%-ban elszámolta, mintegy 178,8 M Ft értékben.  

 

A társaságnál a 2016. évi kiadások a tervezettnél kedvezőbben alakultak, a megtakarítás 

31 M Ft volt.  

 

Az Üzemi tevékenység eredménye -285,6 M Ft lett, így a fentiek eredményeképpen a 2016-ra ter-

vezett -250 M Ft veszteség 149 M Ft-tal nőtt, mivel az év végi adózott eredmény összege 

-399 M Ft lett.  

 

3. A 2007-2013-as programozási időszakhoz kapcsolódó kockázati tőkealapok 

 

A kockázati tőkealapok forrásai 

 

A 2007-2013-as kockázati tőkeprogramok (JEREMIE programok) elindulását megelőzően a kocká-

zati tőke szegmenst a nagy intézményi befektetői háttérrel (jellemzően European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Fund (EIF)) rendelkező regionális 

alapok dominálták. Állami szándék volt a KKV-kat segítő kockázati tőkeprogramok indítása, azon-

ban az akkor hatályos 800/2008/EK bizottsági rendelet
2
, illetve a De minimis rendelet

3
 nem rendel-

kezett megfelelő jogcímmel kockázati tőkeprogramok elindításához. Annak érdekében, hogy ezek a 

programok összeegyeztethetőnek minősüljenek az állami támogatási szabályokkal, szükséges volt 

az Európai Bizottság előzetes értesítése, ahol bemutatásra kerültek a Magyar Állam által nyújtani 

kívánt kockázati tőkeprogramok. Ennek eredményeképpen az Új Magyarország Kockázati Tőke-

programokat az Európai Bizottság 2008. december 11-én, N355/2008. számú határozatával, míg az 

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramokat 2012. május 30-án, SA.34087 (2012/N). számú határo-

zatával engedélyezte. 

Az Európai Bizottság 2013. július 22-én kiadott határozat-módosításával megemelte a kockázati tő-

ke intézkedés keretét, mellyel a jóváhagyott teljes keretösszeg 90 169 M Ft-ra emelkedett.  

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritá-

sára vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI.8.) NFM rendelet 2015. december 1-i mó-

dosítása alapján a 2015. december 2-tól meghozott, a végső kedvezményezettek részére kockázatfi-

nanszírozási támogatás juttatásáról szóló közvetítői döntések tekintetében 2016. május 31-ig lehe-

tett támogatási döntést hozni.  

 

Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram a hazai KKV szektor korai (magvető és induló), va-

lamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítását tűzte ki célul. A Program 

keretében a kockázati tőke alapok által közvetített források bővítették a KKV-k tőkebevonási lehe-

tőségeit.  

                                                 
2 A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos faj-

táinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról. 

3 A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való al-

kalmazásáról. 
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Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogram – 2012. június hónapban két új alprogrammal (Közös 

Magvető, illetve Közös Növekedés Alap) – került meghirdetésre, amelyek célja, hogy a már futó 

tőkeprogram kiegészítéseként tovább növekedjen a KKV-k támogatására szolgáló források összege, 

illetve, hogy a némileg módosított feltételrendszeren keresztül olyan projektek finanszírozására is 

lehetőség nyíljon, amelyeket a már működő tőkealapok befektetési politikája csak korlátozott mér-

tékben támogatott.  

Mindkét tőkeprogram esetében legalább 30%-nyi magánforrást volt szükséges bevonniuk az Alap-

kezelő társaságoknak. 

 

A Bizottsági notifikáció alapján a Jeremie programban az alábbi kockázati tőkeprogramok kerültek 

meghirdetésre:  

 

Pályázat meghirde-

tésének 

éve 

 

Pályázat neve 

 

Kódszám 

 

Pályázati keret az 

1810/2015. 

(XI.10.) Korm. 

határozat alap-

ján** (JEREMIE 

forrás) 

 Hazai forrás 

 

2009 

Új Magyarország Kockázati 

Tőkeprogramok - Közös Alap 

Alprogram 

 

GOP-2009-4.3/2 

 

25,01 Mrd Ft 2,48 Mrd Ft 

 

2009 

Új Magyarország Kockázati 

Tőkeprogramok - Co-

investment Alprogram 

KMOP-2009-

1.3.3/2 
4,0 Mrd Ft*** - 

 

2012 

Új Széchenyi Kockázati Tő-

keprogramok – Közös Mag-

vető Alap Alprogram 

 

GOP-2012-4.3/A 

 

5,84 Mrd Ft 0,16 Mrd Ft 

 

2012 

Új Széchenyi Kockázati Tő-

keprogramok - Közös Növe-

kedési Alap Alprogram 

GOP-2012-4.3/B 21,26 Mrd Ft 1,24 Mrd Ft 

 

2013 

Új Széchenyi Kockázati Tő-

keprogramok - Közös Növe-

kedési Alap Alprogram 

GOP-2013-4.3/B 20,39* Mrd Ft 0,91 Mrd Ft 

 

2013 

Új Széchenyi Kockázati Tő-

keprogramok - Közös Növe-

kedési Alap Alprogram 

GOP-2013-

4.3/B/2 
5,73 Mrd Ft 0,27 Mrd Ft 

 

2014 

Új Széchenyi Kockázati Tő-

keprogramok - Közös Növe-

kedési Alap Alprogram 

GOP-2014-4.3/B 2,7* Mrd Ft - 

* 2,7 Mrd Ft átcsoportosítva a GOP-2014-4.3/B kódszámú alprogramra 

** A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1810/2015. (XI. 10.) 

Korm. határozat módosította a GOP - 4.3 kockázati tőke konstrukció keretét. Az intézkedés keretösszege 5,06 Mrd Ft-tal csökkent a 

GOP – 4.1 hitelprogramok javára. 

*** Ezt az összeget további 3,82 Mrd Ft Svájci Hozzájárulás egészíti ki. 

A 8/2016. (IV.19.) NFM rendelet alapján 29 db 2007-2013-as programozási időszakban létrejött 

kockázati tőkealapot vett át tulajdonosi joggyakorlásra a Miniszterelnökségtől. Az MFB Zrt. a rábí-

zott vagyon könyveiben a 29 kockázati tőkealap befektetési jegyeit az alábbi nyilvántartási összeg-

ben vette át a Miniszterelnökségtől: 

 

Bruttó könyvszerinti érték:     85 944 073 258 Ft 

Elszámolt értékvesztés (2016.04.20-ig):   13 727 129 584 Ft 

Nettó könyv szerinti érték:     75 216 943 675 Ft 

 

A JEREMIE tőkeprogramok eddigi eredményei, teljesítménye 
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A 2016.05.31-ig tartó Befektetési Időszakban összesen 353 társaság részesült befektetésben, ame-

lyek felé a tőkealapok 117,8 Mrd Ft-ot folyósítottak. 2016 végéig a 29 JEREMIE tőkealap portfó-

liójának kevesebb, mint 10%-át érintette valamilyen exit esemény (értékesítés pénzügyi vagy szak-

mai befektetőknek, tulajdonostársi kivásárlás), amelynek oka, hogy darabszám szerint a befekteté-

sek hozzávetőlegesen 70 %-a 2014 utáni, azaz jelenleg csupán 2-3 év a portfólió átlagéletkora.  

A kockázati tőke-befektetők jellemzően 4-6 éves időtávban gondolkodnak a megtérülési elvárásaik 

meghatározása során, a kiszállások zömére tehát a következő években kerül sor (az alapok futam-

ideje alprogramtól függően 2020-2024 között ér véget). Az előzőek okán nehéz komolyabb követ-

keztetéseket levonni mind a várható sikeres kilépéseket (részesedés értékesítéseket), mind a „bedő-

léseket” illetően, valamint fontos tekintetbe venni, hogy a kockázati tőke természetéből adódóan 

egy tőkealap végső hozamát akár egyetlen kiugróan sikeres exit is eldöntheti. A program indulása 

óta egyébként már több, komoly megtérüléssel járó kilépés történt (pl. Cryo, Medimass, 

SequenceIQ, EUTECUS), illetve voltak kisebb, de szintén pozitív hozammal járó tranzakciók is. 

Ami a sikertelen befektetéseket illeti, egyelőre 20 alatt van a kilépések száma.  

 

A 2007-2013-as programozási időszakban a kockázati tőkeprogramokat végrehajtó szervezet (jog-

utódként az MFB Zrt.) a végrehajtási feladatok egy részét – a Bizottság 1828/2006/EK rendelet 43. 

cikkében foglaltak szem előtt tartásával – pénzügyi közvetítőkre (Alapkezelők) bízta. A tőkeprog-

ramok végrehajtásával kapcsolatos együttműködésük részleteit, illetve az Alapkezelő létrehozott 

kockázati tőkealapok kezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit Közvetítői Szerződésekben 

rögzítették. A Közvetítői Szerződések értelmében az alapkezelők kötelesek minden elvárható lépést 

megtenni annak érdekében, hogy az általuk – megalapozott üzleti dokumentumok alapján – kialakí-

tott befektetés-portfólió a lehető legjobb hozameredményt érje el.  

 

A tőkealapok auditált 2016. évi beszámolói és a 2017. március 31-i MNB jelentései alapján elvég-

zett minősítés szerint a 2016. évi elszámolt értékvesztés 6 746 666 783 Ft volt, így a nettó könyv 

szerinti érték 69 312 424 018 Ft-ra csökkent. 

 

A Közvetítői Szerződésben rögzített módon az alapkezelő az alábbi, a vagyoncsökkenés mértékét 

alapvetően meghatározó tételeket számolhatja el az alap vagyonának terhére: 

 

– alapkezelői díj (évi 2-3% az alap jegyzett tőkéjére vagy nettó eszközértékére vetítve); 

– alapra terhelhető működési költség (5% a teljes futamidő alatt); 

– portfólió minősítés során elszámolandó értékvesztés; 

– a portfólió elemek értékesítésekor, kivezetésekor ténylegesen realizált veszteségek. 

 

 

 

 

IV. A rábízott vagyon 2016. évi változásai 

 

 

Az MFB törvény 3. § (9) bekezdése szerint az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartá-

sát el kell különíteni azon vagyon nyilvántartásától, amely felett az állam nevében gyakorolja a tu-

lajdonosi jogokat (rábízott vagyon). 

 

A rábízott vagyon főbb számai a 2016. évben a következők szerint alakultak: 
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                   adatok M Ft-ban 

MÉRLEG - ESZKÖZÖK 2015.12.31 2016.12.31. 

Befektetett eszközök 45 150 153 353 

Immateriális javak 0 0 

Tárgyi eszközök 0 0 

Befektetett pénzügyi eszközök 45 150 153 353 

Tartós állami tulajdonú részesedések 36 898 144 414 

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8 253 8 939 

Forgóeszközök 32 441 0 

Készletek 0 0 

Követelések 32 441 0 

Értékpapírok 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 77 591 153 353 
 

Az eszközállomány 75 762 M Ft-os növekedését több tétel eredője okozta: Az MFB Zrt. 2015. de-

cemberi tőkeemeléseit (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.: 425 M Ft; Corvinus ZRt.: 32 000 M 

Ft; Hungarofest Zrt.: 16 M Ft) a Cégbíróság 2016. I. negyedévében jegyezte be, melynek következ-

tében a részesedések állománya 32 441 M Ft-tal nőtt, a követelések állománya pedig ugyanezen 

összeggel csökkent. 

 

A Corvinus ZRt. 7 000 M Ft állami tőkeemelésben részesült, melyet a Cégbíróság 2016.08.01-én 

jegyzett be. 

 

Az MFB Zrt. 2016. április 20. napjától a 8/2016. (IV.19.) NFM rendelet alapján 29 db 2007-2013-

as programozási időszakban létrejött kockázati tőkealapot vett át tulajdonosi joggyakorlásra a Mi-

niszterelnökségtől, melyek 72 217 M Ft-tal növelték a tartós részesedések állományát. 

 

A tőkejegyek tulajdonosi joggyakorlásának átvételét követően az MFB Zrt. a 2007-2013-as prog-

ramozási időszak forráskezelőjeként a tőkealapoknak további – eddig be nem fizetett – tőke átutalá-

sokat eszközölt az állam nevében 4 082 M Ft összegben, amelyek szintén átkerültek a rábízott va-

gyon nyilvántartásaiba.  

A GRAN Kockázati Tőkealapnál tőkeleszállítás történt, amely a részesedés nettó könyv szerinti ér-

tékével 239 M Ft-tal csökkentette az állományt.  

 

Az MFB Zrt. az MFB törvény módosítása és az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében 

2016. április 20-án átadta a Hungarofest Zrt. felett gyakorolt tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. ré-

szére. A kivezetés révén 16 M Ft-tal csökkent a részesedés állomány. 

 

Az MFB Zrt. év végén a minősítések során az állami részesedésekre 7 967 M Ft értékvesztést és 

685 872 ezer Ft értékhelyesbítést számolt el. 

 

A követelések állomány a 2015. évi tőkeemelések 2016. évi cégbírósági bejegyzése miatt 

32 441 000 E Ft-tal csökkent. 

 

A társaságokban meglévő állami részesedések után elszámolt értékvesztés a következők szerint ala-

kult: 
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                                                  adatok M Ft-ban 

Társaság 
Bekerülési 

érték 

Könyv szerin-

ti érték 
Változás 

Corvinus ZRt. 40 199,6 38 974,9 -1 224, 7 

Diákhitel Zrt. 300,0 2 272,6 1 972,6 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2 407,0 9 373,1 6 966,1 

Kisvállalkozás-fejlesztő 

Pénzügyi Zrt. 
2 500,0 2 500,0  0,0 

NEG Zrt. 469,2 260, 6 -208,6 

Nemzeti Útdíjfizetési Szol-

gáltató Zrt. 
19 238,9 17 023,2 -2 215,7 

Regionális Fejlesztési Hol-

ding Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

19 442,0  13 636, 3 -5 805,7 

Összesen 84 556,7 84 040,8 -515,9 

 

Tartós állami tulajdonú részesedések Kockázati Tőkealapokban 
 

adatok M Ft-ban 

 
Bekerülési érték Könyv szerinti érték Változás 

ABC Kockázati Tőkealap 3 000,0 2 542,5 - 457,5 

AJH Növekedési Kockázati Tőkealap 3 000,0 2 207,7 - 792,3 

Bonitás Kockázati Tőkealap 4 500,0 3 078,5 - 1 421,5 

CenTech Kockázati Tőkelap 3 500,0 2 590,8 - 909,2 

Conor Seed Kockázati Tőkealap 1 269,2 621,0 - 648,3 

Core Venture Magvető Kockázati 

Tőkelalap 
922,7 789,7 - 133,0 

Core Venture Növekedési Kockázati 

Tőkelalap 
3 000,0 2 756,0 - 244,0 

DBH Investment Kockázati Tőkealap 3 500,0 2 770,6 - 729,4 

Dinamo Ventures Kockázati Tőke-

alap 
300,0 154,1 - 145,9 

Euroventures Kockázati Tőkealap 7 820,5 7 568,5 - 252,0 

Finatech I. Kockázati Tőkealap 3 000,0 2 770,3 - 229,7 

Finext Startup Kockázati Tőkealap 5 000,0 4 298,8 - 701,2 

Forte Kockázati Tőkealap 2 700,0 2 234,6 - 465,4 

Garangold Kockázati Tőkealap 3 000,0 2 711,5 - 288,5 

GRAN Kockázati Tőkealap 2 755,8 2 528,3 - 227,5 

Kairos Magvető Kockázati Tőkealap 505,0 335,2 - 169,8 

Kairos Növekedési Kockázati Tőke-

alap 
4 500,0 3 900,9 - 599,1 

Morando Kockázati Tőkealap 4 550,0 3 035,6 - 1 514,4 

OTP Kockázati Tőkealap I. 3 800,0 1 211,6 - 2 588,4 

PBG FMC Kockázati Tőkealap 3 000,0 1 794,4 - 1 205,6 

Perion 2013. Kockázati Tőkealap 2 641,1 1 867,5 - 773,6 

Primus III Kockázati Tőkealap 4 340,0 2 991,5 - 1 348,5 

Prosperitás Profit Kockázati Tőke-

alap 
3 500,0 2 005,0 - 1 495,0 
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Prosperitás Proseed Kockázati Tőke-

alap 
1 500,0 1 273,5 - 226,5 

Tőkepartner Kockázati Tőkealap 3 000,0 2 544,5 - 455,5 

Valor Capital Kockázati Tőkealap 3 000,0 2 148,2 - 851,5 

Venturio 2013. Kockázati Tőkealap 2 999,5 2 287,2 - 712,3 

X-VENTURES Alpha Kockázati Tő-

kealap 
2 557,8 1 953,1 - 604,7 

X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap 2 619,8 2 341,7 - 278,1 

Összesen 89 781,4 69 312,4 - 20 468,9 

 

Az MFB Zrt. a gazdasági társaságok esetében a 2016. december 31-i auditált, a 2017. április 30-i 

nem auditált és a 2017. évi üzleti tervben szereplő saját tőke értékeket használta fel az állami része-

sedések 2016. december 31-i értékelésekor. 

A kockázati tőkealapok esetében – néhány kivétellel – az MFB Zrt. a 2016. december 31-i auditált 

és az I. negyedéves, Magyar Nemzeti Bank jelentésekben szereplő változásokkal módosított 2016. 

december 31-i auditált saját tőke adatok alapján képzett 2017. március 31-i korrigált saját tőke érté-

keket használta fel az állami részesedések 2016. december 31-i értékelésekor. 

Az alábbi tőkealapok esetében az auditált 2016. december 31-i saját tőkeértékek helyett előzetes, 

vagy a 2017. I. negyedéves MNB adatszolgáltatásban rendelkezésre álló 2016. december 31-i saját 

tőkeérték lett figyelembe véve: 

– AJH Növekedési Kockázati Tőkealap 

– Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap 

– Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap 

– Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap 

– Morando Kockázati Tőkealap 

 

 

V. A rábízott vagyonnal való 2016. évi gazdálkodás gazdasági-pénzügyi eredményei, költ-

ségvetési kapcsolatrendszer 

 

 

A 2016. évben tovább folytatódott a hatékony együttműködés az MFB Zrt. és a tulajdonosi joggya-

korlás alatt álló társaságok között. Az MFB Zrt. és az egyes csoporttagok szerepvállalásával, a cso-

port működésével kapcsolatos, költségracionalizálást célzó intézkedések folytatódtak.  

 

A tulajdonosi joggyakorlás eredménye a 2016. évben -8 073,6 M Ft volt, ami a tárgyévben felme-

rült működési kiadásból (-111,2 M Ft), a GRAN Private Equity Zrt. tőkeleszállítása során elszámolt 

árfolyamnyereségből – amely értékvesztés visszaírásnak felel meg – (4,9 M Ft) és az elszámolt ér-

tékvesztésből (-7 967,2 M Ft) tevődik össze.  

 
        adatok E Ft-ban 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.12.31 2016.12.31 

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele  0 0 

Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

Egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 

Anyagjellegű ráfordítások 19 767 89 224 

    Igénybe vett szolgáltatások értéke 19 767 89 224 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 
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Értékcsökkenési leírás 0 0 

Egyéb ráfordítás 4 077 21 976 

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -23 844 -111 200 

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 4 864 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  0 0 

   Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 536 7 967 234 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 536 7 967 234 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -536 -7 962 370 

SZOKÁSOS EREDMÉNY -24 381 -8 073 570  

 

Az MFB Zrt. a 2016. év során a rábízott vagyonába tartozó társaságok 

– tőkeemelésére 7 000 M Ft (Corvinus ZRt.);  

– a tulajdonosi jogok állam nevében történő gyakorlásából eredő, MFB törvény 3.§ (12) sze-

rinti működési költségtérítésére 400 M Ft-ot használt fel; 

– rábízott vagyonhoz kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadásokra rendel-

kezésre álló 300 M Ft-ból 108,5 M Ft került felhasználásra. 

– a tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadásokra fordítható 300 M Ft összegű forrás 36 

%-ban, 108,5 M Ft összegben került felhasználásra. 

 

 

VI. Kontrolling rendszer 

 

 

Az MFB Zrt. a tulajdonosi joggyakorlást a belső szabályzatoknak megfelelően végzi és a rábízott 

vagyonelemeket elkülönített rendszerben tartja nyilván. Az MFB Zrt. az általa üzemeltetett adat-

szolgáltatási rendszerben havi rendszerességgel kíséri figyelemmel a rábízott vagyonhoz tartozó tár-

saságok gazdálkodását.  

 

A minden egyes társaságot elemző negyedéves beszámolókat megtárgyalja mind az MFB Zrt. Igaz-

gatósága, mind a Felügyelőbizottsága, illetve tájékoztatásul megküldi a nemzeti fejlesztési miniszter 

részére.  

 

Az MFB Zrt. 2016-ban mind a belső, mind a külső (Minisztériumok, Államkincstár) adatszolgálta-

tási követelményeknek megfelelt. 

 

Az MFB Zrt. az üzleti tervezést is felügyeli, a terveket elfogadja. A 2017. évi tervek – a 2016. évi 

tervekkel megegyezően – egységes alapelvek mentén, az egyes vállalati sajátosságokat figyelembe 

véve készültek el.  A társaságok irányításában az MFB Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló, a 2016. 

évben önálló teljesítménymutatókra épülő célkitűzési rendszert (KPI) állított fel. Ez alapján történt 

a beszámolás és a tervben foglalt üzleti, működési célok visszamérése is, valamint ezek mentén 

folytatódott a 2017. évben is. 

A 2016. évben tovább folytatódott a csoportszinten egységes és hatékony folyamatok kialakítása és 

a csoportirányítás erősítése. 

 

A társaságok általános működésüket tekintve megfeleltek a számukra megfogalmazott elvárások-

nak. Minden társaság esetében határidőben elfogadásra kerültek az éves beszámolók, az üzleti ter-

vek, illetőleg, amennyiben szükséges volt, a Felügyelőbizottságok működőképességének fenntartása 

érdekében a vagyonkezelő a szükséges személyi döntéseket meghozta. 
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VII. Ellenőrzési feladatok 

 

 

Az MFB Zrt. nemcsak a rábízott vagyonnal kapcsolatos saját, belső tevékenységét kíséri figyelem-

mel, hanem tervezett és eseti vizsgálatokkal tekinti át a rábízott vagyonelemek gazdálkodásának 

jog- és tervszerűségét.  

 

Az MFB Zrt. alapvetően kockázatalapú módszertani megközelítést alkalmaz ellenőrzési rendszer 

alkalmazásában. A kockázati térkép, mint 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. 

A rábízott vagyonelemekkel kapcsolatban az MFB Zrt. 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 kockázatmé-

rési módszertan segíti a társaságok vezérigazgatóinak és felügyelőbizottságainak kockázatcsökkentő 

intézkedéseit, valamint e kockázati módszertan része lett a társaságok belső ellenőrzési szabályzata-

inak, egyben segítve e társaságok belső ellenőrzési tervkészítését is. 

 

A rábízott vagyonelemek között 2016-ban az MFB Zrt. a NEG Zrt.-nél végzett átfogó vizsgálatot, 

melynek célja a társaság üzleti tevékenységi kereteinek, szervezet és belső szabályozottságának, 

stratégiájának és annak gyakorlati megvalósításának áttekintése volt. A vizsgálat részét képezte a 

társaság belső szervezeti és szabályozási struktúrájának kialakítása, beszerzési folyamata, valamint 

az ajánlattételi, szerződéskötési és beruházási folyamat áttekintése. Az ellenőrzést az MFB Zrt. ki-

rendelt belső ellenőre végezte. Az ellenőrzés eredményeként mérsékelt kockázatú észrevételeket tett 

a társaság beszerzési folyamatának dokumentáltságára vonatkozóan, mely hiányosságok 2017. év 

első felében a javaslatokkal összhangban korrigálásra kerültek. 

Fentiek mellett az MFB Zrt. a korábbi vizsgálatokat illetően ellátta a feladatok nyomon-követését. 

 

A rábízott vagyon tárgykörében az MFB Zrt. Felügyelőbizottsága rendkívüli intézkedéseket nem 

rendelt el, az előterjesztéseket az azokban foglalt határozati javaslatok szerint fogadta el. 

 

 

VIII. Összefoglalás 

 

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok a 2016. év során átláthatóan és költséghatéko-

nyan működtek, feladataikat a törvényi előírásoknak megfelelően ellátták.  

A tulajdonosi joggyakorlás feladataival megbízott szervezeti egységek mind a belső-, mind a külső 

adatszolgáltatásokat (minisztériumok, Államkincstár) 2016-ban is teljesítették. 

 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.  

 

 

A 19/2013. (V.9.) NFM rendelet alapján az országos közutak használatáért fizetendő, megtett távol-

sággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában foglaló integrált elektroni-

kus díjszedési rendszer kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő vagyonelemek 

feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására 2022. október 31. napjáig 

terjedő időtartamra a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. került kijelölésre. 
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A fenti rendeletet hatályon kívül helyező 76/2016. (XII.30.) NFM rendelet a korábbi NFM rendelet-

tel ellentétben új időtávot határozott meg a tulajdonosi joggyakorlásra, valamint az érintett eszkö-

zök körét kibővítette. A 76/2016. (XII.30.) NFM rendelet értelmében  

 

 az országos közutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjak beszedésére al-

kalmas, az ellenőrzést is magában foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer (ED-

rendszer) kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő vagyonelemek, 

 a Nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (a továbbiakban: 

TSM-rendszer) kialakítása elnevezéssel lefolytatott beszerzés során az ED-rendszerben és az 

elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési létesítményekhez kapcsolódóan létrejövő vagyon-

elemek, ideértve a TSM-rendszer kiépítése során az ED-rendszerben kialakításra kerülő 

szoftver- és hardverelemek, valamint újonnan kialakítandó, fixen telepített ellenőrző ke-

resztmetszetek és azok eszközei;  

 az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) fejlesztése keretében 

beszerzett, HU-GO hardver alapinfrastruktúra és jármű adatgyűjtő modul,  

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2026. 

október 31-ig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. került kijelölésre. 

 

ED rendszer 

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről szóló 1138/2012. (V.3.) 

Korm. határozatban rögzítésre került az a cél, hogy Magyarországon kiépüljön a megtett úttal ará-

nyos, korszerű, elektronikus díjszedési rendszer.  

Az ED rendszer részét képezi a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytár-

saság által az „Elektronikus útdíj rendszer bevezetése” elnevezéssel lefolytatott beszerzés, valamint 

az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tárgyát képező, annak eredményeként létrejövő eszkö-

zök (így különösen az ED rendszer felépítményei, infokommunikációs infrastruktúrája, gépjármű-

vei, mindezek eszközei, a fedélzeti berendezések, az ügyfélszolgálati irodák és ügyfélszolgálati 

pontok infrastruktúra eszközei) és vagyoni értékű jogok. 

Az ED rendszernek az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítói hatáskörébe tartozó rendőri 

szerv, mint díjellenőrzési hatóság feladatellátásához szükséges vagyonelemei (a továbbiakban: díj-

ellenőrzési eszközök) felett a tulajdonosi joggyakorlás kizárólag a díjellenőrzési eszközök állam ja-

vára történő megszerzésére terjed ki. 

 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a fenti tevékenységét a „Szolgáltatási szerződés a megtett 

úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer és használati díjas díjszedési rendszer működtetésével 

összefüggő feladatok ellátására 2016.” (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) tárgyában a Köz-

lekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK) megkötött szerződés alapján 

végezte.  

 

A Szolgáltatási Szerződés szabályozza a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. útdíjszedéssel, egye-

temes útdíjszolgáltatással, valamint útdíjellenőrzés-támogatással összefüggő, a jogszabályokban 

meghatározott feladatainak végrehajtását, az ezek keretében teljesítendő szolgáltatásokat, a szolgál-

tatások teljesítése érdekében elvégzendő tevékenységeket, valamint a szolgáltatások körébe tartozó 

feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit. 

 

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer 2013. július 1-jei bevezetésének pénzügyi 

feltételeinek biztosítása érdekében került sor az MNV Zrt. és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató 

Zrt. (korábbi elnevezése: Állami Autópálya Kezelő Zrt.) között támogatási szerződés megkötésére. 
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Az ED rendszer megvalósítására a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2013. május 27-én bruttó 

30 862 400 E Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást kapott, amely 2016-ban kiegészült 1 400 

000 E Ft-tal.  

 

Az alább bemutatásra kerülő EKÁER és TSM rendszer vonatkozásában a Nemzeti Útdíjfizetési 

Szolgáltató Zrt. csak a projektek bevezetésére kapott feladatokat 2016-ban, azonban a projektek so-

rán beszerzett eszközök egy része felett tulajdonosi joggyakorlóként csak 2016. december 30-án ke-

rült kinevezésre. 

 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer  

Az EKAER célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, 

a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és 

nem utolsó sorban az adóelkerülők kiszűrése.  

Az EKAER kialakításához és működtetéséhez szükséges beszerzéseket a Nemzeti Útdíjfizetési 

Szolgáltató Zrt. folytatja le a Magyar Állam nevében, továbbá a beszerzést követő projektvezetési 

feladatokat, így különösen a rendszer átadás-átvételét végzi. 

2016-ban az MNV Zrt. összesen bruttó 1 593 000 E Ft többletforrást biztosított a Nemzeti 

Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére.  

Tekintettel az EKAER működésének szabályozására, mely szerint a NAV az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény alapján a bejelentési kötelezettséget, kockázatos termékek esetén biztosí-

tékadási kötelezettséget, valamint a nem teljesítéssel kapcsolatosan szankciókat állapít meg, a kap-

csolódó bevételek a NAV bevételei között adóbevételként kerülnek kimutatásra. 

A projekt zárása még nem történt meg, a fejlesztések folyamatban vannak, a projekt eredményeként 

létrejövő vagyonelemek tulajdonosi joggyakorló részére történő átadására a projekt befejezését kö-

vetően kerül sor. 

 

TSM-rendszer 

A TSM-rendszer célja egy olyan komplex országos közlekedési hatósági ellenőrző rendszer kialakí-

tása, amely a meglévő állami tulajdonú, a közúthálózat igénybevételével összefüggő jogosultságo-

kat tartalmazó közúti közlekedési rendszerek együttműködési lehetőségeit kihasználva biztosítja a 

túlterhelt járművek engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő közlekedésének visz-

szaszorítását, a szabálytalanul közlekedő járművek szankcionálását.  

A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 

1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a TSM-rendszer megvalósítása során 

beszerzendő eszközök az állam tulajdonába kerüljenek, azok felett az állam tulajdonosi jogait a 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., illetve az MNV Zrt. gyakorolja. A kijelölt feladat ellátása ér-

dekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a MNV Zrt. 2016. augusztus 9-én támogatási 

szerződést kötött, melynek alapján a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a TSM-rendszer kiépíté-

sére 2016. december 31-ig 9 218 656 E Ft forrást kapott. 

A projekt zárása még nem történt meg, a fejlesztések folyamatban vannak. A projekt eredménye-

ként létrejövő vagyonelemek tulajdonosi joggyakorló részére történő átadására a projekt befejezését 

követően kerül sor. 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különí-

teni a rábízott vagyon nyilvántartásától. 
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A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2016. évi rábízott vagyonának mérlege 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2015 2016 

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 24 620 536 27 886 897 

Vagyoni értékű jogok 10 391 337 11 535 382 

Szellemi termékek 182 855 5 378 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 10 956 217 9 789 095 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 2 666 634 1 201 987 

Beruházások, felújítások 423 493 5 355 055 

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök 0 0 

Követelések 20 603 20 603 

Pénzeszközök 4 489 277 11 106 187 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 878 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 29 131 294 39 013 687 

Jegyzett tőke 30 862 400 30 862 400 

Felhalmozott eredmény - 7 313 276 - 13 837 423 

Mérleg szerinti eredmény - 6 524 147 - 6 227 562 

Saját tőke 17 024 977 10 797 415 

Rövid lejáratú kötelezettségek 12 082 692 28 216 272 

Passzív időbeli elhatárolás 23 625 0 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 29 131 294 39 013 687 

 

A Vagyoni értékű jogok és a Szellemi termékek között mutatja ki a társaság a vásárolt szoftvereket. 

A tárgyévben üzembe helyezett vásárolt szoftverek bruttó értéke 3 815 748 E Ft volt. Ebből a jelen-

tősebb tételek a SAP fejlesztések voltak 2 011 E Ft, valamint az HD-ED integráció 998 259 E Ft ér-

tékben.  

Az EKAER mérföldkövenként került aktiválásra, 2016-ban összesen 2 100 335 E Ft értékben tör-

tént aktiválás.  

 

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó 13 173 676 E Ft értéke a 101 db portál ki-

építésével kapcsolatban felmerülő összes költséget és az ügyfélszolgálatok kialakítását tartalmazza.  

A nyilvántartásban 231 106 E Ft bekerülési értékkel szerepelnek az ED rendszer központi rendszer-

elemei, 24 db díjellenőrző gépjármű és a kamerarendszerek beszerelési díja. 

  

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó 6 706 597 E Ft értékű állományból 5 749 

176 E Ft a számítástechnikai és elektronikai rendszer, 894 347 E Ft a vállalkozási tevékenységet 

közvetlenül szolgáló gép, jármű, bútor. 

Az ED támogatásából megvalósult további aktivált beruházások 10 db díjellenőrzési gépjármű 42 

343 E Ft bekerülési értékkel szerepelnek a nyilvántartásban. 

A selejtezés miatt kivezetett eszközök bruttó beszerzési értéke 444 E Ft, nettó könyv szerinti értéke 

nulla volt. 

 

A 2016. december 31-i határnappal a befejezetlen beruházások értéke 5 355 055 E Ft volt, melyből 

5 156 787 E Ft TSM rendszerrel, 197 950 E Ft az ED rendszerrel és 317 E Ft az EKAER-rel kap-

csolatos beszerzések. 

 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. rábízott vagyonába tartozó eszközein semmiféle zálogjog 

vagy teher nem áll fenn.  
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A 2016-os gazdasági évben 6 227 562 E Ft veszteség jelentkezett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálta-

tó Zrt. rábízott vagyon beszámolójában, amely 5 953 361 E Ft értékcsökkenési leírásból, a fennma-

radó veszteség pedig részben működési költségből és egyéb ráfordításból ered. 

A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítókkal szemben fennálló, még ki nem fizetett számlák 

kerülnek kimutatásra, a passzív időbeli elhatárolás soron pedig egy be nem érkezett, de még a 2016-

os gazdasági évet érintő tétel szerepel. 

 

A rábízott vagyonban lévő eszközökkel elért árbevétel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. be-

számolójában szerepel, ezért a rábízott vagyon működésének eredményességét jelen beszámolóban 

gazdaságilag értékelni nem lehet, mivel a beszámoló csak a támogatási összegből beszerzett eszkö-

zöket és a felmerülő költségeket tartalmazza. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fize-

tendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. 

(VI.18.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által be-

szedett útdíjak összegét a díjak nettó összege és általános forgalmi adó jogcímeken, infrastruktúra 

díj és külsőköltség-díj bontásban kell elszámolni és befizetni a központi költségvetésbe.   

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az ED rendszer révén az alábbi táblázatban szereplő árbe-

vételből származó összeget továbbította a Magyar Államkincstár részére. 

 

adatok E Ft-ban 

E-útdíj értékesítés árbevétele 2015 2016 

Egyenleg feltöltés árbevétele 96 129 065 119 485 495 

Viszonylati jegy értékesítés árbevétele 51 003 648 37 529 198 

Amnesztia díj különbözet bevétele 2 841 0 

Összesen 147 135 554 157 014 693 

 

 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2016. évi rábízott vagyonának eredménykimutatása 

 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2015 2016 

Egyéb eredményszemléletű bevételek 14 0 

Igénybevett szolgáltatások 89 197 285 518 

Értékcsökkenési leírás 6 391 272 5 953 361 

Egyéb ráfordítások összesen 106 258 6 550 

Tevékenység eredménye - 6 586 713 - 6 245 429 

Pénzügyi műveletek bevétele 62 566 17 867 

Szokásos eredmény - 6 524 147 - 6 227 562 

Rendkívüli ráfordítások   

Mérleg szerinti eredmény - 6 524 147 - 6 227 562 

 

Az egyéb eredményszemléletű bevételek között az éves leltározás során fellelt eszközök piaci érté-

ke kerül kimutatásra, amely csak 2015-ben merült fel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél. 

 

A rábízott vagyonnal kapcsolatosan az igénybevett szolgáltatások soron a szakértői díjak, valamint 

az informatikai rendszerek üzemeltetési költségei kerültek kimutatásra.  
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Az Értékcsökkenési leírás részletezése (adatok E Ft-ban): 

 

Eszközosztály 2015.12.31. 2016.12.31. 

Vagyoni értékű jog, bérleti jog terv szerinti értékcsökkenési 

leírása 
3 313 660 2 671 702 

Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenési leírása 177 477 177 477 

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog terv szerinti ér-

tékcsökkenési leírása 
977 766 979 187 

Építmények terv szerinti értékcsökkenési leírása 182 382 181 637 

Számítástechnikai gép, berendezés, felszerelés terv szerinti 

értékcsökkenési leírása 
1 605 864 1 809 859 

Elektronikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása 525 532 

Termelésben közvetlenül résztvevő személygépkocsik terv 

szerinti értékcsökkenési leírása 
98 775 95 134 

Termelésben közvetlenül résztvevő egyéb járművek terv sze-

rinti értékcsökkenési leírása 
28 776 33 545 

Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti 

értékcsökkenési leírása 
6 047 4 288 

Összesen 6 391 272  5 953 361  

 

Egyéb ráfordítások között a 2016-os gazdasági évben egy megszűnt ügyfélszolgálati iroda költségei 

kerültek kimutatásra.  

A pénzügyi műveletek bevételei között a szabad pénzeszközök lekötéséből elért hozamot mutatja ki 

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. A hatályos Pénzgazdálkodási és Befektetési Szabályzat sze-

rint cél – természetesen a likviditás mindenkori biztosítása mellett –, hogy a lehető legmagasabb 

hozamot érje el a társaság, így a rábízott vagyon bankszámláin lévő átmenetileg szabad pénzeszkö-

zök összegeit is befekteti a szabályzatban rögzítettek szerint. 
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 
 

A Vtv. 3. § (2a) bekezdése b) pontja szerint e törvény felhatalmazása alapján a törvényben megha-

tározott célok hatékonyabb elérése érdekében, miniszteri rendeletben, az ott meghatározott állami 

vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra – e törvény keretei között, a joggyakorlás 

egyes szabályainak meghatározásával az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek ösz-

szességének, illetve azok meghatározott részének gyakorlóját a miniszter az Nvtv. 7/A. §-a szerinti 

személy kijelölésével határozhatja meg. 

 

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek ösz-

szességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: 

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet), a Vtv., a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-

vény és a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény határozza meg azoknak az állami tulaj-

donban lévő gazdasági társaságoknak a körét, melyek felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettsége-

ket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) közvetlenül gyakorolja. 

 

Az NFM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok rendkívül heterogén 

képet mutatnak. A 100%-ban állami tulajdonú társaságok esetében adhat ki tulajdonosi határozatot, 

míg a többségi állami tulajdonú társaságok esetében a közgyűlés döntését szavazatával befolyásolja. 

A tulajdonosi illetve közgyűlési határozatok többsége a tulajdonos által jóváhagyott üzleti tervben 

nem szereplő, tulajdonosi döntési körbe utalt értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalások jóváha-

gyásáról, az egyes kormány határozatokban foglalt feladatok társaságok részére történő leképezés-

ről, a jogszabályok illetve tulajdonosi elvárások alapján többnyire évente ismétlődő jelleggel felme-

rülő társasági előterjesztésekben foglaltak jóváhagyásáról (beszámolók, üzleti tervek, javadalmazási 

szabályzatok jóváhagyása, stb.), valamint az ügyvezetés, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló 

kijelöléséről szól. 

 

A tulajdonosi elvárások megvalósulásának, ezek között kiemelten a működési hatékonyság mérésé-

nek eszköze elsősorban a tulajdonos által irányított monitoring rendszer, mely az üzleti tervezési fo-

lyamatból, az éves beszámoló elfogadásából/vizsgálatából és a társaságok működésének folyamatos 

nyomon követését biztosító különböző időszakos adatszolgáltatásokból és azok elemzéséből áll ösz-

sze. 

 

A 2015-ben bevezetett új adatszolgáltatási rendszerben (Társasági Monitoring rendszer) a tulajdo-

nos információt kér többek közt a társaságok eredmény, mérleg, beruházás, létszám, kereset és ve-

vő-szállítói állományáról. Az általános pénzügyi mutatókon kívül társaság-specifikus KPI (Key Per-

formance Indicator) mutatók is kialakításra kerültek, melyek a társaságok főtevékenységeinek ala-

kulásáról adnak képet. A monitoring rendszer egységes struktúrájának köszönhetően a tervezés fo-

lyamata is egységes képet mutat, ami alapján a társaságokat érintő feladatok, kritikus pontok meg-

határozhatók és ennek megfelelően az intézkedések előre tervezhetővé váltak. 

A különböző beszámolók egységesítése biztosítja az adatok összehasonlíthatóságát, könnyebb ke-

zelhetőségét, ezáltal megvalósulhat a társaságok teljes körű elemzése, terv-tény adatok széleskörű 

összehasonlítása. A közvetlen tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságok költség-

csökkentő intézkedéseket vezettek be és ezért a ráfordításaik csökkentek, racionálisabb költségfel-

használás mellett. 

Az üzleti terv során kalkulált adatok nyújtják a bázist az éves beszámoló elemzéséhez, illetve a ne-

gyedéves adatok is tervezésre kerülnek, az adatszolgáltatások és beszámolók elemzése során nyert 

tapasztalatok támogatják az évközi tulajdonosi döntéseket és a következő év üzleti tervének elkészí-

tése érdekében megfogalmazott tulajdonosi elvárások során figyelembe vételre kerülnek. 
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Az állandó könyvvizsgáló tekintetében csak egy üzleti év vizsgálatára engedélyezett az állandó 

könyvvizsgáló megválasztása a társaságok részére, kivéve, ahol 1-3 éves gördülő tervezés engedé-

lyezett. Ennek megfelelően a tevékenység ilyen időtartamú.  

Az NFM Ellenőrzési Főosztálya a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőr-

zéséről szóló 370/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásért felelős miniszter ál-

tal közzétett útmutató alapján – az NFM tulajdonosi joggyakorló szervezete által megjelölt kockáza-

ti területek, feladatok, kérdéskörök, konkrét ellenőrzési javaslatok stb. figyelembe vétele mellett – 

kidolgozta a következő évre vonatkozó ellenőrzési tervét.  Az ellenőrzések során a revizorok javas-

latot tettek az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-

ság és az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében 

egyes szabályzatok aktualizálására, míg az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és 

Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "ANTENNA HUNGÁ-

RIA" Zrt.) esetében több hiányosság is feltárásra került, miszerint szükséges volt aktualizálni a 

Pénzkezelési szabályzatot, javasolt csökkenteni a pénzügyi kockázatokat, a társaság honlapján aktu-

alizálni kell a közzéteendő szerződések listáját, továbbá a társaságnak kiemelt figyelmet kell fordí-

tania a szerződések dátummal való ellátására. A szükséges intézkedéseket a gazdasági társaságok 

minden esetben megtették. 

 

 

"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM 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 műsorszó-

rás–szétosztás. Emellett az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. a magyarországi távközlési piac meg-

határozó 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 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbevé-

tele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordítá-

sok 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke 

Mérleg-

főösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

23 440 205 787 008 13 087 363 5 584 106 583 851 53 899 695 25 373 306 93 530 195 507 

 

A társasággal kapcsolatos, 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A 2016. évben összesen 11 db részvényesi határozat született, melyek nagyobb része jogszabályon, 

alapszabályon alapuló kötelezettség teljesítésére irányuló formális, adminisztratív jellegű döntés 

volt. A 2016. évi részvényesi határozatok közül kiemelt jelentőséggel bírt  

 

− a vezető állású munkavállalók javadalmazási rendszeréről; 

− az „MTVA M5 csatorna programjának országos digitális földfelszíni műsorterjesztése” tár-

gyú közbeszerzési eljáráson történő részvétel engedélyezéséről; 

− a társaság közvetítő autóinak beszerzéséről, valamint  

− a Bp2017. NKft.-vel kötendő keretmegállapodás jóváhagyásáról szóló határozat. 
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A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. ellenőrzési rendszerének részét képező belső ellenőrzés mű-

ködtetése a Felügyelőbizottság szakmai irányítása alatt működő, szervezetileg a Vezérigazgatónak 

közvetlenül alárendelt, független belső ellenőr feladata.  

Az Antenna Hungária a belső ellenőri feladatok ellátása érdekében 2016. október 11. napjától 

munkajogi jogviszonyban alkalmaz 1 fő belső ellenőrt. A belső ellenőr az előírt szakképzettséget 

megszerezte, több éves tapasztalattal rendelkezik, 

A belső ellenőr kidolgozta a belső ellenőrzési tevékenység működéséhez, irányításához szükséges 

szabályozásokat és eljárásokat.  

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

Az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. gazdálkodása 2016-ben is eredményes volt. Az 583 851 E Ft 

összegű adózott eredmény jelentősen meghaladja az előző évi 230 799 E Ft összegű eredményt, 

mely növekedés elsősorban az árbevétel mintegy 5 884 M Ft-os emelkedésének, valamint a költ-

séghatékonyságnak köszönhető. Az árbevétel növekedés okai az új HD csatornák indulása, a mű-

sorgyártási tevékenység megindulása, a távközlési karbantartási és szervíz szolgáltatások, valamint 

a távközlési tevékenységhez kapcsolódó áruértékesítés.  

 

A 2016. évben 11 755 372 E Ft értékű beruházás valósult meg, melyeknek jelentős része stratégiai 

fejlesztésekhez kapcsolódott.  

 

A stabil pénzügyi helyzetben működő "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. belső erőforrásaiból finan-

szírozta fejlesztéseit és tevékenységét, közvetlen költségvetési forrást nem vett igénybe.  

 

A társaság a "Digitális Átállásért" Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (100%) és a 

Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaságban (55,38%) birtokolt részesedéseinek 

nyilvántartási értéke 2016. december 31-én 1 009 M Ft, amely gyakorlatilag megegyezik az előző 

időszaki záró értékkel. 

 

 

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársaság 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § b) pontja alapján a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK 

Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um. 

 

A társaságot a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma alapította Belügyminisztérium Beruházási 

és Közbeszerzési Részvénytársaság néven 2000. április 1-jén. 

Fő tevékenységi körei: közbeszerzési eljárások lebonyolítása, építési, beruházási tevékenység elő-

készítése, lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbevé-

tele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordítá-

sok 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám 

(fő) 

2 183 438 943 434 870 482 928 810 173 280 4 300 473 3 429 700 31 066 367 133 
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A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

 

A nemzeti fejlesztési miniszter Részvényesi Határozat útján az alábbi főbb témakörökben, kérdé-

sekben hozott döntést:  

− a Könyvvizsgáló megválasztásáról határozott időtartamra, 2016. 06. 01-től 2018. 05. 31-ig terje-

dő időszakra, 

− a Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, 

− a 2016. évi közbeszerzési tervének módosításának jóváhagyásáról, 

− a társaság 2015. évi Éves beszámolójának elfogadásáról, 

− a társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, 

− a 100 000 00,- Ft-os alaptőke-emelés jóváhagyásáról, 

− a 331 700 000,- Ft-os alaptőke-emelés jóváhagyásáról, 

− A vezető állású munkavállalók javadalmazási rendszerének megújításáról. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A BMSK Zrt. rendelkezik belső ellenőrzési rendszerrel és belső ellenőrrel. A belső ellenőr vállalko-

zási tevékenység keretében látja el feladatát, megfelelő képzettségekkel rendelkezik. A belső elle-

nőr funkcionális függetlensége biztosított, operatív tevékenységet nem végez. 

 

A belső ellenőrzés a 2016. évben 4 belső ellenőri vizsgálatot folytatott le, megfelelve az éves Elle-

nőrzési tervnek. A belső ellenőrzés vizsgálta a belső kontrollrendszer működését, értékelte a kocká-

zatkezelést, a kontrolltevékenységet. 

 

A 2017. évre vonatkozó Ellenőrzési Munkaterv tartalmazza a kockázatelemzés során meghatározott 

ellenőrzések folyamatát és az azonosított kockázati szintet. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és gazdasági-pénzügyi folyamatok 

  

Az előző évhez képest a BMSK árbevétele közel 60%-kal nőtt, amely nagyrészt a komplex mérnöki 

és közbeszerzési tanácsadás felfutásának köszönhető. 

 

A BMSK Zrt. mérlegfőösszege 898 404 E Ft-tal nőtt, beruházásokra 99,8 M Ft-ot fordított, amely 

nagyrészt a társasági tulajdonban lévő ingatlanok állagmegóvását jelenti. 

 

A BMSK Zrt. likviditása megfelelő, a Magyar Sport Házához kötődő beruházási hitele 2017-ben 

törlesztésre kerül. 

 

A 2016. év bevételeinek (értékesítés nettó árbevétele és a költségek ellentételezésére kapott támoga-

tási bevételek együttesének) összértéke 2 987,6 M Ft, amely az előző évhez képest 813,7 M Ft-tal 

több, a növekedés elsősorban a komplex mérnöki és közbeszerzési üzletág árbevétel-növekedésének 

köszönhető. 

Az egyéb bevételek elsősorban az ingatlanhasznosítási üzletág szempontjából meghatározóak, mi-

vel itt szerepel a Magyar Sportok Háza támogatása, a Széchy Tamás uszoda és a Budapest Sport-

aréna beruházásokhoz kapcsolódó halasztott bevételek (támogatások) elszámolása.  

 

Az anyagjellegű ráfordításoknál a 2016. évi adat 260,5 M Ft-os (42,7%-os) növekedést mutat az 

előző évhez képest, a különbség oka nagyrészt az igénybe vett szolgáltatások értékének a 

növekedése. 

 

A személyi jellegű ráfordítások 2016. évi összege 928,8 M Ft, amely 304,2 M Ft-tal, 48,7%-kal növek-

szik a bázisidőszakhoz képest. A bértömeg-növekmény egyrészt az előző évhez képest megnövekedett 
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megrendelés-állománynak köszönhető, ennek köszönhetően mintegy 28 fővel növekedett az átlaglétszám, 

másrészt 2 havi bérnek megfelelő rekreáció kifizetését tartalmazza. 

A kötelező minimálbér-emelésen túl nem történt bérfejlesztés.  

 

A fentiek eredményeként az adózott eredmény 173,3 M Ft nyereség. 

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § c) pontja alapján a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörű-

en Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 

2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság feladatai közé tartozik a pályavasúti tevékenység, személyszállítási tevékenység, áruszál-

lítási tevékenység ellátása és egyéb vasúti tevékenységek (gépészet- és járműjavítás).  

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbevéte-
le 

Egyéb bevé-

tel 

Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi jelle-

gű ráfordítások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 
statisztikai 

létszám 

(fő) 

15 732 749 19 168 735 14 292 987 13 892 647 575 550 14 178 847 6 848 878 175 180 991 2 028 

 

A 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések (Közgyűlés dönt) 

 

− az Európai Beruházási Bank által 40,0 millió euró összegű hitelkeret felvétele 9db moz-

donybeszerzésre; 

− a 2015. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása; 

− javadalmazási szabályzat elfogadása; 

− közbeszerzési szabályzat módosítás; 

− A GYSEV Zrt. a Magyar Állammal 2016-2025 közt érvényes, 10 éves megállapodást kötött 

a pályahálózat-működtetői tevékenységek ellátására. A GYSEV Zrt. 2016-ben megvásárolta 

a Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Zárkörűen Működő Részvénytársaság részvényeit, 100%-

ban, erre vonatkozóan a tulajdonosok meghozták támogató döntésüket, az adásvételi szerző-

dés megkötése 2016 júliusában megtörtént; 

− 2017. évi üzleti terv elfogadása. 

 

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 épí-

tett ellenőrzések, továbbá a GYSEV Zrt. Integrált Irányítási Rendszer (a továbbiakban: IIR) kereté-

ben előírt auditok.  

 

A Pályavasúti Üzletág külön vezetői utasítása az üzletághoz tartozó szervezeti egységek ellenőrzési 

tevékenységét részletesen, szakmai területenként szabályozza.  

A Biztonsági szervezet szakértői folyamatosan helyszíni ellenőrzéseket végeznek a különböző szak-

területeknél. Ezek az ellenőrzések kiterjednek a munkavédelmi, a környezetvédelmi, üzembiztonsá-

gi és vagyonvédelmi előírások megvalósítására, gyakorlati alkalmazására. 
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A GYSEV Zrt.-nél az IIR keretében rendszeres időközönként történnek belső auditok és előírás sze-

rint 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 tájékozta-

tást kap. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Eredménykimutatás 

Bevételek: A GYSEV Zrt. nettó árbevétele a bázistól elmaradt, amely 15 732 M Ft. Az árbevétel az 

előző időszakhoz képest 5,84 %-kal csökkent, a pályavasúti és háttérszolgáltatások bevételeinek 

csökkenése miatt. 

 

Az egyéb bevételek csökkenését alapvetően a céltartalékok kisebb mértékű felhasználásának alaku-

lása okozta pályavasúti költségtérítések hatékonyabb felhasználása ellensúlyozta.  

 

Költségek és ráfordítások:  

Az Anyagjellegű ráfordítások 2,04 %-os növekedésének oka az igénybevett szolgáltatások növeke-

dése (karbantartások), amit jelentősen csökkentett az ELÁBÉ  és az eladott (közvetített) szolgáltatá-

sok összege.  

A Személyi jellegű ráfordítások mintegy 0,6 Mrd Ft-tal növekedtek főleg a 2016. 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 2016. évben. A társaság értékcsökkenésének 0,3 

Mrd Ft-os növekedését a 2016. év végén aktiválásra kerülő eszközök értékcsökkenése adja. 

 

Eredmény: 

A GYSEV Zrt. 2016. évi adózott eredménye 0,6 Mrd Ft volt. A bázishoz viszonyított jelentős csök-

kenés oka főleg az, hogy a GYSEV Zrt. pályavasúti bevétele mintegy 0,7 Mrd Ft és a háttérszolgál-

tatások belföldi bevételei 0,2 Mrd Ft értékben realizálódtak. 

 

Mérleg adatok 

A befektetett eszközök javarészt a beruházások és motorvonat beszerzések értékével gyarapodtak 

Az Eszközarányos jövedelmezőség (ROA, Return of Assets), vagyis az adózott eredmény és az 

eszközök hányadosa 0,33 % (az előző évben: 1,25 %). A vagyon nyereségtermelő képessége rom-

lott a bázis évhez képest. A mutató romlását az adózott eredmény nagymértékű csökkenése okozza. 

A saját tőke összege az adózott eredmény miatt növekedett (0,6 Mrd Ft). A halasztott bevételek nö-

vekedése mögött a különböző EU-s projektjekben megvalósult beruházásokra eddig érkezett támo-

gatások (Flirt motorvonatok beszerzése, a Hegyeshalom-Csorna-Porpác vasútvonal felújítása és a 

17-es vonali villamosítás) növekedése áll.  

 

 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (1) és (2) bekezdés d) pontja értelmé-

ben a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (a 

továbbiakban: 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 légtér-

ben (valamint a NATO felkérése alapján, a Koszovó feletti magas légtérben), ezen belül a légifor-
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galmi irányítás, légiforgalmi tájékoztatás és az ezeket támogató kommunikációs, navigációs és lég-

tér felderítési infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése.  

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbevé-

tele 

Egyéb bevé-

tel 

Anyagi jel-

legű ráfordí-

tások 

Személyi jel-

legű ráfordítá-

sok 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke 

Mérleg-

főösszeg 

Átlagos 

statiszti-

kai lét-

szám (fő) 

34 284 290 3 740 201 9 460 838 17 485 535 2 084 642 32 902 741 20 201 600 58 732 921 747 

 

A társasággal kapcsolatos, 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A 2016. évben összesen 14 részvényesi határozat született, melyek nagyobb része jogszabályon, 

alapszabályon alapuló kötelezettség teljesítésére irányuló formális, adminisztratív jellegű döntés 

volt. A 2016. évi részvényesi határozatok közül kiemelt jelentőséggel bírt  

− a vezető állású munkavállalók javadalmazási rendszeréről; 

− a „HungaroControl 2020” elnevezésű vállalati stratégiájáról, valamint 

− a Control Magyar Légiforgalmi Irányítók Szakszervezetével kötendő, 2016-19 évi jövede-

lempótló megállapodás megkötéséről szóló határozat. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A HungaroControl Zrt.-n belül független belső ellenőrzés működik. A feladatot 2 belső ellenőr lát-

ja el az Internal Audit és Compliance vezető irányításával, aki a vezérigazgató közvetlen aláren-

deltsége alatt dolgozik 

A társaság rendelkezik az egyes tevékenységeket szabályozó belső előírásokkal, továbbá a szük-

séges munkaköri leírások is rendelkezésre állnak. 

Rendelkezik kockázatkezelési eljárásrenddel, melyeknek alapvető módszertanát külső tanácsadó 

(Ernst & Young Tanácsadó Kft.) dolgozta ki. 

A társaságnál MS Excel alapú kontrolling rendszer működik, melynek alapján az FB és IG részére 

negyedévente, a management részére havonta készül üzleti terv-tény elemzés. 

A belső ellenőrzés tevékenységét kézikönyv szabályozza, mely a vonatkozó nemzetközi és hazai 

szabályozások alapján került megalkotásra. 

A belső ellenőrök végzettsége, szakmai tapasztalata, gyakorlati ideje megfelel a szakmai követel-

ményeknek. Az ellenőrök továbbképzése saját képzési rendszeren belül biztosított. A belső elle-

nőrzés kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel és éves ellenőrzési tervvel egyaránt 

rendelkezik. A kockázatkezelés részben a légi irányítás speciális területeire, részben a társaság ál-

talános működésére vonatkozóan került kidolgozásra. A belső vizsgálatokat minden esetben elle-

nőrzési program és megbízó levél alapján hajtják végre az Internal Audit munkatársai, szükség 

esetén belső illetve külső szakértők igénybe vételével. 

A belső ellenőrök az ellenőrzésekről jelentést, éves munkájukról éves jelentést készítenek, az elle-

nőrzésekről nyilvántartást vezetnek, az intézkedési tervek megvalósulását nyomon követik. A 

nyomon követést az erre a célra kifejlesztett intranetes felület (eNefelejcs) is segíti. 

 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A HungaroControl Zrt. gazdálkodása 2016-ben is eredményes volt. A 2 084 M Ft-os adózott ered-

mény ugyan 50%-kal elmaradt az előző évi 4 149 M Ft összegű eredménytől, de – hasonlóan az 

előző évekhez – ez is lehetővé tette a tulajdonos számára az elvárt 1 Mrd Ft osztalék teljesítését.  

Az eredmény jelentős csökkenése annak tulajdonítható, hogy bár a forgalom mind a légijárművek 

számát, mind a szolgáltatási egység alakulását tekintve növekedett, a 2016. évben valamennyi üz-
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letágban árbevétel csökkentő felülfinanszírozási egyenlegek keletkeztek. A társaságnak az egység-

díjtétel meghatározásához előzetesen meg kell határozni a következő évben várható forgalom és a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges költségek nagyságát, melyek utólag kerülnek elszámolásra. A 

tárgyévi költségek alapján finanszírozási egyenlegek keletkeznek, melyet felülfinanszírozás esetén a 

légtérfelhasználóknak vissza kell adni, alulfinanszírozás esetén pedig a költségek felmerülését kö-

vető 2. évben egységdíjaiban érvényesít a társaság. A 2016. évben 3 595 M Ft árbevétel csökkentő 

hatás keletkezett a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kimutatva. Az árbevétel csökkenésén 

felül az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások közel 1 000 M Ft-tal növekedtek. 

 

A 2016. évben 3 353 M Ft értékű beruházás valósult meg, melyeknek 47 %-a stratégiai fejleszté-

sekhez kapcsolódott. A beruházási aktivitás, illetve az eredményes gazdálkodás következményeként 

a HungaroControl Zrt. mérlegfőösszege egy év alatt 4,7 %-kal, 2 672 M Ft-tal növekedett. 

 

A stabil pénzügyi helyzetben működő HungaroControl Zrt. belső erőforrásaiból finanszírozta fej-

lesztéseit és tevékenységét, közvetlen költségvetési forrást nem vett igénybe. 

 

 

HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § e) pontja alapján a HUNGARORING Sport Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 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, első-

sorban a hazai Formula 1 versenyek megrendezése a nemzetközi FOM és FIA előírások maradékta-

lan 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 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb bevétel 
Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi jel-

legű ráfordítá-

sok 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám 

(fő) 

4 895 715 12 708 301 16 736 977 408 572 42 184 8 237 222 2 901 000 9 605 455 22 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

 

A nemzeti fejlesztési miniszter Részvényesi Határozat útján az alábbi főbb témakörökben, kérdé-

sekben hozott döntést:  

 

− Alapszabály módosítása, 

− a 2016. évi üzleti terv jóváhagyása,  

− javadalmazási szabályzat elfogadása, 

− a 2015. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása, 
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− felügyelőbizottsági tag lemondása, és új felügyelőbizottsági tag megválasztása, 

− az elnök-vezérigazgató bérmegállapításának meghatározása, 

− az Ostermann szerződés meghosszabbítása, 

− a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2022-2026 között történő megrendezésével kap-

csolatos szerződések, megállapodások (2017-2021 között jogdíjcsökkentéssel kapcsolatos szer-

ződés módosításának) jóváhagyása, 

− az elnök-vezérigazgató 2016. évi prémiumfeladat kiírása, 

− tőkeemelés 680 M Ft összegben, 

− 2017-2019. felhasználási szerződés megkötésének engedélyezése a Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alappal. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A HUNGARORING Sport Zrt. működése az Alapszabályában és Szervezeti és Működési Szabály-

zatában meghatározott alapelvek alapján tulajdonosok által jóváhagyott formában valósul meg. Je-

lenleg 2022. március 14-ig 5 tagú igazgatóság és 6 tagú felügyelőbizottság látja el az elsődleges 

kontrollt.  

 

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrenddel rendelkezik, éves munkatervüket minden évben 

első ülésükön hagyják jóvá.  

Minden 5 M Ft feletti szerződést a HUNGARORING Sport Zrt. belső ellenőre vizsgál a felügyelő-

bizottság 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 (2014-2016)  

A felmerülő észrevételeket, szükséges pontosításokat a HUNGARORING Sport Zrt. a releváns sza-

bályzatokba beépítette. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és gazdasági-pénzügyi folyamatok 

  

Az új vezetés által 2010. évtől megkezdett stratégia célja középtávon a nemzetközi versenyek szá-

mának (F1, WTCC, RBAR, ETRC, DTM) növelése, és a pályahasznosítás szinten tartása, amelyek-

nek pozitív hatásai a nemzetközi hírnév, országimázs erősödése mellett a gazdálkodás eredményes-

ségére is jelentősek.  

 

A vezetés által folytatott tudatos gazdálkodás eredményeként a 2016. évben pozitív eredményt ért el 

a társaság.  Bevételi oldalon az értékesítés nettó árbevétele (pályahasznosítás, PR és marketing, F1, 

WTCC, RBAR és a DTM jegyértékesítések) 4 895 715 E Ft, amely 9 %-kal emelkedett az előző évi 

eredményhez mérten, míg az egyéb bevételek értéke 12 708 301 E Ft, amelyből a visszafizetési kö-

telezettség nélkül kapott állami költségtérítés összege 12 678 690 E Ft.  Ráfordítás oldalon a társa-

ság nemzetközi szerződéseiben meghatározott indexálás, illetve az árfolyamok változásának hatása 

figyelhető meg. Az anyagjellegű ráfordítások 6,9 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A sze-

mély jellegű ráfordítások 28,3 %-kal emelkedett az előző évhez képest. Az értékcsökkenési leírás 

26,9 %-kal emelkedett a 2015. évi beszámolóban szereplő értékhez képest. Az egyéb ráfordítás 4,7 

%-kal emelkedett az előző évhez képest. 
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KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § f) pontja alapján a KTI Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisz-

térium. 

 

A társaság fő tevékenységi körei: természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, a közlekedésre 

vonatkozó műszaki-gazdasági, társadalmi-tudományos ismeretek bővítésével, a közlekedés össze-

hangolt fejlesztésének tudományos megalapozásával járul hozzá a társadalom közös szükségletei-

nek kielégítéséhez. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbevé-

tele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

1 715 267 2 004 545 1 348 049 2 053 361 74 464 1 387 284 295 600 2 156 580 255 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A társaságot érintően 2016-ben a tulajdonosi joggyakorló a szokásos üzletmenethez kapcsolódó Tu-

lajdonosi Határozatokat hozta meg.  

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaságnál az ellenőrzési rendszer egy 2000 júniusában kiadott Ellenőrzési szabályzat iránymuta-

tása 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 társaság-

nál 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 meg-

tárgyal, jóváhagy.  

– Külső szakértő szervek, alkalmi ellenőrzés  

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, ezért a beszámoló könyvvizsgálatán túl biztosított a folya-

matos könyvvizsgálati kontroll.  

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A 2016. évben a társaság az értékesítésből származó nettó árbevételének (1 715,3 M Ft) és egyéb 

bevételének (2 004,5 M Ft) együttes összege 3 719,8 M Ft volt, amely 33,7%-kal növekedett az elő-

ző évhez képest. 

 

A bevételek között meghatározó a MÁV társaságoktól származó 256,4 M Ft összegű bevétel, az 

NFM-től támogatási szerződések keretében kapott 411,5 M Ft, valamint a Nemzeti Közlekedési Ha-

tóságtól származó 122,7 M Ft összegű árbevétel.  

Az NFM támogatási szerződések keretében a társaságot, mint háttérintézményét bízta meg az alábbi 

csoportokba tartozó közcélú feladatok, tevékenységek 2016. évi ellátása érdekében: 
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 Közösségi közlekedés fejlesztése;  

 A közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő szakértői, kutatói és szervezési felada-

tok ellátása;  

 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ellátása; 

 Közlekedési szakképzési feladatok ellátása.  

 

A társaság 2016. évi adózott eredménye 74,5 M Ft, amely az előző évhez képest 70,2 M Ft-os nö-

vekedést jelent. Az adózott eredmény növekedése elsősorban a nagy értékű Temesvár utcai telep-

hely értékesítésének köszönhető. 

 

A társaság saját tőkéje 1 387,3 M Ft, növekedésének forrása a tárgyévi adózott eredmény 

74,5 M Ft. 

 

A társaság ügyvezetése nagy hangsúlyt helyezett az év során realizált ráfordítások fedezetéül szol-

gáló árbevételi, bevételi szerződésekkel való lefedettségre, kiemelt figyelemmel a folyamatos, ki-

egyensúlyozott, takarékos, eredményorientált működésre. 

 

Mind a rövid távú likviditási mutató, mind a készletekkel korrigált likviditási mutató alapján el-

mondható, hogy az Intézet likviditási helyzete stabil, forgóeszközei a rövid lejáratú kötelezettségeit 

fedezik. 

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § g) pontja alapján a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 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 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján, az Alapsza-

bályában 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 jármű-

vek több megye területét érintő útvonalak kijelölési és ezzel összefüggő útvonalengedély díjszedési 

feladatait. 

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatá-

rozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. A 

társaság 100%-os tulajdonosa a Közúti Társaságok Vendégháza Balatonföldvár Korlátolt Felelőssé-

gű Társaságnak. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb bevé-

tel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi 

jellegű rá-

fordítások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos 

statiszti-

kai lét-

szám (fő) 

3 877 000 86 872 000 99 759 000 30 560 000 600 000 24 241 000 23 452 740 249 848 000 5 551 
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A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A 2016. évben 8 db részvényesi határozat született. A Részvényes a társaság Alapszabályának 

megfelelően elfogadta a társaság 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá 

jóváhagyta a társaság 2016. évi Üzleti tervét. Az év során a Részvényes döntött új 

felügyelőbizottsági tag kinevezéséről és díjazásainak megállapításáról, módosításra került az 

Alapszabály, a Javadalmazási és a Befektetési Szabályzat, valamint kitűzésre kerültek a 

vezérigazgató teljesítményösztönző feladatai a 2016. évre. 

 

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 munkafo-

lyamatokba épített ellenőrzési tevékenységet), valamint a függetlenített belső ellenőrzési tevékeny-

séget. 

A belső ellenőrzési rendszer ellátja mind az irányítási, mind az operatív folyamatok működésének 

ellenőrzését, vizsgálja a funkcionális és gazdálkodási folyamatokat, valamint a belső kontroll kör-

nyezetet. Ezzel támogatva a vezető testületet a társaság stratégiai céljainak megvalósításában, vala-

mint az erőforrások gazdaságos és jogszerű felhasználásában, a hatékony gazdálkodás fejlesztésé-

ben. 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 te-

kintetében – azokat, valamint kezelésükre vonatkozó intézkedési tervet állít össze.  

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

2015 decemberében a Kormány az 1978/2015. (XII. 23.) számú, a közúti közlekedési infrastruktúra 

üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetésé-

hez szükséges intézkedésekről tárgyú határozatában elfogadta a társaság hosszú távú, ötéves finan-

szírozására vonatkozó előterjesztést.  

 

A 2016. évtől a társaság közhasznú feladatellátásának finanszírozása a közúti közlekedési 

infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú 

működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) számú Kormányhatározat 

alapján egy középtávú, öt éves támogatási szerződés keretében valósul meg. A szerződés 2016. 

február 18-án került aláírásra a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. között. 

A kormányhatározat alapján a társaság finanszírozására 2016. évtől rendelkezésre álló források 

nagysága 2020. évre – évenként fokozatosan növekvő forrás rendelkezésre állása mellett – éri el a 

nem gyorsforgalmi úthálózaton az Országos Közutak Kezelési Szabályzata szerinti „C”, a gyorsfor-

galmi úthálózaton az „A” ellátási szinthez szükséges finanszírozás nagyságrendjét. A középtávú 

támogatási szerződés – 2015. évi szerződéstől eltérően – ismét lehetővé teszi az értékcsökkenés el-

számolhatóságát. Az ötéves finanszírozási szerződés – az abban foglalt évente felhasználható forrás 

rendelkezésre állása esetén – biztosítja a közhasznú alaptevékenységre vonatkozó forrás hatéko-

nyabb felhasználását, a kiegyensúlyozott működést. 
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Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar 

Turisztikai Ügynökség Zrt.) a Magyar Állam tulajdonában álló, a köztulajdonban álló gazdasági tár-

saságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint működő gazdasági tár-

saság. Az Ügynökség a Magyar Turizmus Zrt. átszervezése nyomán jött létre a turizmussal kapcso-

latos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről szóló 

1156/2016. (III.31.) Korm. határozat alapján, az egységes turizmusszakmai, rendezvénykoordináci-

ós, turisztikai termékfejlesztési, valamint vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. 

Az Ügynökség stratégiai célja a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése nemzetgazda-

sági szinten. 

Tulajdonos (100%) a Magyar Állam, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felett az államot megil-

lető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 

38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet alapján a Részvénytársaságban a Magyar Államot megillető tulaj-

donosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter gyakorolja. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a beszámolási időszakban székhelyén kívül mind belföldön, 

mind külföldön rendelkezett telephelyekkel. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (M Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

404 7 391 4 573 2 431 8,9 140 61 7 602 171 

 

Jelentősebb tulajdonosi döntések 

 

A Részvényes a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Alapszabályának megfelelően elfogadta a 

2016. évi beszámolót, amelynek során az adózott eredmény terhére osztalék nem került kifizetésre, 

a Részvényes elrendelte az eredmény eredménytartalékba történő átvezetését. 

A nemzeti fejlesztési miniszter Részvényesi Határozat útján további főbb témakörökben, kérdések-

ben hozott döntést: 

– vezérigazgatójának visszahívása és új vezérigazgató kinevezése; 

– az Alapszabály módosítás; 

– az állandó könyvvizsgáló megválasztása; 

– a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása; 

– a Javadalmazási szabályzat elfogadása; 

– FB ügyrend jóváhagyása; 

– a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Bp2017 Nonprofit Kft. közötti, a Bp2017 Nonpro-

fit Kft.-nek a magyar úszó- és vízilabdasport, illetve a közeljövőben Magyarországon meg-

rendezésre kerülő nemzetközi versenyek népszerűsítésére az Európai Úszó Szövetség (LEN) 

kiadványaiban történő megjelenési felületek biztosítása útján történő támogatás céljából tá-

mogatási szerződés megkötésének elfogadása; 

– a „Külföldi és belföldi kommunikációhoz kapcsolódó média- és online ügynökségi feladatok 

ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásnak jóváhagyása. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium besorolása szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „kor-

mányzati szektorba tartozó egyéb szervezet”-nek minősül. Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 
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2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével kapcsolatos 2014. január 1-jétől hatályos módosítása sze-

rint a kormányzati szektorba tartozó egyéb szervezeteknek kötelező a belső kontrollrendszer kiala-

kítása és működtetése, a költségvetési szervek belső ellenőrzésére és kontrollrendszerére vonatkozó 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 54/A. §-a alapján e törvény 1-10. § előírásainak alkalmazása. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 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 fo-

lyamatszemléletű kockázatkezelést és értékelést végeznek, kijelölt folyamatgazdákkal és a kockáza-

tok beazonosításához szükséges kockázati térkép alkalmazásával. A társaság belső kontrollrendsze-

rének részeként a belső ellenőrök a Felügyelőbizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alap-

ján látják el feladatukat, a vizsgálatokról készült jelentéseket a Felügyelőbizottság hagyja jóvá. 

 

Pénzügyi-gazdasági eredmények, működtetés elemzése 

 

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó 

érték 20,2 %-át, a tárgyévben 25,4 %-át tette ki. 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 38,8 %-ban, a tárgyévben 32,5 

%-ban fedezte. 

A saját tőke az előző évhez képest 8,9 M Ft értékkel, 6,8 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 

jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

 

A pénzeszközök állománya 4 705 M Ft értékkel, 236,5 %-kal növekedett. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az elő-

ző évben 5,14, a tárgyévben 6,91 volt. A hosszú távú likviditás javult. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fe-

dezték a kötelezettségeket. 

 

Jövedelmezőséget mérő mutatók, követelmények eredményre gyakorolt hatásai 

 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele, amely Társhirdetői, társkiállítói bevételek és 

egyéb marketing tevékenységből származó bevétele az előző évben 487 M Ft, a tárgyévben 413 M 

Ft volt.  

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 10,5 %, a tárgyévben 6,3 % volt. 

Az adózott eredmény az előző évben 13,8 M Ft, a tárgyévben 8,9 M Ft volt. A Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zrt. eredményessége továbbra is pozitív, a tavalyi évhez viszonyítva mértéke a folyama-

tos feladat növekedések miatt nem csökkent számottevően. 

 

 

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § h) pontja alapján 2014. november 20. napjától a MAHART 

Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAHART Zrt.) feletti tu-

lajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

987 6 220 9 280 9 040 -18 710 1 287 679 20 000 1 389 361 1 
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A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések és az ellenőrzési 

rendszer 
 

A 2016. évben a társaságot érintően az alábbi tulajdonosi döntések születtek:  

 a társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása;  

 a társaság 2015. évi éves beszámolójának elfogadása;  

 a társaság felügyelőbizottsága tagjainak választása;  

 a társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása. 

   

A társaság ügyvezetése feletti ellenőrzést a három tagból álló Felügyelőbizottság látja el.  

A társaság ügyvezetése a tulajdonost a negyedévente megküldött monitoring táblázatokkal tájékoz-

tatja, és folyamatos kapcsolatot tart fenn a portfólió menedzserrel.  

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A társaság 2016. évi fő feladata a társaság tulajdonában lévő területek karbantartása, valamint a ko-

rábbi munkavállalói részére intézendő ügyek továbbvitele. 

 

A társaság a belső szabályzatai betartásával, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló felügyelete 

mellett végezte tevékenységét. Költségeit, ráfordításait optimális keretek között tartotta. 

A társaság 2016. évi értékesítés nettó árbevétele 987 E Ft. A társaságnak önálló tevékenységből 

származó árbevétele nincs. A 6 220 E Ft egyéb bevétel a visszaírt értékvesztés és a céltartalék felol-

dásából származik. A társaság a korábbi években a jövőbeni költségek fedezetére céltartalékot kép-

zett. 

A társaság a vagyonelemeinek értékesítésével, és tevékenységének szűkülésével párhuzamosan 

csökkentette dolgozói létszámát. 2008-ban megszűnt az alkalmazotti állomány, amely helyzet 2015. 

december 31-ig állt fent. 2016 októberében a társaság feladatainak bővülése miatt 1 fő munkaválla-

lót foglalkoztatott. Ez által az állományi létszám 1 főre emelkedett. 

 

A MAHART Zrt. – jogelődjeit is figyelembe véve – a vízi szállítási ágazat legrégebbi és legjelentő-

sebb hazai vállalata volt 2003 decemberéig. Az átalakulási folyamat során azonban a MAHART 

Zrt. üzleti tevékenysége fokozatosan csökkent. A bevételek megszűnése azonban nem jelentette azt, 

hogy a társaságnak ne kellett volna a működésével kapcsolatos költségeket viselnie. Ennek követ-

kezménye a negatív adózott eredmény. 

Változást hozhatnak  a következő évek, amelynek egyik feladata a Győr-Gönyű Országos Közfor-

galmú Kikötő működtetése lesz. Ennek az eredményre gyakorolt hatása egyelőre nem ismert, azon-

ban a társaság törekszik arra, hogy a veszteség csökkenjen, esetleg megszűnjön. Emellett a „Főterv 

kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, 

különös tekintettel a komáromi kikötőre” című, és a „PAN-LNG-4-DANUBE Projekt - LNG bel-

vízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont 

megvalósítása” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályáza-

ti kiírására történő benyújtásáról szóló 1085/2016. (II.29.) Korm. határozat két, kb. 3,5 Mrd Ft érté-

kű uniós projekt megvalósítására jelölte ki a társaságot, mely projektek előkészítése 2016. év fo-

lyamán már megkezdődött. 

 

 

MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

A77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § i) pontja alapján a M A H A R T - PassNave Személyhajó-

zási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MAHART-PassNave Kft.) Magyar Állam tu-

lajdonában lévő 51% üzletrésze feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2014. november 20. napjától a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
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A társaság feladata a turisztikai célú hajózás, nemzetközi és belföldi hajók számára kikötői tevé-

kenység és belvízi személyszállítás, belvízi áruszállítás, vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás végzé-

se. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jel-

legű ráfordí-

tások 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

2 813 842 185 376 1 193 634 442 072 1 021 236 2 612 168 365 980 2 902 253 89 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések a taggyűlésen hozott határozatok, melyek nagyobb 

része a 2016. évben jogszabályon, alapító okiraton alapuló kötelezettség teljesítésére irányuló for-

mális, adminisztratív jellegű döntések voltak. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A társaságnál belső ellenőrzését folyamatba épített ellenőrzés útján és szükség szerint eseti megbí-

zással, külső szakértővel látja el. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A 2016. évi gazdálkodást alapvetően a 2015. évben elkészített üzleti tervek alapján szervezte a tár-

saság 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 árbevétel-

ének jelentős részét az ún. „kikötői szolgáltatás” generálja, amelynek keretében a Magyarországra 

érkező szállodahajók kiszolgálása történik meg. 

 

A MAHART PassNave Kft. gazdálkodása 2016-ben is eredményes volt. Az 1 021,2 M Ft összegű 

adózott eredmény jelentősen meghaladja az előző évi 821,8 M Ft összegű hasonló adatot, az árbevé-

tel növekedésnek és a költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően. A társaság tulajdonosai dön-

tésének megfelelően az adózott eredmény teljes egészében kifizetésre került osztalékként. 

 

A társaság pénzügyi helyzete stabil, fejlesztéseit és tevékenységét belső erőforrásaiból finanszíroz-

ta, közvetlen költségvetési forrást nem vett igénybe. 

 

 

MAHART-Szabadkikötő Zrt. 

 

A77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § j) pontja alapján 2014. november 20. napjától a MAHART-

Szabadkikötő Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

115 280 131 559 10 765 33 .497 30 046 932 121 45 000 7 549 225 2 
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A társasággal kapcsolatos 2016. évi tulajdonosi döntések és az ellenőrzési rendszer  
 

2016-ban a társaságot érintően az alábbi tulajdonosi döntések születtek:  

− a társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása;  

− a társaság 2015. évi éves beszámolójának elfogadása;  

− a társaság vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújítása; 

− a társaság felügyelőbizottsága tagjainak választása. 

 

A társaság ügyvezetése feletti ellenőrzést a három tagból álló Felügyelőbizottság látja el. A társaság 

ügyvezetése a tulajdonost a negyedévente megküldött monitoring táblázatokkal tájékoztatja, és fo-

lyamatos kapcsolatot tart fenn a portfólió menedzserrel.  

 

A társasági vagyon 2016. 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 meghatá-

rozott más eszközökről. 

Az elmúlt években a MAHART-Szabadkikötő Zrt. a Csepeli Szabadkikötőben uniós és költségveté-

si forrásból beruházásokat hajtott végre. 2015-ben a Kormány a KÖZOP-4.5.0-09-11-2015-0001 

azonosító számú („MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című) projektjavaslat támogatásának jóvá-

hagyásáról, 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 pályázatot a társaság 

KÖZOP forrásból kívánta megvalósítani, de a közbeszerzés kapcsán a hatósági eljárások a terve-

zetthez képest elhúzódtak, így kérdésessé vált a beruházás első ütemében tervezett eszközbeszerzés 

és az eszközök tárolásához szükséges csarnoképítés 2015 decemberéig (a KÖZOP program kötelező 

zárásáig) történő befejezése. Emiatt a társaság elállt a projekt KÖZOP forrásból való megvalósításá-

tól. A Mobil árvízvédelmi gát megépítésére a 2016. évtől kezdődően IKOP forrásból kerül sor. A 

megvalósításra 16 hónap áll rendelkezésre. A teljes beruházás összege: 1 359 376 E Ft.  

 

A 2016. évi értékesítés nettó árbevétele 115 280 E Ft, melynek legnagyobb részét, 72 674 E Ft-ot a 

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Buda-

pesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.) és a társaság között létrejött Üzemeltetési Szerződés alapján ki-

számlázásra kerülő partfalhasználati díj, valamint a Földhasználati díjakból származó 42 486 E Ft 

bevétel adja.  

 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke – mely a 2015. évi tény értékhez képest csökkent – tartalmazza 

az 1 244 E Ft anyagköltséget, a 8 792 E Ft igénybe vett szolgáltatások értékét, a 729 E Ft egyéb 

szolgáltatások értékét. A társaság költségtakarékos gazdálkodásának köszönhetően az előző évhez 

képest jelentős megtakarítást ért el. 

 

A személyi jellegű ráfordítások 33 497 E Ft értéke a 2015. évi értékhez képest növekedett.  A kine-

vezett új felügyelőbizottsági tagok részére tiszteletdíj került megállapításra tekintettel arra, hogy a 

2015. évben tiszteletdíjban nem részesültek. A társaság személyi állományának létszáma továbbra 

is 2 fő. 

 

Az egyéb ráfordítások 45 783 E Ft összege a technikai jellegű haszonélvezeti jog korlátozási díja-

kon (kártalanítás) felül különféle adókat tartalmaz. 

 

A társasággal szembeni tulajdonosi elvárás az állami vagyon megőrzése, gyarapítása, melynek a 

MAHART-Szabadkikötő Zrt. eleget tesz.  
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MÁV MAGYAR Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § k) pontja alapján a MÁV MAGYAR Államvasutak Zártkö-

rűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 

2014. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként min-

tegy 7 000 kilométernyi vasúti pályahálózat és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra működtetéséről 

gondoskodik. További főtevékenységei közé tartozik a szállítás, raktározás. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (M Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

151 231 115 905 99 479 85 890 12 035 167 167  22 000 1 323 997 18 966 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

Állami adósságátvállalás 

A Magyar Állam 2011-től kezdve több éves együttműködés eredményeképpen fokozatosan teher-

mentesítette a MÁV Zrt.-t az esedékessé váló, a korábbi évek elégtelen költségtérítéseiből fakadó 

adósság vonatkozásában. A kormányzat segítségével megvalósult a pályaműködtetés nullszaldóra 

történő finanszírozása, az állami átvállalások, valamint a MÁV Zrt. által teljesített adósságszolgálat 

következtében az adósságállomány 2016. év eleji 63,3 Mrd Ft összegű nyitóértéke a törlesztéseknek 

köszönhetően év végére 26,2 Mrd Ft-tal csökkent, december 31-i értéke 37,1 Mrd Ft volt.  

 

Költségtérítés 

2016. évben összességében 7,3 Mrd Ft-tal haladta meg a költségtérítés felhasználás a bázis évi mér-

téket. Az ésszerű nyereség a 2016. évi költségtérítési záradékban meghatározott szabályoknak meg-

felelően 3,7 Mrd Ft, míg lekötött költségtérítés címén 1,8 Mrd Ft felhasználása a 2017. évre áthúzó-

dó beruházási és felújítási munkák fedezetére biztosított.  

A Pályaműködtetési Szerződés (a továbbiakban: PMSZ) 2016. évi módosított pénzügyi záradéka 

szerint folyósított 69,1 Mrd Ft-os költségtérítésből 44,2 Mrd Ft üzemeltetésre, míg 25,1 Mrd Ft pá-

lyainfrastruktúra felújítás keretén belül felhasználásra került.  

 

Vagyonrendezés 

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. 2016. 

évben a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiak-

ban: NIF Zrt.) beruházásában megvalósult fejlesztések közül 10 projekt került átadás-átvételre de-

cember 30-i hatállyal. Az átvett – vasúti működéshez szükséges – eszközök összértéke 170,3 Mrd 

Ft. E szerződés keretében a fejlesztésekkel érintett településeken fekvő vagyonelemek a MÁV Zrt. 

és MNV Zrt. között vagyonrendezésre kerültek 1,2 Mrd Ft értékben. A Déli pályaudvar vagyonren-

dezési szerződés 2,7 Mrd Ft, míg a VÜSZ (vasút üzemeltetéséhez szükséges)_V. és a NIF_IV. va-

gyonrendezés 1,2 Mrd Ft értékben realizálódott, a GSM-R I. és a III. ütemében megvalósult eszköz-

állomány 10,1 Mrd Ft összegben gyarapodott, az átvett műszerek (0,3 Mrd Ft) értékén felül.  
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Átalakulás 

A MÁV Zrt. egészét érintő szervezeti változások elsődleges célja a költséghatékonyság növelése. 

Ennek keretében a MÁV Létesítményüzemeltető és Karbantartó Kft. és a MÁV Tervező Intézet 

Kft. MÁV Zrt.-be történő integrálása, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MÁV Zrt.-vel 

kapcsolatos szakanyag beszerzési és raktározási tevékenysége átszervezésre került a MÁV Zrt.-hez 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A MÁV Zrt.-nél a Belső Ellenőrzés független belső ellenőri tevékenységet lát el. A Belső Ellenőr-

zés vezető a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően az Elnök-

vezérigazgatónak, valamint a MÁV Zrt. Felügyelőbizottságának tesz jelentést a tevékenységéről, il-

letve 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 Ellenőr-

zési 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 elle-

nőrzése; 

 a Biztonsági Főigazgatóság a MÁV Zrt. szinten minősítettadat-védelmi, MÁV Csoport szin-

ten vasútbiztonsági, üzleti titok-védelmi, vagyonvédelmi ellenőrzését látja el; 

 a szervezetvezetők munkakörileg kötelező, ún. vezetői ellenőrzési feladata a szervezeten belü-

li folyamatok, valamint a munkavállalók teljesítményének ellenőrzése, szükség esetén javítást 

célzó intézkedések meghozatala;  

 a munkafolyamatba épített előzetes, közbenső és utólagos (nem hatósági) ellenőrzés a tevé-

kenységet 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 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A társaság 2016. évi adózott eredménye 12 Mrd Ft volt, mely 21,7 Mrd Ft-tal alacsonyabb a bázis-

évinél és 9,9 Mrd Ft-tal magasabb a tervezettnél. Az adózott eredmény bázishoz viszonyított alaku-

lását a historikus adósságállomány 2015. évi 23,7 Mrd Ft-os állami átvállalásának egyszeri ered-

ményre gyakorolt hatása magyarázza. Az adózott eredmény tervhez mért növekedését döntően a 

MÁV-START Zrt.-vel kapcsolatosan 2014. évben elszámolt értékvesztés részbeni visszaírása, illet-

ve a Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. (továbbiakban: TS Hungária) által használt in-

gatlan terven felüli értékesítése eredményezte. 

A MÁV Zrt. mérlegfőösszegének alakulását 2016-ban is a NIF Zrt. által bonyolított pályainfrast-

ruktúra beruházások átvétele határozta meg. A 2016-ban az üzleti tervtől kevéssel magasabb ösz-

szegben teljesült NIF Zrt. által megvalósított tárgyi eszköz növekedés bruttó értéke 154,2 Mrd Ft 

volt.  

Az értékesítés nettó árbevételeinek a csökkenése a bázistól (-1,8 Mrd Ft) és tervtől kis mértékben 

(-1,4 Mrd Ft) elmaradtak, alapvetően a vontatási célú energia-hordózók árának kedvező alakulása 

következtében. 
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Az anyagjellegű ráfordítások mind a bázistól (-7 Mrd Ft), mind a tervezettől (-6,7 Mrd Ft) jelen-

tősen elmaradtak. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások összességében 26,7 Mrd Ft összeg-

ben merültek fel, mintegy 2 Mrd Ft-tal a bázis és a tervezett alatt. Az elmaradás bázishoz viszonyít-

va a pályavasúti karbantartási munkákhoz kapcsolódott. 

A személyi jellegű ráfordítások alakulását az érdekképviseletekkel 2016. február 23-án kötött 

bérmegállapodás határozta meg. A megállapodások alapján jelentkezett ráfordítás többletekhez a 

költségtérítés megnöveléséről rendelkező kormányhatározat biztosított fedezetet. 

A munkáltató a keresetek növelése érdekében 2016. január 1-jei visszamenőleges hatállyal 3%-os 

alapbéremelést hajtott végre a 6-17 munkaköri kategóriába tartozó és 350 E Ft/hó és az alatti alap-

bérrel rendelkező munkavállalók részére. A bérmegállapodás éves személyi jellegű ráfordítás hatása 

2,0 Mrd Ft a MÁV Zrt.-nél, a munkaerő-piaci megtartást ösztönző júniusi, egyszeri kifizetés 0,1 

Mrd Ft költségtöbbletet jelentett. 

 

Mérlegadatok 

 

A társaság 2016. december 31-i mérlegfőösszege 1 324,0 Mrd Ft, 146,4 Mrd Ft-tal magasabb a bá-

zis értéknél. A mérlegfőösszeg alakulásában meghatározó a saját kivitelezésben végzett beruházá-

sok alakulása, valamint a NIF Zrt. által bonyolított pályainfrastruktúra beruházások pénzügyi, jogi 

átvétele.  

 

 

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (MFK Nonprofit 

Kft.)  
 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1.§ r) pontja alapján az MFK Nonprofit Kft. felett a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében.  

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban)  

 
Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb 

bevétel 

Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi jellegű 

ráfordítások 

Adózott 

eredmény 

Saját tőke Jegyzett 

tőke 

Mérleg 

főösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

48 934 83 944 218 761 253  146 -348 043 250 361 3 000 283 388 28 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

− a Javadalmazási szabályzat jóváhagyása; 

− a felügyelőbizottsági tag megválasztása; 

− az Alapító Okirat módosítása; 

− a könyvvizsgáló kijelölése és a díjazás megállapítása; 

− a 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 elő-

írások szerint ellenőrzi. Az MFK Nonprofit Kft. kis mérete miatt belső ellenőrt nem alkalmaz.  

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  
 

Az MFK Nonprofit Kft.-t 2014.12.22-én hozta létre az MNV Zrt. 3 000 E Ft jegyzett tőkével és 900 

000 E Ft tőketartalékkal. A 2015-ös év, mint kezdet, az alakulás és felépítés éve volt, az MFK 
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Nonprofit Kft. felelős gazdálkodás mellett nonprofit formában működik. A közvetlen brüsszeli kifi-

zetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar 

Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem Alprogram-

mal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozata alapján 

az MFK Nonprofit Kft. feladatát tekintve közvetlen közösségi források felhasználása összehangolá-

sának hatékony rendszerét dolgozza ki és – a források felhasználásával érintett ágazatok tekinteté-

ben szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve – működteti, ennek keretében a 

közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében informá-

ciós, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lát el. 

 

Az MFK Nonprofit Kft. értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 43 258 E Ft összegben 

nőtt, amely a pályázati szakértői tevékenységből, projekt fejlesztésből, projekt generálásból, oktatás 

szervezésből tevődött össze. Az egyéb bevételei között szerepelnek a pályázati támogatási össze-

gek. Az MFK Nonprofit Kft. a 2016. évet -348 043 E Ft adózott eredménnyel zárta, mivel a társa-

ság bevételei nem fedezték a ráfordításait. A fenti táblázat alapján az MFK Nonprofit Kft. értékesí-

tés nettó árbevétele, valamint az egyéb bevételei nem fedezik a ráfordításait. Ahhoz hogy az adózott 

eredménye a társaságnak pozitív legyen, nagyobb összegű támogatásban kellene részesíteni a társa-

ságot.  

 

 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § l) pontja alapján az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlója 2013. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

Az ND Nonprofit Zrt. a 2012. szeptember 24-én kihirdetett, a fiatalkorúak dohányzásának vissza-

szorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a további-

akban: Fdvtv.) alapján jött létre és e törvény határozza meg a társaság működését. Az Fdvtv. 4. § (2) 

bekezdése meghatározza a következőt: „A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmoz-

dítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbí-

rálásának, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére, a megkötött koncessziós szerződés 

ellenőrzésére, valamint a dohánytermék-kiskereskedők számára országos szakmai képzés megszer-

vezésére és lebonyolítására a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonp-

rofit 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. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbevé-

tele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jel-

legű ráfordí-

tások 

Személyi 

jellegű rá-

fordítások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett 

tőke 
Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám 

(fő) 

147 946 479 860 403 210 311 966 -244 103 987 951 99 000 1 308 155 33 
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A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

2016. február 18-án hagyta jóvá a nemzeti fejlesztési miniszter Alapítói Határozat útján a dohány-

kereskedelmi koncessziós díjak mértékét. 

Tulajdonosi joggyakorlóként az üzleti terv, a beszámoló, a Javadalmazási szabályzat jóváhagyására 

került sor, az Alapító megválasztotta változatlan díjazással az ND Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsá-

gának elnökét és tagjait. Az ND Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és új vezérigazgató 

kinevezésére került sor. Az ND Nonprofit Zrt. 2016. december 23. napján 136 243 400 Ft összegű 

tőkeemelésben részesült. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az ND Nonprofit Zrt. megbízási szerződés keretében belső ellenőrt alkalmaz, melynek tárgyévi fe-

ladatait a Felügyelőbizottság határozza meg, a belső ellenőrzésekről szóló beszámolót minden eset-

ben 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 2016. évben a következő ellenőrzési feladatok ke-

rültek végrehajtásra, melyek kapcsán intézkedési terv készítése nem volt szükséges: 

− a koncessziókezelő informatikai rendszer kiépítésének és beüzemelésének tapasztalatai; 

− Dolphin pénzügyi rendszer használatának tapasztalatai, különös tekintettel a főkönyvi rendszer-

rel való kapcsolatára és az egyeztetési pontokra; 

− a belföldi kiküldetési szabályzat és a mobiltelefon használat szabályzata előírásai betartásának 

ellenőrzése; 

− utalványozási rend alkalmazásának ellenőrzése; 

− beszerzési szabályzat előírásai betartásának tételes ellenőrzése egy kiválasztott Időszak alapján. 

 

2016. augusztus 29. napjától kezdődő Állami Számvevőszék által kezdeményezett „Az állami tulaj-

donban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési gazdálkodási tevékenysé-

gének ellenőrzése” tárgyú ellenőrzés során megállapításra került, hogy az ND Nonprofit Zrt. társa-

sági részesdése feletti tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. Az ND Nonprofit Zrt. jogsza-

bály által előírt szabályzatokat az önköltségszámítási szabályzat kivételével szabályszerűen elkészí-

tette. Az önköltségszámítási szabályzat készítésének kötelezettsége 2014. január 1-jétől állt fenn. 

Az ND Nonprofit Zrt. eleget tett a megállapításban foglaltaknak, az önköltségszámítási szabályzatát 

elkészítette. 

A bevételek és a ráfordítások elszámolása, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesíté-

se megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozásban foglalt előírásoknak. Az ND Nonprofit Zrt. a 

belső ellenőrzést kialakította és a belső ellenőrzési szabályzata alapján működtette, valamint a va-

gyongazdálkodás feltételeit szabályszerűen alakította ki és a saját vagyonát előírások szerint tartotta 

nyilván. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Az ND Nonprofit Zrt. adózott eredménye 244 103 E Ft veszteség volt, mely az előző évi veszteség-

gel közel azonos mértékű.  

Az ND Nonprofit Zrt. veszteséges működése az ND Nonprofit Zrt. finanszírozási módjából adódik, 

melyre az ND Nonprofit Zrt. managementjének nincs ráhatása: a veszteség a számviteli elszámolás 

módjából adódik, melyek pénzmozgással nem járó tranzakciók, kizárólag az eredményben költség-

ként, ráfordításként megjelenő összegek (értékcsökkenés, korábbi években szerződés alapján, előre 

kifizetett összegek elhatárolásból megjelenő tételei), valamint az ND Nonprofit Zrt. alulfinanszíro-

zásából adódó, tényleges működési veszteség. Az ND Nonprofit Zrt. a folyamatos alulfinanszírozás 
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mellett pénzeszközeivel kiemelkedően gazdálkodik, valamennyi értékesítési lehetőséget kihasznál-

va saját árbevételét jelentősen növelte, költségeit pedig fennállása óta folyamatosan minimalizálta. 

A jelentős veszteség mellett az ND Nonprofit Zrt. jegyzett tőke/saját tőke helyzete nem minősül 

problémásnak, a 99 000 E Ft összegű jegyzett tőke mellett az ND Nonprofit Zrt. saját tőkéjének 

2016.12.31-i egyenlege 987 951 E Ft volt.  

 

 

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1/A. §-a alapján a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlá-

tolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.) feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlója 2016. július 16. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság alapításának időpontja 1997.10.01. Jelenleg 100 %-os állami tulajdonban van (tagi betét-

je 15 000 E Ft). A társaság fő tevékenységi köre: világháló-portál szolgáltatás - nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb bevétel 
Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi jel-

legű ráfordítá-

sok 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám 

(fő) 

2 457 505 3 107 5 259 -5 725 -459 3 000 5 514 2 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

2017-ben a 2017. évi belső ellenőrzési tervek, a kérdőív és a társaság által a belső ellenőrzésről 

szolgáltatott rövid leírás alapján vizsgálatra került az, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelel-

nek-e belső kontrollrendszer folyamatai, belső ellenőrzési tervei. A társaságnál 3 tagú Felügyelőbi-

zottság működik. A társaság a vizsgált időszakban érdemi tevékenységet nem folytatott. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A társaság 2016. július 16. napjától került át az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá az MNV Zrt.-

től, mivel a tárca a társaságot a tevékenységi körének megfelelő feladattal szerette volna ellátni. A 

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a 2016. évben az volt, hogy a tevékenység kiválasztá-

sáig költségminimalizálást hajtson végre, hogy túlélje a feladat nélküli időszakot. A társaságnál a 

2016. évben 1 fő ügyvezető és 1 fő gazdasági ügyintéző dolgozott, mindketten megbízási jogvi-

szonyban. 

 

A 2016. évben – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által 2015. áp-

rilis 30. napjával megszüntetett közszolgáltatási szerződés miatt – folyamatosan likviditási problé-

mákkal küzdött a társaság, mivel az év első részében még az NMHH által át nem vett, régi feladat-

ellátást is kellett finanszírozni, illetve az MNV Zrt. által megjelölt költségeket (irodabérlés, FB tisz-

teletdíj fizetés) vállalnia kellett. Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alatt térítésmentesen biztosított 

irodát részükre, és a felügyelőbizottság tagjai részére díjazást nem állapított meg.  

A társaság működése a 2016. évben veszteséges volt, bevételei nem fedezték a kötelező kiadásokat 

sem.  A társaság értékesítési árbevétele 2 457 E Ft volt 2016-ban, amelyet a vállalkozási tevékeny-

ség bevétele (2 340 E Ft) és a Bűvösvölgy Médiaérték Központ fenntartásához szükséges üzemelte-

tési költségek NMHH felé történő továbbszámlázásai tették ki. 
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Az egyéb bevételek 505 E Ft-ot tettek ki. A társaságnak 3 107 E Ft összegű anyagjellegű ráfordítá-

sa, 5 259 E Ft összegű személyi jellegű ráfordítása volt. A társaság a befektetett eszközei után 2016-

ban összesen 241 E Ft értékcsökkenést számolt el, mely terv szerint értékcsökkenési leírás volt. 

 

A társaság részére 5 M Ft összegű tőkeemelés végrehajtása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a 

társaság saját tőkéje veszteség okán a törzstőke fele alá csökkent. A tőkeemelést és az Alapító Ok-

irat módosítást a Cégbíróság 2017. január 25-én bejegyezte.  

 

A társaságnál a 2016. évben nem volt megválasztva állandó könyvvizsgáló, mivel érdemi 

tevékenységet nem végzett és így likviditása sem tette lehetővé könyvvizsgálat lefolytatását.  

 

 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § m) pontja alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiro-

da Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) feletti tulajdono-

si jogok gyakorlója 2014. január 1. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. létrehozásának fő célja és működésének fő feladata, hogy teljesüljön Ma-

gyarország azon vállalása, hogy a 2007-2013, és a 2014-2020 tervezési időszakban az uniós költ-

ségvetésből az ország egész területén megvalósuljon a 2000 lakos egyenérték (LE) feletti települé-

sek szennyvíz elvezetésének és tisztításának megoldása, ezáltal elkerülve a derogációs kötelezettség 

elmulasztásából eredő szankciókat. A 2014-2020 programozási időszakban a szennyvíz-elvezetési 

és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az alábbi feladatok ellátását az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe 

utalta:  

– kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét és lebonyolítja a közbe-

szerzési eljárásokat;  

– előkészíti a projekteket; 

– ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, és  

– ellátja a műszaki ellenőr/Fidic mérnök feladataival kapcsolatos koordinációt. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. ennek következtében jelentős közvetlen ráhatással bír a projektek megvaló-

sulására, azok előkészítésétől a befejezéséig. 

A 2014-2020 programozási időszakban az NFP Nonprofit Kft. több száz, megközelítőleg 

500 000 000 E Ft összértékű projektet készít elő, bonyolít le, illetve vesz részt ezek megvalósításá-

ban. 

 

A 2016. június 13. napján megjelent az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fej-

lesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelé-

sére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe utalta az Európai Unió vagy 

más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási idő-

szakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szek-

tort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló a 

KEHOP keretében megvalósuló távhő projektek megvalósítását is. A 2014-2020 KEHOP időszak-

ban a fejlesztési források felhasználásának hatékony és szakszerű elősegítése, a forráslehívások 

gyorsítása, a projektek egységes rendszerben történő kezelése az NFP Nonprofit Kft. legfőbb fela-

data.  

 

 



 

94 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb bevétel 
Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi jellegű 

ráfordítások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett 

tőke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

55 2 380 841 694 523 647 236 -16 148 1 101 699 50 000 17 290 324 49 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A nemzeti fejlesztési miniszter Alapítói Határozatában jóváhagyta az NFP Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját, a 2016. évi üzleti tervét, a Javadalmazási szabályzatot, és kijelölte 

az állandó könyvvizsgálóját. 

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, a 

távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások al-

kalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 1310/2016. (VI. 13.) és az 

Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosí-

tásáról szóló 1340/2016. (VII. 4.) számú Korm. határozat alapján az NFP Nonprofit Kft. részére 

1 000 000 E Ft összegű tőkeemelés elrendelése. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

Az NFP Nonprofit Kft.-nél az ellenőrző szerv a felügyelőbizottság, amely három tagból áll, tagjait 

az Alapító jelöli ki.  

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

Az NFP Nonprofit Kft. a 2016-ra elkészített és elfogadott üzleti tervében meghatározott keretek kö-

zött és a távhőszolgáltató szektor projektekkel összefüggő feladatok központi koordinációjával ösz-

szefüggő (1 000 000 E Ft) önerő biztosítása mellett, hatékonyan gazdálkodott a rábízott vagyonnal. 

Az év közbeni gazdálkodási folyamatok kézben tartása mellett az NFP Nonprofit Kft. elérte, hogy 

működési költségeit a tervezett szinten belül tudta tartani, valamint a tőkeemelés hatására a tényle-

ges adózott eredmény javult az előző évhez képest. 

 

Az ésszerű gazdálkodás mellett az NFP Nonprofit Kft. saját tőkéje 983 851 E Ft-tal nőtt a 2016. év 

végére. Az NFP Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatási összeg részben fedezte a működési költ-

ségeit. Az NFP Nonprofit Kft. adózott eredménye a 2016. évben -16 148 E Ft volt, amely 193 909 E 

Ft összegű javulást jelent az előző évhez képest  

Az NFP Nonprofit Kft. likviditása a 2016. év folyamán és a következő időszakokra is biztosított. 

 

 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § p) pontja alapján az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 

Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.) feletti tu-

lajdonosi jogok gyakorlója 2015. március 6. napjától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

 

A társaság fő tevékenységi körei:  

 hazai pályázatkezelési feladatok ellátása az NFM által kezelt hazai energiahatékonysági 

programok vonatkozásában; 

 Uniós pályázatok projektmenedzseri, közbeszerzési feladatainak ellátása. 
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A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb bevétel 
Anyagi jellegű 

ráfordítások 

Személyi jel-

legű ráfordítá-

sok 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke 

Jegyzett tő-

ke 

Mérlegfő-

összeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám 

(fő) 

0 452 300 194 203 345 546 -139 092 184 022 3 000 7 256 891 53,0 

 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések 

 

A nemzeti fejlesztési miniszter a Tulajdonosi Határozat útján az alábbi főbb témakörökben, kérdé-

sekben hozott döntést:  

 

− a Könyvvizsgáló megválasztásáról határozott időtartamra, a 2016. üzleti év éves beszámoló elfo-

gadásáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig terjedő időszakra; 

− az Alapító Okirat módosításról, mely a társaság cégnevét érintette; 

− Felügyelőbizottsági Ügyrend jóváhagyásáról; 

− a 2016. évi közbeszerzési és beszerzési tervének módosításának jóváhagyásáról; 

− a társaság 2015. évi Éves beszámolójának elfogadásáról; 

− a társaság Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról; 

− a Felügyelőbizottsági tag és elnökválasztásról. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer  

 

A szervezetnél független belső ellenőrzés működik, aki közvetlenül az ügyvezetőnek alárendelten, 

de funkcionálisan önállóan végzi feladatait. A belső ellenőrzés külső szakértő útján biztosított. A 

külső szakértő egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátja. Belső ellenőrzési vezetőnek 

az nevezhető ki, aki legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A belső ellenőrzést végző 

személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső 

ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével látja el. 

 

A belső ellenőrzés feladatait az éves belső ellenőrzési terv alapján végzi, melyet a belső ellenőrzés a 

tárgyévet megelőző év november 15-ig köteles elkészíteni. Az éves ellenőrzési tervet az ügyvezető 

hagyja jóvá, aki a Felügyelőbizottságot is tájékoztatja. A Felügyelőbizottság kérésére a belső elle-

nőrzés külön vizsgálatot is folytathat. A Felügyelőbizottság az éves ellenőrzési tervre vonatkozóan 

javaslatot tehet és jóváhagyja az éves terv végrehajtását. 

A szervezet vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben: 

 világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak; 

 egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok; 

 meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén; 

 átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és gazdasági-pénzügyi folyamatok 

  

A társaság bevétele 2016-ban a tervezett szint 20,5%-án teljesült. Előző évhez képest a növekedés 

135,5%-os. Az adózott eredmény -139 092 E Ft és ennek megfelelően csökkent a társaság saját tő-

kéje. A társaság mérlegfőösszege közel 5 és félszerese a tervezettnek, amelynek nagy részét a költ-

ségekkel nem ellentételezett, EU-s pályázatokhoz kapcsolódó előlegek jelentik. Az előző évhez ké-

pest a változás közel 17-szeres. 

A 2016. évben a társaság beruházásokra 172 702 E Ft-ot fordított. 
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) 

 

A NIF Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolójának – ideértve az adózott eredmény felhasználá-

sára vonatkozó döntést is – elfogadása a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli je-

lentésének birtokában a társaság Alapszabálya alapján a Részvényes kizárólagos hatásköre. 

A 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § n) pontja alapján a NIF Zrt. feletti tulajdonosi jogok gya-

korlója 2014. november 20. napjától az NFM. 

 

A társaság, mint építtető a koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével az orszá-

gos közutakon és a vasúti pályahálózaton, valamint az ahhoz kapcsolódó ingatlanokon központi 

költségvetési és európai uniós forrásokból gazdálkodik, elkülönült fejezeti források adják a fedeze-

tét a projektek megvalósításának és a szervezet működésének. A források felhasználásával létesíté-

si, felújítási és fejlesztési feladatokat lát el az állam nevében és állami tulajdonon megvalósuló fej-

lesztés esetén az állam javára. A társaság nem bevétel és eredmény orientált, a közlekedés fejleszté-

sére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján végzi a közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesz-

tésének építtetői, beruházói feladatait, beszerzései a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tör-

vény hatálya alá tartoznak. 

A társaság a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányo-

kat (így különösen az engedélyezési terveket vagy a kiviteli terveket). Vagyonkezelési, valamint 

vagyongazdálkodási tevékenysége során gyakorolja és teljesíti az MNV Zrt. és a Nemzeti Földalap-

kezelő Szervezet tulajdonosi jogok gyakorlása alá tartozó állami vagyonra vonatkozó vagyonkeze-

lői jogot és kötelezettséget, nyilvántartást vezet az állami vagyonról és annak alapján adatszolgálta-

tást nyújt, közvetlenül hasznosítja az állami és társasági vagyont. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (M Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos sta-

tisztikai lét-

szám (fő) 

168 628 976 1 451 3 929 14 5 212 7 481 1 151 270 379 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A Részvényes a társaság Alapszabályának megfelelően elfogadta a társaság 2016. évi beszámolóját, 

amelynek során az adózott eredmény terhére osztalék nem került kifizetésre, a Részvényes elrendelte 

az eredmény eredménytartalékba történő átvezetését.  

 

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 tagállam-

ok 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 költ-

ségvetési szervek belső ellenőrzésére és kontrollrendszerére vonatkozó 370/2011. (XII. 31.) Kor-

mányrendelet 54/A. § alapján e törvény 1-10. § előírásainak alkalmazása. 

A NIF Zrt.-nél meglévő Belső Kontroll Kézikönyv szerint a vonatkozó jogszabálynak való megfele-

lés érdekében a társaság szervezeti egységei a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

feladataik alapján, a tulajdonosi joggyakorló iránymutatása szerint folyamatszemléletű kockázatke-

zelést és értékelést végeznek, kijelölt folyamatgazdákkal és a kockázatok beazonosításához szüksé-
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ges kockázati térkép alkalmazásával. A társaság belső kontrollrendszerének részeként a belső elle-

nőrök a Felügyelőbizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján látják el feladatukat, a 

vizsgálatokról készült jelentéseket a Felügyelőbizottság hagyja jóvá. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

 

A társaság mérlegfőösszege az előző évhez képest 231 283 M Ft-tal csökkent, amely a tárgyi eszköz 

állomány növekedésének és a készletállomány csökkenés különbözetének az eredménye. A 

csökkenés döntően a forgóeszközöket érintette, amelynek az az oka, hogy a vagyonátadással 

kivezetett projektek értéke meghaladta a projekt teljesítmények értékét. 

A társaság jegyzett tőke/saját tőke aránya kizárólag pozitív nulla vagy azt meghaladó adózott ered-

mény esetén haladja meg a jogszabályban meghatározott 2/3-os küszöbértéket. A 2016. éves beszá-

moló készítésének időpontjában – figyelembe véve a 14 M Ft adózott eredményt – a saját tő-

ke/jegyzett tőke aránya 70%, amely a jogszabály által elvárt érték fölött marad. Amennyiben 2017-

ben a társaságnak vesztesége keletkezik, úgy a tulajdonosi joggyakorló részéről pótlólagos tőkebe-

vonás válhat szükségessé. 

Az ágazatok 2016. évi projektteljesítményét az alábbi táblázat mutatja be:  

 

Adatok M Ft-ban 

Ágazat 2016. évi tény 

Út 129 032 

Vasút 57 326 

Intermodális 

csomópont 98 

Összesen: 186 457 

 

A NIF Zrt. 2016-os tevékenységét a KÖZOP zárás utáni új támogatási időszak beindítása jellemezte. 

Az IKOP finanszírozás mellett megjelent a GINOP, VEKOP, CEF, valamint elsősorban 

közútfejlesztéseknél a jelentős mértékű hazai költségvetési finanszírozás is. A projektlisták, a feladat 

elrendelések véglegesítése, a támogatási szerződések megkötési folyamatainak elhúzódása miatt a 

társaság 2016. szeptember hónapban az Üzleti Terv módosítását kezdeményezte, amelynek 2016. 

november 10-én megtörtént a tulajdonosi jóváhagyása. A módosított Üzleti Terv szerint a társaság 

2016-ra tervezett projekt fejlesztése 173 949 M Ft. 

A NIF Zrt. a módosított Üzleti Tervhez képest 107,2 %-os túlteljesítést ért el 186 457 M Ft projekt 

fejlesztés. Mind az Útfejlesztési, mind a Vasútfejlesztési ágazat túlteljesítette tervét, egyedül az 

Intermodális Iroda indulásának késedelme miatt következett be az Itermodális csomópontok 

tekintetében alulteljesítés, amely nem számottevő az összeredményben. 

A társaság a 2016-ban megindított közbeszerzési eljárásaival a 2017-es év teljesítményét készítette 

elő, amivel biztosította, hogy a források felhasználásában az elvárt egyenletes kibocsátás 

realizálódjon. A társaság több mint 1 000 Mrd Ft értékű közbeszerzést indított el.  

 

A NIF Zrt. az elkészült közúti és vasúti beruházások vagyonátadását a 2016. évben a vasúti 

vagyonelemek tekintetében a MÁV Zrt. részére 10 db projekt vonatkozásában 170 258 M Ft 

értékben, míg a közúti vagyonelemek esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

részére 60 db projekt vonatkozásában 453 944 M Ft összértékben végezte el. 

 

 

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § o) pontja alapján 2014. november 20. napjától a Nemzeti 

Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nemzeti Reorganizációs 

Nonprofit Kft.) feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. 
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A társaság a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámo-

lási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. ren-

delet alapján a Kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó szerveze-

tek csődeljárásában és felszámolási eljárásában vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelő-

ként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként tevékenykedik. 

 

A kijelölt állami felszámoló elsődleges célja az eljárások során a gazdálkodó szervezet működésé-

nek fenntartása, gazdaságos üzemeltetése, illetve a felszámolási vagyon védelme, a munkahelyek 

megóvása. Emellett a társaság a büntető ügyekben eljáró hatóságok kijelölése alapján ún. zárgond-

nokként köteles eljárni, azonban a zárgondnok feladatainak ellátásával és finanszírozásával kapcso-

latos részletes jogszabályi háttér hiányában az ehhez a feladathoz kapcsolódó bevételekkel és kiadá-

sokkal nem tudott kalkulálni. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

327 071 639 86 193 165 411 87 689 524 299 105 000 559 173 22 

 

A társasággal kapcsolatos 2016. évi tulajdonosi döntések  

 

A 2016. évben a társaságot érintően az alábbi tulajdonosi döntések születtek:  

− a társaság felügyelőbizottsági tagjainak választása;  

− a társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása;  

− a társaság 2015. évi éves beszámolójának elfogadása; 

− a társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása; 

− a társaság könyvvizsgálójának megválasztása; 

− a társaság Alapító Okiratának módosítása; 

− a társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása. 

 

A társaságnál működő ellenőrzési rendszer 

 

A társaságnál Felügyelőbizottság és belső ellenőrzés működik. A tulajdonost a negyedévente meg-

küldött monitoring táblázatokkal tájékoztatja és folyamatos kapcsolatot tart fenn a portfólió mene-

dzserrel.  

A belső ellenőrzés az évi munkaterve alapján végezte tevékenységét, megállapításaihoz kapcsoló-

dóan tulajdonosi döntést igénylő intézkedésre nem volt szükség. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok 

 

A társaság 2016. évi éves beszámolója 327 071 E Ft értékesítési bevétellel, 639 E Ft egyéb bevétel-

lel, 86 193 E Ft anyagjellegű ráfordítás, valamint 165 411 E Ft személyi jellegű ráfordítás mellett 

87 689 E Ft adózott eredménnyel zárta az évet. A társaság 2016. évi pénzügyi, likviditási helyzete 

stabil volt.  

 

A fizetésképtelenségi eljárások jellegéből adódóan az eljárásokhoz kapcsolódó árbevétel nem fo-

lyamatosan, hanem a működtetett gazdálkodó szervezetek esetében évente a közbenső mérleg bíró-

sági jóváhagyása után, egyéb esetekben a vagyonértékesítésből és követelés behajtásból származó 

bevétel a fizetésképtelenségi eljárás lezárása után realizálódik. Az egyes fizetésképtelenségi eljárá-

sok jövedelmeződése jelentősen eltér egymástól.  
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Az egyéb bevételek értéke 1 838 E Ft-tal csökkent, mely abból adódik, hogy a 2016. évben a csőd-

eljárás során a bíróság által a költségek ellentételezésére jóváhagyott összeg alacsonyabb volt, mint 

a 2015. évben. Az anyagjellegű ráfordítások értéke növekedett elsősorban az igénybevett szolgálta-

tások értékének növekedése következtében. A személyi jellegű ráfordítások értéke a 2015. évi szint 

körül alakul. Az átlaglétszám a 2015. évihez képest nem változott. 

 

Az egyéb ráfordítások értéke 7 604 E Ft, mely jelentős mértékben csökkent a 2015. évi értékhez ké-

pest, mely elsősorban abból adódik, hogy a korábbi évhez képest a 2016-os évben nem került érték-

vesztés elszámolásra a követelések után. A társaság pozitív adózott eredménnyel zárta a 2016. évet. 

 
 

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (1)-(2) bekezdései értelmében a 

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VPE Kft.) ki-

zárólagos tulajdonosa a Magyar Állam és a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a közleke-

déséért felelős miniszter, azaz a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja. 

 

A társaság tevékenységi körébe tartozik a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, az igénybe-

vételi szabályokat tartalmazó Hálózati Üzletszabályzat elkészítése, a hálózat-hozzáférési díjak meg-

határozása, illetve a teljesítményösztönző rendszer meghatározása. 

 

A társaság 2016. évi működését jellemző főbb gazdasági adatok (E Ft-ban) 

 

Értékesítés 

nettó árbe-

vétele 

Egyéb be-

vétel 

Anyagi jelle-

gű ráfordítá-

sok 

Személyi jel-

legű ráfordí-

tások 

Adózott 

eredmény 
Saját tőke Jegyzett tőke Mérlegfőösszeg 

Átlagos 

statisztikai 

létszám 

(fő) 

650 000 22 326 183 281 303 330 54 999 1 070 379 80 000 1 256 832 33,1 

 

A 2016. évi nagyobb jelentőségű tulajdonosi döntések  

 

A nemzeti fejlesztési miniszter Tulajdonosi Határozat útján az alábbi főbb témakörökben, kérdé-

sekben hozott döntést:  

− a 2016. évi üzleti terv jóváhagyása;  

− javadalmazási szabályzat elfogadása; 

− közbeszerzési szabályzat módosítás; 

− a 2015. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása; 

− felügyelőbizottsági tag lemondása, és új felügyelőbizottsági tag megválasztása; 

− könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása. 

 

A VPE Kft. 2016. évi adózott eredménye 54 999 E Ft volt, ez a bázishoz képest 15%-os növekedést 

jelent. A társaság saját tőkéje az adózott eredménnyel, 54 999 E Ft összeggel növekszik. 

Az új kapacitás-elosztást támogató informatikai rendszer bevezetésének egy menetrendi évvel tör-

ténő elhalasztásával a jelenlegi KAPELLA szoftver működtetésének és fejlesztésének várható költ-

ségeire további 50 000 E Ft összegű céltartalék képzésére került sor. 

 

A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok   

 

A társaság értékesítési nettó árbevételét a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem függet-

len vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 

szabályozza, így a kiszámlázott és elszámolt hálózat-hozzáférési díj 1,25 %-ának megfelelő mérté-
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kű, de legfeljebb 650 000 E Ft megbízási díjat rögzít. A pályahálózat-működtetők között teljesít-

ményarányosan megosztásra kerülő fizetett díj: MÁV Zrt.: 621 184 E Ft, GYSEV Zrt.: 28 816 E Ft 

Az egyéb bevételek értéke 22 326 E Ft, melyeket alapvetően az RFC6 és RFC7 korridorok költség-

térítései határoznak meg. 

 

Költségek és ráfordítások 

Az Anyagjellegű ráfordítások 8 135 E Ft-tal emelkedtek, a növekedés közel 5%-kal haladta meg a 

tavalyi szintet. A jelentősebb tételeket a rendszergazdai, üzemeltetési tevékenység díja, a bérleti dí-

jak, a tagsági díjak jelentik. 

A Személyi jellegű ráfordítások mintegy 5%-kal növekedtek. A 2016. január 1-jei nyitó létszám 34 

fő volt, azonban a záró létszám már csak 30 fő volt. Ez azért is kritikus a társaság számára, mert a 

munkavállalói a munkaerőpiacról nem pótolhatóak egyszerűen, a speciális tudás miatt a betanulási 

időszak elérheti az egy évet is. 

A tavalyi év során év közben folyamatos toborzás zajlott, ennek eredményeként 2017. január 1-jén 

ismét 34 főre pótolva a társaság létszámát.  

 

Eszközök 

A befektetett eszközök a 2016 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 informa-

tikai fejlesztéseihez kötődnek. Befektetett eszközök aránya 0,17 %-kal nőtt a bázisévhez viszonyít-

va. 
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Miniszterelnökség 

A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 3. § (6) be-

kezdése, illetve 4. függeléke szabályozza. 

 

Nemzeti Ménesbirtok Tangazdaság Zrt. 

A Mezőhegyesi Ménesbirtok 1784-es alapítását követően 220 évig folyamatosan állami tulajdonban 

volt, amelynek a 2004. évi magánosítás vetett véget. 12 év privát gazdálkodás után a Magyar Állam 

visszavásárolta a társaság részvényeit. 

A társaság neve 2017. január 1-től Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságra változott.  

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról szóló 1097/2016. (II. 29.) Korm. határo-

zatban a Kormány az állami vagyon megóvása, az állattenyésztés és a növénytermesztés egyes ága-

ihoz kötődő képzési feladatok összehangolt végrehajtása, a történelmi magyar lófajták génállomá-

nyának megőrzése, a lovas turizmus fejlesztése, valamint Mezőhegyes és térsége foglalkoztatási 

helyzetének javítása érdekében döntött a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésével kap-

csolatos feladatokról. 

Az Országgyűlés a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényben ren-

delkezett a mezőhegyesi értékek sokszínű tárházának megőrzése, és az ott felhalmozott szaktudás 

megfelelő hasznosulása érdekében.  

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény végrehajtásához kapcso-

lódó egyes intézkedésekről szóló 1531/2016. (X. 11.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a 

Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 %-os tulajdonának a Magyar 

Állam javára történő megszerzésével. Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytár-

saság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának ki-

jelöléséről szóló 44/2016. (XI. 7.) NFM rendelet alapján a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összes-

ségének gyakorlója 2017. december 31-ig a Miniszterelnökség. Továbbiakban intézkedés történt a 

Mezőhegyesi Állami Ménes (költségvetési szerv) megszűnéséről és eszközeinek további átadásáról, 

valamint további működtetéséről. 2017. január 1-től a Mezőhegyesi Állami Ménes beolvadásával a 

törvényben foglaltaknak megfelelően alakult meg a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 

 

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Az MVM Paks II. Zrt. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiak-

ban: 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 ál-

lamot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről 

szóló 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet értelmében 2026. december 31-ig a Miniszterelnökség gya-

korolja. 

Az MVM Paks II. Zrt. egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság, amely az alapító által el-

fogadott alapszabály szerint működik. 
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A társaság projekttársaságként működik, melynek fő tevékenységi köre elektromos, híradás-

technikai célú közmű építése. A társaságnak az új atomerőművi blokkok felépüléséig, illetve üzem-

be helyezéséig árbevétele nem keletkezik. 

Az MVM Paks II. Zrt. Alapítója jóváhagyta a társaság 2016. évi üzleti tervét és a 2016. évi üzleti 

terv teljesítéséhez szükséges alaptőke emelését, amely a társaság 2016. évi működését, vagyongaz-

dálkodását meghatározta.  

  

A társaságnál belső ellenőr működik, amely a vezérigazgató irányítása alá rendelt, független és ob-

jektív bizonyosságot adó módszerekkel és ellenőrzésekkel járul hozzá a társaság működése minősé-

gének javításához. 

A társaság minőségirányítási rendszere olyan folyamatalapú irányítási rendszer, amely egységes fo-

lyamatok 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 bel-

ső ellenőr részéről a 2016. évre vonatkozóan nem érkezett megállapítás, kapcsolódó tulajdonosi 

döntés nincs.  

 

A gazdálkodás 2016. évi folyamatai  

 

Az MVM Paks II. Zrt. mérlegfőösszege 2016. december 31-én 41 374 105 E Ft, a 2015. december 

31-i mérlegfőösszeg 24 702 538 E Ft volt. A társaság vagyona a 2016. évben a következő módon 

alakult a 2015. évhez képest: 

 

Megnevezés 2015. 12.31. 

(E Ft) 

2016. 12.31. 

 (E Ft) 
Változás (E Ft) 

Befektetett eszközök 16 696 612 24 996 938 8 300 326 

Forgóeszközök 7 999 038 16 364 832 8 365 794 

Saját tőke 21 611 775 39 582 410 17 970 635 

Jegyzett tőke   16 000 000 35 700 000   19 700 000 

Kötelezettségek 2 792 940 1 427 981 -1 364 959 

 

A társaság kötelezettségállományát a rövid lejáratú kötelezettségek jelentik, nincs hosszú lejáratú 

vagy hátrasorolt kötelezettsége. 

A társaság Alapítója 2016 évben 19 700 000 E Ft összegben jegyzett tőkeemelést hajtott végre. 

Az Alapító által elfogadott éves üzleti terv teljesülését a társaság vezetése és az Alapító is folyama-

tosan nyomon követte a 2016. év során, az üzletpolitikai célkitűzéseket a társaság teljesítette. 

 

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a to-

vábbiakban: Bethlen Gábor Alapkezelő 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 Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a 2011 áprilisában létrehozott nonprofit gazdasá-

gi társaság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénz-

alap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvaló-

sulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közös-

ségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érde-
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kében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljá-

ból átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ 

összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához. 

Az Alapkezelő a határon túli oktatás-nevelési pályázatokon kívül, melyek több mint 250 ezer kül-

honi támogatottat: gyermeket és fiatalt érintenek, természetes és jogi személyek, önkormányzatok, 

intézmények, egyházak és civil szervezetek számára nyílt pályázati rendszert működtet, egyedi tá-

mogatási kérelmek elbírálásának adminisztrációját végzi. A Kormány nemzetpolitikai stratégiájá-

hoz igazodva meghívásos pályázati felhívásaival támogatja azon kiemelt nemzeti jelentőségű szer-

vezeteket, intézményeket, illetve programokat, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a határon túli ma-

gyarság önazonosságának megőrzésére. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő koordinálja a Magyarság Háza projektet. A Magyarság Háza az elkö-

vetkezendő években fokozatosan olyan nemzeti-kulturális, közművelődési, oktatási, módszertani, 

turisztikai és rendezvényközponttá vált, amely a Magyarország határain belül és kívül élő magyar 

közösségek közötti kapcsolatokat, a pozitív magyarságkép kialakulását erősíti. A több fázisban fel-

újítandó intézmény nemcsak turisztikai és kulturális központként, hanem kiállítóhelyként, magyar-

ságismereti és nemzetpolitikai kutatások központjaként, vonatkozó oktatás-módszertani központ-

ként is működik. A 2011 végén alakult Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. szervezeti keretei között jött létre a Magyarság Házában. 

 

A társaság a 2016. évben elsősorban költségvetési támogatást kapott, melynek összege 712 800 E Ft 

volt. Ezen felül a társaság saját forrásból, illetve együttműködési konstrukciók kialakításával igye-

kezett biztosítani működését.  

  

A 2016. évben hozott tulajdonosi döntések a szokásos üzleti tevékenységhez kapcsolódó alapítói 

döntésekre irányultak.  

 

A társaság tulajdonosi ellenőrzés rendszerében 3 tagú felügyelőbizottság és könyvvizsgáló műkö-

dik. Az Alapító, a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, a hatáskörébe tartozó 

döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság írásos vé-

leményét megismerni. 

 

A társaságnál belső ellenőrzési rendszer működik, amely a társaság működésének jogi-, 

szakmai-, gazdasági szempontú vizsgálatát, valamint a társaság tevékenységi körébe tartozó támo-

gatási rendszer szabályainak alkalmazását vizsgálja. A belső ellenőr tevékenységét meghatározó 

éves terv, valamint annak megvalósulását a felügyelőbizottság határozza meg és fogadja el, csa-

kúgy, mint a felügyelőbizottság által a belső ellenőri jelentésre tett a menedzsment intézkedéseket. 

 

A gazdálkodás 2016. évi folyamatai  

 

Mérlegadatok  

              adatok  E Ft 

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31 változás 

Befektetett eszközök 6 060 117 5 983 575 - 76 542 

Forgóeszközök 425 663 445 919 +  20 256 

Aktív időbeli elhatáro-

lások 

55 840 

 

16 923 

 

-38 917 

 

Eszközök összesen: 6 541 620 6 446 417 - 95 203 

Saját tőke 4 445 994 4 448 784 +2 790 

Jegyzett tőke  5 000 5 000 0 
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Céltartalékok 13 905 0 -13 905 

Kötelezettségek 250 855 101 491 -149 364 

Passzív időbeli elhatá-

rolások 

1 830 866 1 896 142 +65 276 

Források összesen: 6 541 620 6 446 417 -95 203 

 

Árbevétel alakulása 

Az értékesítés nettó árbevételének változását az alábbi táblázat mutatja be: 

           adatok E Ft-ban 

Megnevezés: Bázis Tárgyév 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 157 270 136 608 

Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 

Értékesítés nettó árbevétele: 157 270 136 608 
 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vállalkozási bevétele továbbra is az I. kerület Szentháromság téri in-

gatlan hasznosításából származott elsősorban. 2016-ban 17 bérlővel állt kapcsolatban a társaság, 

összesen 18 bérleti szerződéssel, ebből 6 bérlő foglalkozik vendéglátással. Az iroda céljára bérbe 

adott terület nagysága 1818,63 m
2
 volt. 5 733,13 m

2
 területet foglal el a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt., mely tartalmazza a teljes magasföldszinti kiállítóteret, valamint a rendezvénytermek területét. 

A bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázása szintén a vállalkozási bevételek között szere-

pel, mely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél felmerülő közüzemi költségek, bérlőkre áthárított 

összegeit tartalmazza. 

Költségek alakulása 

 

Összességében a működési költségek fedezete 717 800 E Ft-ot tett ki. Anyagköltségként 85 345 E 

Ft került elszámolásra, mely tartalmazta a társaságot terhelő közüzemi díjak, valamint az egyes 

szervezeti egységek anyagigényeit. Az igénybevett szolgáltatások címen 328 019 E Ft-ot számolt el 

a társaság. A személyi jellegű ráfordítások esetében is megtakarítás mutatkozik (a tervezett bérkölt-

ség 515 685 E Ft volt, a tényleges pedig 492 841 E Ft). A tervezési időszakban a folyamatos bővü-

lés kapcsán a tervezett létszámhoz képest került meghatározásra a bérköltség összege. A tervezett 

létszám 77 fő, ezzel szemben az átlagos statisztikai állományi létszám 71,09 fő volt. 2016-ban a ve-

zetők prémiumban nem részesültek, béremelés nem volt. 

Költségnemek bemutatása 

Mind az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségének, mind az értékesítés közvetett költségei-

nek költség-nemenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja: 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés: Bázis Tárgyév 

Anyagköltség 83 327 85 345 

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 505 211 328 019 

Egyéb szolgáltatások értéke 12 394 10 405 
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ELÁBÉ + Alvállalkozói teljesítések 0 0 

Eladott (közvetített) szolgáltatások 28 494 26 624 

Anyagjellegű szolgáltatások összesen 629 426 450 393 

Bérköltség 472 449 492 841 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 134 713 123 226 

Bérjárulékok 175 250 182 556 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 782 412 798 623 

Értékcsökkenési leírás 113 262 114 514 

Költségek összesen: 1 525 100 1 363 530 
 

A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer fejlesztésének lezárása 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő 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 NIR működésének támogatása céljából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. első lépésben 2015. 

április 30-ig, majd központosított közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott üzemeltető szerve-

zettel 2016. december 31-ig érvényes üzemeltetési szerződést kötött.  

A NIR használatbavétele óta eltelt időszak tapasztalatai, valamint a folyamatosan változó szabá-

lyozási és pályázati igények alapján számos átalakítási, fejlesztési igény merült fel a rendszerrel 

kapcsolatban. Ezen célok megvalósítása érdekében 2016-ban összesen bruttó 16 833 480,- Ft 

összegű rendszerfejlesztés valósult meg. 

A NIR további hosszú távú kockázatmentes üzemeltetési és továbbfejlesztési feladatainak ellátá-

sa érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. november 17-én bizottsági jóváhagyással 

három közbeszerzési eljárást indított 210 000 000,- Ft összértékben. 

Mérlegen kívüli tételek 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a hozzá benyújtott beruházási célú támogatásokhoz kapcsoló-

dóan a megvalósítás idejére, illetve a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően jelzá-

logot jegyez be a támogatott valamely vagyonelemére. (jellemzően ingatlan)  

Így a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 201 db jelzálogbejegyzéssel rendelkezik összesen 

6 679 628 718 Ft összegben. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2016. évi üzleti évét 2 790 E Ft mérleg szerinti eredménnyel 

zárta, mely meghaladja az elfogadott üzleti tervben rögzített 1 027 E Ft mérleg szerinti eredményt. 

 

 

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

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 rendele-

tének 1.§-ára tekintettel 2014. október 2. napjától a Miniszterelnökség gyakorolja a Miniszterelnök-

ség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (VII. 23.) MvM utasítás 4. számú függelé-

ke alapján a stratégiai ügyekért felelős államtitkár útján. 
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Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a to-

vábbiakban: 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 9 szakági laboratóriummal, valamint 5 területi laboratórium Deb-

recenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Veszprémben, amelyek a Nemzeti Akkreditáló Tanács 

által akkreditált vizsgálatokat végeznek. 

 

A társaságnál Felügyelőbizottság működik, amely a társaság érdekeinek megóvása céljából az Ala-

pító számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését.   

A társaságnál belső ellenőr működik, aki a vezérigazgató irányítása alá rendelt azon szakértő mun-

kavállaló, 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 ingat-

lanok hasznosítását, a közbeszerzési eljárások szabályszerűségét, a beszerzéseket, a pénzkezelést, a 

cég tulajdonában, használatában álló gépjárművek használatát, a támogatások pénzügyi elszámolá-

sát és a leltározás szabályozottságát, szabályzatok megfelelősségét. 

 

Mérlegadatok E Ft-ban 

   
Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31 változás 

Befektetett eszközök 5 961 009  5 739 542 -221 467 

Forgóeszközök 1 254 736 1 133 909 -120 827 

Aktív időbeli elhatárolások 7 701 593 812 +586 111 

Eszközök összesen 7 223 446 7 467 263 +243 817 

Saját tőke 1 713 976 2 716 947 +1 002 971 

Céltartalékok 10 000 16 000  +6 000 

Kötelezettségek 4 790 755 4 160 036 -630 719 

Passzív időbeli elhatárolások 708 715 574 280 -134 435 

Források összesen 7 223 446 7 467 263 +243 817 

Az ÉMI Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegének főösszege 7 467 263 E Ft, ami 243 817 E Ft-tal maga-

sabb a 2015. évinél. Az adózott eredmény 1 002 971 E Ft nyereség, amelynek jelentős része ingat-

lanértékesítésből ered. A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék a 2016. évben további 

6 000 E Ft. A társaság saját tőkéje 2 716 947 E Ft, mely jelentős pozitív változást jelent.   

 

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 kijelölésé-

ről 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 gya-

korló és a kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló, a 2062. december 31-ig terjedő 

időtartamra vonatkozólag a Miniszterelnökség jogosult. 
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Az Alapítványt 2012 decemberében alapították az Amerikai Egyesült Államok törvényei és szabá-

lyozásai szerint működő nonprofit szervezetként. Az Alapítvány 2013-ban kezdte meg tevékenysé-

gét a magyar kormánytól kapott támogatással. Az Alapítvány törekvése maradandó értékek teremté-

se a kulturális, képzési és érzelmi kötelékek erősítése által az Amerikai Egyesült Államok és Ma-

gyarország 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 lehető-

séget biztosít magyar és amerikai egyetemi hallgatók vagy friss főiskolai diplomások számára az 

amerikai és magyar humanitárius, gazdasági és politikai folyamatok területén történő gyakorlatszer-

zésre. 

 

Az Alapítvány pénzügyi kimutatásait eredményszemléletű számvitel alapján készíti. Ennek megfe-

lelően 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 alap-

elveknek megfelelően történő elkészítése becslések és feltételezések alkalmazását kívánja meg a 

vezetőség részéről, amelyek bizonyos a beszámoltatási időszakban szerepeltetett összegeket és ada-

tokat befolyásolnak.  

 

Az Alapítványt az amerikai adóhatóság (Internal Revenue Service) olyan szervezetként ismerte el, 

amely mentesül a szövetségi jövedelemadó megfizetésének kötelezettsége alól az Amerikai Egye-

sült Államok Adókódexének (Internal Revenue Code) 501(c)(3) bekezdése szerinti adómentes tevé-

kenységeire vonatkozóan, és amely nem minősül magánalapítványnak. Az Alapítványnak olyan te-

vékenységei után keletkezik jövedelemadó fizetési kötelezettsége, amelyek független üzleti bevé-

telnek minősülnek. Az Alapítványnak nem voltak független üzleti bevételei a 2016. december 31-

ével végződő évben. 

Az igazgatótanács által jóváhagyott támogatások a jóváhagyás évében kerülnek költségként nyil-

vántartásra. A jóváhagyott, de az év folyamán még kifizetetésre nem kerülő támogatások fizetendő 

támogatásként szerepelnek a pénzügyi helyzetről szóló beszámolóban. 

A 2016. 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 21 000 

Oktatás és kutatás          134 000 

Kultúra és művészetek 80 000 

Közösségépítés 297 120 

Egyéb támogatások és kapcsolódó programok 76 000 

 
608 120  
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Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

 

A Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválköz-

pont a következő gazdasági társaság társasági részesedése felett gyakorolt 2016. december 31-ig – a 

felsorolt jogszabályok felhatalmazása alapján – tulajdonosi jogokat: 

 

 

„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 megille-

tő tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 29/2015. 

(VI. 4.) NFM rendelet felhatalmazása alapján – ugyancsak a Miniszterelnökség háttérintézménye-

ként – gyakorol a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat a „NISTEMA” Kft. társasági részese-

dése felett 2016. december 31-ig. 

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján az Eszterháza Kulturális, Kutató- 

és Fesztiválközpont 2016. december 31. napján jogutódlással megszűnt. Az Eszterháza Központ fe-

ladatait a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése alapján a „NISTEMA”  Kereske-

delmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

 

A gazdálkodás 2016. évi folyamatai  

 

Mérlegadatok        E Ft-ban 

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31 változás 

 

Befektetett eszközök 1 424 770  1 383 151    - 41 619 

Forgóeszközök 55 110 58 871 3 761 

Aktív időbeli elhatárolá-

sok - - - 

Eszközök összesen 1 480 072 1 442 173 - 37 858  

Saját tőke 930 105 914 142 - 15 963 

Céltartalékok -   - 

Kötelezettségek 6  574 3 667 - 2 907 

Passzív időbeli elhatárolá-

sok 543 393 524 364 - 19 029 

Források összesen 1 480 072 1 442 173 - 37 858   

 

A mérlegfőösszeg 1 442 173 E Ft, melyből az ingatlanvagyona 2016. december 31-én a társaság 

közvetlen tulajdonába tartozó belterületi ingatlanok könyv szerinti értéke 203 315 E Ft. A belterüle-

ten található épületek, építmények és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv sze-

rinti értéke 1 147 502 E Ft. 
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Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ  

 

A Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Va-

gyongazdálkodási Központ (továbbiakban: Forster Központ) a következő gazdasági társaságok tár-

sasági részesedése felett gyakorolt 2016. december 31-ig – a felsorolt jogszabályok felhatalmazása 

alapján – tulajdonosi jogokat: 

 

Budavári Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit Korlá-

tolt Felelősségű Társaság 

a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 

62/2015. (X. 30.) NFM rendelet 

Millenáris Tudományos Kultu-

rális Nonprofit Korlátolt Fele-

lősségű Társaság 

 

 

 

 

a Millenáris Tudományos Kultu-

rális Nonprofit Korlátolt Felelős-

ségű Társaság és a Millenáris 

Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit Kft. felett 

az államot megillető tulajdonosi 

jogok és kötelezettségek összes-

ségét gyakorló szervezet kijelö-

léséről szóló 20/2015. (IV. 23.) 

NFM rendelet  

a Millenáris Tudományos Kul-

turális Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság, valamint a 

Millenáris Széllkapu Beruházó, 

Fejlesztő és Üzemeltető Nonp-

rofit Kft. felett az államot meg-

illető tulajdonosi jogok és köte-

lezettségek összességét gyakor-

ló szervezet kijelöléséről szóló 

47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 

Millenáris Széllkapu Beruházó, 

Fejlesztő és Üzemeltető Nonp-

rofit Kft. 

 

 
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiak-

ban: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.) 2005-ben alakult. Létrehozásának 

célja a „Budapest I. kerület Budai Vár Csikós udvar – Nyugati kert Mélygarázs és kapcsolódó fel-

színi építmények” projekt megvalósítása. A társaság 2013. december 13. napjával Magyar Állam 

tulajdonába került.  

A társaság az örökségvédelemmel összefüggő projektek megvalósításával, a meglévő erőforrások 

optimális kihasználásával és szükséges fejlesztésével arra törekszik, hogy hosszú távon jövedelme-

zően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 

A 2016. évi tulajdonosi döntések, a gazdálkodás ellenőrzése 

A 2016. év folyamán a társaság gazdálkodása biztosította a folyamatos működést, likviditási prob-

léma nem lépett fel, a társaságra bízott vagyonelemek gyarapodása következett be.  

A Forster Központ 2016-ban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozta meg a társaság működésével, az 

általa ellátott tevékenységekkel összefüggésben: 
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1. Felhatalmazta a társaság ügyvezetőjét az egyes Kormány döntések alapján az alábbi támogatási 

szerződések megkötésére:  

 a Nemzeti Hauszmann Terv részeként újjáépítésre kerülő Budavári Palota épületegyütteshez 

tartozó főőrségi épület építési beruházás kivitelezése és a Stöckl-lépcső építési beruházásá-

nak megvalósítása tárgyában, 1 293 963 037,- Ft összegben; 

 a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium költözésével kapcsolatos felada-

tok megvalósítása tárgyában 1 500 000 000,- Ft összegben; 

 a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékév megrendezésével összefüggő feladatok része-

ként, a szigetvári vár fejlesztésének megvalósítása tárgyában, 580 000 000,- Ft összegben; 

 a budavári Várgarázs beruházás megvalósítása tárgyában, 1 300 000 000,- Ft összegben. 

2. Jóváhagyta  

 a budai Várnegyedben a Királyi Palota épületegyütteshez tartozó egykori Lovarda újjáépíté-

sének megvalósítása tárgyában kötött támogatási módosítását, a támogatás összegének  

1 500 000 000,- Ft összeggel történő megemelésével; 

 a társaság 2015. évi beszámolóját, a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét és közbeszerzési ter-

vét, valamint később a közbeszerzési terv módosításait. 

3. A társaság ügyvezetésében személyi változtatásokat hajtott végre, meghosszabbította a társaság 

állandó könyvvizsgálójának megbízási szerződését. 

 

4. Az utolsó negyedévben a társaság közhasznú szervezetté történő minősítésével összefüggésben 

módosította a társaság alapító okiratát. 

 

 

A társaság 2016. évi gazdálkodása  

 

Mérlegadatok 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31 változás 

Befektetett eszközök 7 949 256 333 248 384 

Forgóeszközök 8 146 199 33 108 444 24 962 246 

Aktív időbeli elhatárolások 9 753 8 400 -1 353 

Eszközök  8 163 901 33 373 177 25 209 276 

Saját tőke 1 820 736 1 898 487 77 751 

Céltartalékok 0 0 0 

Kötelezettségek 5 572 995 29 970 881 24 397 886 

Passzív időbeli elhatárolá-

sok 
770 170 1 503 809 733 639 

Források összesen 8 163 901 33 373 177 25 209 276 

 

A társaság mérlegének eszköz oldala jelentősen növekedett. A növekedés oka az üzemeltetésre át-

vett kastélyokban történt beruházás, illetve a fejlesztési támogatás keretében megvalósuló fejleszté-

sek már teljesített értékei, a kapott fejlesztési támogatások. Ezek a forrás oldalon, mint kapott támo-

gatási előlegek szerepelnek. 
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A társaság eredménykimutatása 

            E Ft 

Megnevezés  2015.12.31 2016.01.01 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 14 500 1 265 403 

I. Értékesítés nettó árbevétele 14 500 1 265 403 

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 090 559 0 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 1 090 559 0 

III. Egyéb bevételek 167 74 638 

05. Anyagköltség 1 000 154 000 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 085 042 299 775 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 116 24 942 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 18 739 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 5 774 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 087 158 503 230 

10. Bérköltség 16 768 501 569 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 026 46 419 

12. Bérjárulékok 4 693 143 567 

V. Személyi jellegű ráfordítások 22 487 691 555 

VI. Értékcsökkenési leírás 1 408 3 745 

VII. Egyéb ráfordítások 699 77 469 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -6 526 64 042 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 15 448 17 908 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 2 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 15 448 17 910 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 11 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 11 

B. Pénzügyi műveletek eredménye 15 448 17 899 

C. Adózás előtti eredmény 8 922 81 941 

X. Adófizetési kötelezettség 468 4 190 

D. Adózott eredmény 8 454 77 751 

A társaság 2016. évi bevételei a kastélyok üzemeltetési költségtérítéséből, illetve azok hasznosítási 

bevételéből adódnak.  

 

Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Millenáris) célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együtt-

működést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló 

jövőt bemutató – közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas – kulturális központot hozzon lét-

re. A társaság 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság, alapítója a Magyar Állam. 

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 volt jogosult. 
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A Forster Központ tulajdonosi döntést hozott: 

 a társaság ügyvezetőjének 2016. március 31. napjával történő visszahívásáról és az új ügy-

vezető 2016. április 1. napjával határozatlan időre történő kinevezéséről a társaság gazdasági 

helyzetének stabilitása érdekében kidolgozandó intézkedési terv elkészítési határidejének 

meghosszabbításáról, valamint az intézkedési tervhez szükséges Alapító rendelkezésére bo-

csátandó dokumentumokról;  

 a társaság 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról, és az abban szereplő „A Nemzeti 

Táncszínház új játszóhelyének kialakítása érdekében, a Millenáris E épület átalakításához 

szükséges kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési feladatok ellátás vállalkozó szerződés ke-

retében” közbeszerzés megindításáról a társaság 2015. évre vonatkozó beszámolójának el-

fogadásáról, s annak közzététele érdekében való intézkedésről;  

 a társaság könyvvizsgálója megbízásának 2016. május 31. napján történő lejártáról és az új 

könyvvizsgáló megválasztásáról, ezzel összefüggésben az alapító okirat módosításáról, va-

lamint a cégbírósági változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról;  

 a társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról, valamint 2016. évi közbe-

szerzési tervéről.  

A rábízott vagyon 2016. évi változásai 

 

Mérlegadatok         adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31 változás 

Befektetett eszközök 8 836 517 8 882 937 46 420 

Forgóeszközök 2 848 201 3 634 483 786 282 

Aktív időbeli elhatárolások 17 684 15 538 2 146 

Eszközök összesen 11 702 402 12 532 958 830 556 

Saját tőke 8 599 159 8 739 921 140 762 

Céltartalékok 14 611 17 995 3 384 

Kötelezettségek 147 552 219 065 71 513 

Passzív időbeli elhatárolások 2 941 080 3 555 977 614 897 

Források összesen 11 702 402 12 532 958 830 556 

 

A társaság a 2016. évben ingatlanjai bruttó értékét 85 495 E Ft-tal növelte, ezzel szemben áll az el-

számolt 42 143 E Ft értékcsökkenés. A társaság befektetett eszközei 46 420 E Ft-tal növekedtek az 

előző évhez viszonyítva az évvégén készített tárgyi eszköz leltárrendezéshez kapcsolódó 3 068 E Ft 

hatásával kiegészítve.  

A társaságnak készletei nincsenek, követelés állományában jelentős szerkezeti változás nem történt. 

A forgóeszközök jelentős növekedését indokolja, hogy kormánydöntés alapján a Nemzeti Tánc-

színház leendő új játszóhelyének építése további 500 000 E Ft támogatási összeg folyósítását tette 

szükségessé. A társaság a Nemzeti Táncszínház beruházásához összesen 3 319 000 E Ft támogatást 

kapott, melyből évvégén 2 054 440 E Ft szerepelt az értékpapírok között Diszkont Kincstárjegy 

formájában. További 174 700 E Ft támogatást is kapott a Budapesti Víz Világkonferencia megren-

dezéséhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére. 
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Forrás oldalon a saját tőke nőtt a mérlegszerinti eredmény összegével, 140 762 E Ft-tal. A passzív 

időbeli elhatárolások növekedése szintén a kapott, de még fel nem használt támogatások összegének 

köszönhető. A szokásos tevékenységhez kapcsolódó bevételek és kiadások passzív elhatárolásának 

mértéke 61 100 E Ft, míg 27 298 E Ft korábbi támogatásból megvalósított felhalmozási jellegű kia-

dások nettó könyv szerinti értékével azonos halasztott bevétel. A legjelentősebb összetevő a 3 384 

781 Ft a Nemzeti Táncszínház építésével kapcsolatos, valamint a 96 958 E Ft pedig a Világkonfe-

renciához kapcsolódó halasztott bevétel. 

 

Eredménykimutatás adatai 

                   E Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 

A Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. fő feladata a Budapest II. 

kerület, 13204/5 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest, 1024 Margit körút 85-87. szám alatt ta-

lálható ingatlanon levő épületek bontása, azon közpark létesítése. A tervezett park része egy 500 fé-

rőhelyes mélygarázs is. A társaság folyamatos teendői a projekt társadalmi kapcsolatainak kiépítése, 

és kommunikációja, valamint az ingatlan átmeneti időszakban történő üzemeltetése, hasznosítása, 

állagmegóvása. 

Megnevezés  2015.12.31 2016.12.31 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 353 541 450 131 

I. Értékesítés nettó árbevétele 353 541 450 131 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

III. Egyéb bevételek 26 262 219 266 

Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés   709 

05. Anyagköltség 65 500 56 094 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 182 794 247 302 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 7 566 5 412 

08. Eladott áruk beszerzési értéke   14 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 24 514 27 921 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 280 374 336 743 

10. Bérköltség 65 170 83 109 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 356 1 727 

12. Bérjárulékok 17 923 23 330 

V. Személyi jellegű ráfordítások 84 449 108 166 

VI. Értékcsökkenési leírás 43 877 42 143 

VII. Egyéb ráfordítások 47 372 41 578 

Ebből: ─ Értékvesztés 2 817 2 424 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -76 269 140 767 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   5 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 5 

B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 -5 

C. Adózás előtti eredmény -76 269 140 762 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 

D. Adózott eredmény -76 269 140 762 
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A nonprofit projektcégként működő társaság eredményessége kisebb részben jelenik meg az éves 

beszámolókban, a működés elsődleges fokmérője a projektcél teljesülése, a tulajdonosi elvárások-

nak való megfelelés. A rábízott vagyon kezelésének eredményessége a várhatóan 2018 végére meg-

valósuló projekt színvonalával és elfogadottságával lesz megítélhető. 

A 2016. évi tulajdonosi döntések 

− 2015. évi beszámoló elfogadása;  

− a társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása;  

− 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása.  

A fentiek mellett a tervezés során ismertté vált a beruházás várható befejezése és költségigénye, 

amelynek fedezetére, illetve az elszámolási határidőkre vonatkozóan a 2015-ös támogatási szerző-

dések módosításra kerültek. 

A beruházás határidejének tartása érdekében került sor 2016. második felében a bontás IV. ütemé-

nek végrehajtására, ami a minisztériumi épület felszín alatti bontását jelentette, mivel a minisztéri-

umi épület zömében a leendő mélygarázs területén helyezkedett el, ezzel a mélygarázs munkagöd-

rének egy része is kiemelésre került.   

A gazdálkodás 2016. évi alakulása 

 

Mérlegadatok   

         E Ft 

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31 változás 

Befektetett eszközök 6 144 514 7 395 637 1 251 123 

Forgóeszközök 3 521 915 11 125 753 7 603 838 

Aktív időbeli elhatárolások 537 653 116 

Eszközök összesen 9 666 966 18 522 043 8 855 077 

Saját tőke 6 114 214 6 114 214 0 

Céltartalékok -19 722 0 19 722 

Kötelezettségek 1 648 637 20 797 1 627 840  

Passzív időbeli elhatárolá-

sok 
1 904 115 12 387 032 10 482 917 

Források összesen 9 666 966 18 522 043 8 855 077 

  

A Befektetett eszközök döntően a 1024 Budapest Margit krt. 85-87 sz. ingatlanon folytatott beruhá-

zási tevékenységhez (bontás, tervezés, építés) kapcsolódnak. A társaság 2016 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 pe-

dig szellemi termékek (szoftver licence) illetve egyéb irodai berendezések és felszerelések (számí-

tógépek). 

A Forgóeszközök tartalma döntően a Magyar Államkincstárnál vezetett számlához kapcsolódó 

bankbetét. A bankbetéten kívüli egyéb forgóeszközök főként követelések, amelyek a beruházás tár-

gyát képező ingatlan ideiglenes bérleti hasznosításából származnak. A társaságnak a mérleg fordu-

lónapján lejárt követelése nem volt.     
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Az Aktív elhatárolások döntően az előre fizetendő biztosítási és egyéb előfizetési díjakból állnak 

össze.  

A Kötelezettségek változásának javuló tendenciája az Egyéb rövid lejáratú kötelezettség soron je-

lentkező általános forgalmi adó visszaigénylésből származik, melyet a beruházás adóztatható bevé-

tel-termelő képessége (mélygarázs, autómosó illetve kávézók üzemeltetése, bérbeadása) tett lehető-

vé. Az ezektől eltérő kötelezettségek döntően a beruházással kapcsolatos szállítói számlák kifizeté-

sével kapcsolatos kötelezettségeket jelentik. A társaságnak 2016 végén lejárt kötelezettsége nem 

volt.   

A Passzív időbeli elhatárolások jelentős mértékben megemelkedtek, ami a halasztott bevételek nö-

vekedésére vezethető vissza.  

A társaság 2016 végén 9 000 000 E Ft állami támogatásban részesült, másfelől a korábban a rövid 

távú kötelezettségeknél jelentkező 1 500 000 E Ft-os támogatás is átsorolásra került, illetve 20 546 

E Ft került feloldásra a folyó ráfordításokkal szemben. A halasztott bevételeknek döntően a beruhá-

zás aktiválását követően az amortizációval szemben kerülnek feloldásra.  

A társaság 2016 során a fentiekből is látható módon törekedett az állami vagyonnal való célszerű, 

megbízható és biztonságos gazdálkodásra.  

A Széllkapu állami tulajdonú projektcég, amelynek eredményessége a projekt határidejének illetve 

költségkeretének tartásában, valamint az elkészülő közpark és mélygarázs használatában és megíté-

lésében mérhető. A jelenlegi helyzet szerint a projekt az elvárásoknak megfelelően halad előre, tö-

rekszik a projekt fenti céljait veszélyeztető kockázatok megelőzésére és minimalizálására. 

 

 

 

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

 

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésé-

ről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet alapján 2016. december 7-től a Miniszterelnökség felü-

gyelete alatt álló Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI H i-

vatal) gyakorolja az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét (a tulajdono-

si jogokat 2016. december 6-ig az MNV Zrt. gyakorolta).  

Az ELI-HU Nkft. feladata az Extreme Light Infrastructure (ELI) nemzetközi konzorciumában va-

ló magyar részvétel és az ELI magyarországi beruházási és fejlesztési programjának menedzselé-

se.  

Az NKFI Hivatal 2016 decemberében az MNV Zrt.-vel megállapodást kötött az állami tulajdonú 

üzletrész átadás-átvételéről, amelynek bekerülési értéke 102 M Ft volt, az állami tulajdonú része-

sedésre elszámolt átvett értékvesztés értéke 74,3 M Ft, a részesedés átvett, könyv szerinti értéke 

27,7 M Ft. Az átvételt követően az állami vagyont érintő jelentős tulajdonosi döntés nem szüle-

tett, a vagyon mértéke nem változott. 
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Honvédelmi Minisztérium 

 

 

A rábízott vagyonnal való gazdálkodásának jogszabályi háttere, szervezeti-működési keretei  

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intéz-

kedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 2013. január 1-jétől hatályos 

22/A.§-a alapján a korábban a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő gazdasági társa-

ságok állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettsé-

geket a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja azzal, hogy ezen gazdálkodó szervezetek állami 

tulajdonú részesedésének elidegenítése, megterhelése, a részesedésen vételi jog, elővásárlási jog lé-

tesítése, továbbá a részesedés biztosítékul adása, és a gazdálkodó szervezet végelszámolás útján tör-

ténő megszüntetése tekintetében a tulajdonosi jogok az MNV Zrt.-t illetik meg. 

A Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) Szervezeti Működési Szabályzata alapján a hon-

védelmi miniszter vagy megbízása alapján állandó képviselője, a tulajdonosi joggyakorlással kap-

csolatos feladatokat a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (továbbiakban: HM VFF) útján látja el.  

 

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 

 

a) 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. 

2016-ban az ország védelmének, a Magyar Honvédség készenléte fokozásának és hadrafoghatósá-

gának biztosítása érdekében 100 %-os állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi jog-

gyakorlása alatt az alábbi Zrt.-k álltak: 

 

 HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: HM 

Arzenál ZRt.) 

 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő 

Részvénytársaság (továbbiakban: HM Armcom ZRt.) 

 HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiak-

ban: HM Currus Zrt.) 

 Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban: HM EI Zrt.) 

 

A felsorolt részvénytársaságok a tulajdonosi részesedésének összértéke 2016. december 31-én 

3 363 665 E Ft volt. 

 

     b) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fele-

lősségű Társaság (továbbiakban: HM Zrínyi Nonprofit Kft.) 

 

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. és a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Korlá-

tolt Felelősségű Társaság 2015. december 31. napjával egyesült, így a tulajdonosi részesedés ösz-

szértéke 516 162 E Ft. 
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A rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzés 

 

A gazdasági társaságok részére a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre vonatkozó korábbi határoza-

tában a gazdasági, szakmai és egyéb tevékenységükkel kapcsolatosan adatszolgáltatási kötelezettsé-

get határozott meg. 

 

Az adatszolgáltatás célja, hogy a társaságok tevékenységéről olyan releváns és kellően részletezett 

adatok, hiteles információk álljanak időben a tulajdonosi joggyakorló rendelkezésére, amelyek alap-

ján a társasági vagyonnal való gazdálkodás és a társaságok felügyeletével kapcsolatos egyéb felada-

tok végrehajtása szabályszerűen, hatékonyan, szervezett keretek között valósulhasson meg.  

 

Az adatszolgáltatás tartalmazza:  

 

 a jogszabályokban előírt és a tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátását szolgáló jelentések, be-

számolók 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 2016-ban a Zrt.-knél három-öt tagú Igazgatóság, valamint három tagú 

Felügyelő Bizottság végezte. A Nonprofit társaság gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenő-

rizte.  

 

Az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság folyamatosan arra törekedett és törekszik, hogy a 

Vtv.-ben meghatározott feladatait maradéktalanul ellássa, az állami vagyonnal való gazdálkodás új, 

korszerű rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb, továbbá meg-

őrzendő vagyon védelmét, értékmegőrzését szolgáló vagyongazdálkodás érdekében. Fontosnak tart-

ja, hogy menetközben hívja fel a figyelmet a jogszabályoktól, szabályoktól való eltérésekre, megál-

lapításai hasznosuljanak, javaslatai nyomán a tulajdonosi joggyakorló érdemi intézkedéseket hoz-

zon. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét az állami vagyon felett a tu-

lajdonos érdekeit figyelembe véve végzi, jelentéseit minden esetben megküldi a tulajdonosi joggya-

korló részére. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tulajdonosi joggyakorlóval szorosan 
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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 közhasz-

núsági keretmegállapodásokról és az azok végrehajtására kötött támogatási megállapodásokról szó-

ló HM utasítás alapján a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok tevékenységét szakmai felügye-

leti szervek is ellenőrizték.  

 

A HM Belső Ellenőrzési Főosztály rendszeresen ellenőrzést végez az Áht. 70. §-a alapján a Magyar 

Állam tulajdonában álló, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. §-ára tekintettel a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazda-

sági társaságoknál. Az ellenőrzési feladatait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.  

 

A rábízott vagyonnal való 2016. évi gazdálkodás folyamatai 

Társaság neve 

2016.01.01. nyi-

tó társasági ré-

szesedés által 

megtestesített 

tulajdoni há-

nyad (%) 

2016.12.31. zá-

ró társasági 

részesedés ál-

tal megtestesí-

tett tulajdoni 

hányad (%) 

2016.01.01. 

nyitó társasági 

részesedésének 

névértéke  

(E Ft) 

2016.12.31. zá-

ró társasági 

részesedésének 

névértéke 

 (E Ft) 

 2016.01.01. 

nyitó társa-

sági részese-

dés nyilván-

tartási érté-

ke (E Ft) 

2016.12.31. 

záró társa-

sági részese-

dés nyilván-

tartási érté-

ke  

(E Ft) 

HM Armcom ZRt. 100 100 221 480 221 480 221 480 221 480 

HM Arzenál Elektromec-

hanikai 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 EI Zrt. 100 100 1 948 000 1 948 000 1 948 000 1 948 000 

HM Zrínyi Nonprofit Kft. 100 100 516 162 516 162 516 162       516 162 

 

A 2016. évi gazdálkodás gazdasági, pénzügyi eredményei, a vagyon működtetésének haté-

konysága és gazdaságossága 

 

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 ZRt. 

 

100 %-os állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság, melynek te-

vékenysége a katonai szervezeteknél rendszeresített stabil és mobil híradó eszközök javítása, felújí-

tása, modernizációja, információvédelmi eszközök javítása, felújítása és beépítése. 

 

A társaság 2016. év végi mérlegfőösszege 1 787 505 E Ft, az adózott eredménye 41 945 E Ft nyere-

ség volt. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet 

ad a társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen idő-

ponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal össz-

hangban.  

 

2016. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

         adatok E Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év  

2015.12.31               

Tárgy év  

2016.12.31 

Befektetett Eszközök 540 377 251 181 

Forgó Eszközök 1 196 376 1 525 917 

Saját Tőke 1 239 151 1 281 096 

Kötelezettségek 232 971 259 507 

Mérlegfőösszeg 1 743 617 1 787 505 

Értékesítés nettó árbevétele 1 523 585 1 235 025 

Anyagjellegű ráfordítások 1 003 989 661 089 

Személyi jellegű ráfordítások 428 145 459 298 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 48 865 35 674 

Adózott eredmény 56 632 41 945 

 

A mérleg eszköz oldalán a befektetett eszközök állománya 540 377 E Ft-ról 251 181 E Ft-ra, 54%-

kal csökkent az előző évhez képest, melynek oka, hogy egy korábban több éves lejáratra adott köl-

csön visszafizetési lejárata 2017. december 31., így a befektetett pénzügyi eszközökből átvezetésre 

került az egyéb követelések közé. 

A forgóeszközök állománya összességében 27,5%-kal növekedett, ezen belül a készletek értéke 

28%-kal, a követelések értéke – kölcsön átsorolás miatt – 400%-kal növekedett, a pénzeszközök ál-

lománya 28 %-kal csökkent a bázis évhez képest. A társaság bankszámláinak egyenlege 

2016.12.31-én 642 163 E Ft volt. A mérleg forrás oldalán a társaság saját tőkéje kismértékben (3,4 

%-kal) növekedett.  A társaságnak a 2016. év végén csak rövid lejáratú kötelezettsége volt. A köte-

lezettségek összege 11 %-kal, ezen belül a szállítói kötelezettségek állománya 18 %-kal növekedett. 

A szállítói kötelezettségek mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek. A társaság az előző 

évhez hasonlóan megőrizte tőkeerősségét és továbbra is saját forrásból finanszírozta tevékenységét.  

Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 213 200 E Ft-tal, 17,9%-kal csökkent.  A 

tényleges árbevétel 20 %-kal maradt el a tervezett árbevételtől (1 600 000 E Ft). Összetételében a 

katonai termelés 26,6 %-kal, a polgári termelés pedig csak 3,3%-kal maradt el a tervezettől. Az 

anyagjellegű ráfordítások 34,2 %-kal csökkentek. Ezen belül az anyagköltségek 51,6%-os – 275 

289 E Ft-os – csökkenése a jelentős. Az alapanyagok és az alkatrészek felhasználásának csökkené-

sét az alacsonyabb belföldi árbevétel, illetve a kisebb anyagigényű munkák arányának növekedése 

okozta. A személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest 428 145 E Ft-ról 459 298 E Ft-ra nö-

vekedtek.  
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Létszám és bérgazdálkodás 

 

A társaság 2016. évi statisztikai állományi létszáma 112 fő volt, amelyen belül 108 főt teljes mun-

kaidőben, 4 főt részmunkaidőben foglalkoztatott. A bérköltség a 3 fővel kevesebb létszám ellenére 

is 2,5%-kal nőtt a 2015. évhez viszonyítva, a tulajdonos által engedélyezett, 2016.01.01-jétől végre-

hajtott átlagosan 4%-os bérfejlesztésnek köszönhetően. Az átlagos statisztikai állományi létszámra 

vonatkozó átlagkereset 4,4%-kal magasabb az előző évinél.  

 

A főbb gazdasági mutatók alakulása 

 

A vagyoni helyzet vonatkozásában a befektetett eszközök fedezeti mutatója kiváló (510 %), növeke-

dést mutat az előző év eredményéhez (229,31%) képest. Az eladósodottság foka (14,51%), amely a 

bázis év adatához (13,36%) képest számottevően nem változott. 

A társaság pénzügyi helyzetének tekintetében a likviditási mutató (5,88) kis mértékben növekedett a 

bázis évhez (5,13) viszonyítva. A likviditási gyorsráta (5,18) a 2015. évi (5,07) adathoz képest szin-

tén nőtt. 

 

A társaság jövedelmezőségi mutatói, a bevételarányos jövedelmezőség (3,69%) és a saját tőke jöve-

delmezősége (3,73%) az előző év ugyanezen időszakának mutatóihoz (3,73% ill. 4,88%) képest sta-

bilan pozitívak voltak.  

A társaság megőrizte tőkeerősségét és továbbra is saját forrásból finanszírozta tevékenységét. 

Eredményesen csökkentette általános költségeit, megőrizte biztos likviditását.  

 

 

HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. 

 

A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. 100 %-os állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen 

működő részvénytársaság, melynek tevékenységi köre rakétatechnika, lokátortechnika karbantartá-

sa, javítása és modernizálása, biztonságtechnikai eszközök telepítése, karbantartása katonai objek-

tumokban. 

 

A 2016. évi gazdálkodás jellemzése 

 

A társaság 2016. évi beszámolója szerinti mérlegfőösszege 1 559 700 E Ft, az adózott eredmény 21 

824 E Ft nyereség volt. A független könyvvizsgálói jelentés alapján, a számviteli törvénnyel össz-

hangban az éves beszámoló megbízható, valós képet ad a társaság 2016. december 31-én fennálló 

vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetéről.  A társaság 2016. évi üzleti jelentése a könyvvizsgáló 

megállapítása szerint a 2016. évi éves beszámoló adataival összhangban van. 

 

2016. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

         adatok E Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év  

2015.12.31               

Tárgy év  

2016.12.31 

Befektetett Eszközök 690 922 629 100 

Forgó Eszközök 748 593 905 956 

Saját Tőke 1 111 843 1 133 667 

Kötelezettségek 279 621 251 267 

Rövid lejáratú kötelezettségek 279 621 251 267 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

Mérlegfőösszeg 1 441 172 1 559 700 
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Értékesítés nettó árbevétele 1 418 888 2 243 545 

Anyagjellegű ráfordítások 896 670 1 251 131 

Személyi jellegű ráfordítások 518 197 605 411 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 14 270 23 910 

Adózott eredmény 24 286 21 824 

 

A befektetett eszközállományának értéke 9 %-kal csökkent az előző évhez képest. A befektetett 

eszközökön belül az immateriális eszközök értéke 22%-kal növekedett, a tárgyi eszközök értéke 

10,4 %-kal csökkent.  A forgóeszközök 21%-kal növekedtek. A készletek 56,6%-os csökkenésének 

oka a befejezetlen termelés jelentős csökkenése. A követelések 40,35%-kal növekedtek, míg a 

pénzeszközök 47,35%-kal csökkentek. A vevői követelések jelentősen – 74,1 %-kal – csökkentek, 

melynek oka, hogy év végén a HM felé kiszámlázott jelentős tételek kiegyenlítésre kerültek. A ve-

vői követelések a beszámolási időszakban kiegyenlítésre kerültek. A követelések csökkenésének 

hatására a pénzeszközök növekedtek. A társaság pénzeszközeinek záró állománya 629 593 E Ft 

volt.  A jegyzett tőke változatlansága mellett a saját tőke értéke 1 %-kal növekedett az előző évhez 

képest. A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 10,2%-kal csökkent, hosszú lejáratú kö-

telezettségekkel a 2016. évben nem rendelkezett.  

A társaság árbevétele a 2015. évhez képest 58,12%-kal növekedett. Az export árbevétel 50,63%-os 

csökkenését a belföldi értékesítés árbevételének 80,86%-os növekedése ellensúlyozta. A társaság 

üzleti tevékenyégének érdekében felmerült költsége az értékcsökkenési leírással együtt 2 045 245 E 

Ft volt a 2016. évben. Az értékesítés közvetlen költségei a bázisévhez viszonyítva 58,28 %-kal, a 

közvetett költségek 45,08 %-kal nőttek az árbevétel 58,12 %-os növekedése mellett. Az anyagjelle-

gű ráfordítások 354 461 E Ft-tal növekedtek. Ezen belül az anyagköltség az előző évhez képest 145 

801 E Ft-tal csökkent, míg az igénybe vett szolgáltatások értéke 498 524 E Ft-tal növekedett. A 

személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest 16,8%-kal emelkedtek.  

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

A 2016. évben az átlagos létszám 156,36 fő. A foglalkoztatottak 2015. évi bérköltsége 333 473 E Ft 

volt, ami 2016. évben 414 301 E Ft-ra növekedett. A 2015. évben több, kisebb mértékű bérfejlesztés 

történt. Ennek hatására jelentősen csökkent a minimálbéren illetve bérminimumon foglalkoztatottak 

száma. A 2016. évi üzleti tervezés során a tulajdonos 4+4%-os átlagos bérfejlesztést engedélyezett. 

A béremelések és az egyszeri kifizetés hatására jelentősen nőtt az átlagkereset a társaságnál. 2016-

ban az átlagbér 220 805 Ft/fő/hó volt, mely 24,45%-os emelkedést jelentett a bázisévhez képest. 

 

Főbb gazdasági mutatók 

 

A társaság vagyoni helyzet vonatkozásában a befektetett eszközök fedezeti mutatója kedvező 

(180,20%), növekedést mutat az előző év ugyanezen időszakának eredményéhez (160,92%) képest. 

Az eladósodottság foka (16,11%), bázis év adatához (19,40%)  képest csökkent. 

 A társaság pénzügyi helyzetének tekintetében a likviditási mutató (3,61) növekedett bázis évhez 

(2,68) viszonyítva. A likviditási gyorsráta is (3,03), a 2015. éves (1,49) adathoz képest hasonlóan 

növekedett. 

 

A társaság jövedelmezőségi mutatói, a bevételarányos jövedelmezőség (1,00%) és a saját tőke jöve-

delmezősége (1,92%) az előző év ugyanezen időszakának eredményéhez (1,60% ill. 2,18%) képest 

nem mutat jelentős változást. Az eszközarányos nyereség a 2016. évben 356,6%, a 2015. éves 

(205,36%) értékéhez viszonyítva jelentősen növekedett. 

 

A társaság a likviditását, fizetőképességét megőrizte, az eredménytartalék, a pénzeszközök és a kö-

vetelések állománya biztosítja a fizetőképesség megmaradását az üzleti terv szerint saját forrásból.  
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HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 
 

A HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 100 %-os állami tulajdonban lévő egyszemélyes, 

zártkörűen működő részvénytársaság, melynek tevékenységi köre a Magyar Honvédség műszaki, 

fegyverzettechnikai, vegyivédelmi, harc- és gépjármű technikai eszközeinek javítása, felújítása, 

modernizációja. 

 

A társaság 2016. évi gazdálkodása 

 

A társaság 2016. évi éves beszámolója szerinti mérlegfőösszege 3 336 493 E Ft, az adózott ered-

mény – 565 638 E Ft veszteség volt. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló 

megbízható és valós képet ad a társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzeté-

ről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli tör-

vényben foglaltakkal összhangban. A társaság 2016. évi üzleti jelentése a könyvvizsgáló megállapí-

tása szerint a 2016. évi éves beszámoló adataival összhangban van. 

A könyvvizsgálói záradék figyelemfelhívást tartalmaz, korlátozó záradékot azonban nem, tekintettel 

arra, hogy a tulajdonosi jogkör gyakorlójának állandó képviselője egy komfort levelet bocsátott ki a 

vállalkozás folytatása elvének érvényesülése érdekében.  

2016. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

         adatok E Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év  

2015.12.31               

Tárgy év  

2016.12.31 

Befektetett Eszközök 2 981 676 2 663 662 

Forgó Eszközök 554 925 694 585 

Saját Tőke 1 940 912 1 087 860 

Kötelezettségek 1 499 344 2 225 710 

Rövid lejáratú kötelezettségek 999 344 2 225 710 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 500 000 0 

Mérlegfőösszeg 3 542 635 3 366 493 

Értékesítés nettó árbevétele 1 759 802 1 267 626 

Anyagjellegű ráfordítások 1 580 079 1 097 662 

Személyi jellegű ráfordítások 650 069 663 991 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye -513 195 -537 386 

Adózott eredmény -532 456 -565 638 

 

A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest 318 014 E Ft-tal csökkent. A társaság az aktuá-

lis mérlegérték meghatározásához a mérleg fordulónapra elvégeztette az ingatlanok értékbecslését. 

A szakértői vélemény a Magyarországon elfogadott ingatlanértékelési módszerek közül a piaci ösz-

szehasonlító valamint a nettó pótlási költség alapú módszerek alapján értékelte az ingatlanvagyont. 

Az újraértékelés során az ingatlanokhoz kapcsolódó értékhelyesbítés 12,6%-kal kisebb mértékű lett, 

mint az előző évben volt, ez nagymértékben befolyásolta a befektetett eszközök mérlegértékét.  

A társaság készletállománya az előző évhez viszonyítva 96 115 E Ft-tal nőtt, amely 60%-ban a ter-

melésben lévő eszközök indokolt anyagigényéből, 40%-ban a befejezetlen termelés értékének nö-

vekedéséből adódik. A társaság követeléseinek értéke 2016. december 31-én 120 667 E Ft volt. 

2016. december 31-én 3 310 E Ft összegű pénzeszközzel rendelkezett. A társaság 550 000 E Ft ke-

retösszegű folyószámla hitellel valamint 200 000 E Ft keretösszegű projektfinanszírozási bankköl-

csönnel rendelkezik. A jegyzett tőke összege a 2016. évben nem változott. A saját tőke csak a tulaj-

donos által rendelkezésre bocsátott tőkét, az ingatlanok piaci értéken történő értékelésének értékelé-

si tartalékát, és az adózott eredményből az eredménytartalékba helyezett összegeket tartalmazza.  A 
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2016. évi adózás előtti eredmény - 565 638 E Ft veszteség, amely után társasági adófizetési kötele-

zettség nem keletkezett. 

A tárgyidőszak árbevétele 492 176 E Ft-tal alacsonyabb a bázisidőszaki szinthez viszonyítva. Min-

den tevékenység típus esetén visszaesés tapasztalható, értékét tekintve a legnagyobb volumenben a 

gyártás terén 229 598 E Ft értékben. Kereskedelmi tevékenység nem volt jellemző 2016-ban. Az 

anyagjellegű ráfordítások 500 417 E Ft-tal csökkentek a csökkent árbevétel miatt. Az anyagjellegű 

ráfordításokon belül az anyagköltségek 604 500 E Ft-ot, míg az igénybe vett szolgáltatások 404 057 

E Ft-ot tettek ki. A személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest 650 069 E Ft-ról 663 991 E 

Ft-ra emelkedtek, melyből a bérköltség 478 825 E Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások kismér-

tékű növekedésében az állományi létszám szintén kismértékű növekedése játszott szerepet, valamint 

a külső közreműködők részére fizetett megbízási díj. A béren kívüli juttatások a tárgyévben fizetett 

iskolakezdési támogatás és év végi extra juttatás mértékével nőttek.  

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

2016. december 31-én a munkavállalói létszám 167 fő volt. Az új gyártási és javítási tevékenységek 

teljesíthetőségét is figyelembe véve a termelő létszámot munkaerő-kölcsönzés keretében kellett ki-

egészíteni, ami éves átlagban 34 fő foglalkoztatását jelentette. A társaságnál a 2016. évben a jog-

szabály által előírt kötelező béremelésen túl alapbéremelés nem történt.  

 

Főbb gazdasági mutatók 

 

A vagyoni helyzet vonatkozásában a befektetett eszközök fedezeti mutatója megfelelő ugyan 

(40,84%), de csökkenést mutat az előző év ugyanezen időszakához (65,09%) képest. Az eladóso-

dottság foka kedvezőtlen (66,11%), az előző év ugyanezen időszakához képest (42,32%) lényeges 

növekedést mutat, mely továbbra is negatív tendencia. 

A társaság pénzügyi helyzet vonatkozásában a likviditási mutató (0,31) csökkenést mutat az előző 

év ugyanezen időszakához (0,55) képest. A likviditási gyorsráta (0,06) érdemi változást nem mutat 

az előző év ugyanezen időszaki értékéhez (0,08) képest. 

A társaság jövedelmezőségi mutatói, a bevételarányos jövedelmezőség (- 45,07%) és a saját tőke 

jövedelmezősége (-30,33%) is kedvezőtlen, jelentős romlást mutat az előző év ugyanezen időszaki 

eredményeihez (-13,45% ill. -10,75%) képest is. 

A társaság az azonnali fizetési kötelezettségeinek az év folyamán kisebb késedelmekkel, de eleget 

tudott tenni, a munkavállalók felé munkabér fizetési késedelembe nem esett.  A hosszútávon bizto-

sítható gazdaságos működés érdekében, 2016-ban megfogalmazásra kerültek azok az irányok a tu-

lajdonosi joggyakorló és a menedzsment részéről, amelyek mentén megindult a társaság gazdálko-

dásának talpra állítása.  

 

 

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

 

A HM EI Zrt. 100 %-os állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársa-

ság, melynek tevékenységi köre ingatlankezelés, élőerős és technikai őrzés-védelem, informatikai 

rendszerek üzemeltetése, Kutatás + Fejlesztés. 

 

A 2016. évi gazdálkodás  

 

A társaság 2016. évi éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 31 622 072 E Ft, az adózott ered-

mény 1 270 855 E Ft nyereség. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló 

megbízható és valós képet ad a társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzeté-
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ről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli tör-

vényben foglaltakkal összhangban.  

 

2016. évi mérleg- és eredménykimutatás főbb sorai 

 

         adatok E Ft-ban 

Mérlegsorok 
Bázis év  

2015.12.31               

Tárgy év  

2016.12.31 

Befektetett Eszközök 7 081 868 9 848 916 

Forgó Eszközök 12 756 295 20 102 899 

Saját Tőke 7 434 979 8 700 066 

Kötelezettségek 12 306 379 22 054 860 

Mérlegfőösszeg 20 653 066 31 622 072 

Értékesítés nettó árbevétele 43 268 060 47 566 804 

Anyagjellegű ráfordítások 26 607 264 28 297 268 

Személyi jellegű ráfordítások 15 214 525 16 359 171 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye 827 668 1 347 722 

Adózott eredmény 806 507 1 270 855 

 

A befektetett eszközök értéke 2 767 048 E Ft-tal növekedett a tárgyidőszakban. Az immateriális ja-

vak értéke  154 518  E Ft-tal csökkent. A tárgyi eszközök értéke  3 199 566 E Ft-tal növekedett.  Az 

ingatlanállomány értéke 163 506 E Ft-tal növekedett, 2 192 382 E Ft értékben nőtt a gépek, beren-

dezések állománya, míg a beruházások állománya 842 277 E Ft-tal növekedett.  

A 2016. év végére a forgóeszközök állománya   20 102 899 E Ft-ra, a bázis évi érték 157,6 %-ára 

növekedett, melyben meghatározó a vevőkkel szembeni követelések 31,3 %-os, valamint a saját 

termelésű készletek 84,3 %-os növekedése. A társaság záró pénzeszköz állománya a tárgyidőszak 

végén 84 583 E Ft volt, amely az előző évhez képest 965 502 E Ft-tal csökkent a forgóeszközök 

növekedésének finanszírozási szükséglete miatt.  

A társaság saját tőkéje 8 700 066 E Ft, amely a tárgyév folyamán 17 %-kal, azaz 1 265 087 E Ft-tal 

növekedett.  

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 164 561 E Ft volt a tárgyév végén, amely az előző évhez 

képest 729 769 E Ft-tal csökkent.  A csökkenés a fejlesztési hitel lejárat előtti törlesztése, valamint a 

pénzügyi lízing kötelezettségek növekedésének köszönhető. A rövid lejáratú kötelezettségek össze-

ge 21 890 299 E Ft, amely a bázis évi érték 191,8 %-a. A rövid lejáratú kötelezettségek mértékében 

és összetételében jelentős változás következett be a 2015. év végi állapothoz képest. A rövidlejáratú 

hitelek állománya a legnagyobb vevő jelentős – november, december havi – előrefizetései ellenére 

is növekedett, melyben jelentős tételt képviselt az év végén végrehajtott kereskedelmi ügylet.  

 

A társaság a 2016. évben összesen 48 894 943 E Ft bevételt realizált, amely a bázis évi érték 108,3 

%-a. Az értékesítés nettó árbevétele 47 566 804 E Ft, amely 10,0 %-kal, 4 298 744 E Ft-tal növeke-

dett az előző évhez képest.   

A felmerült költségek és ráfordítások teljes összege a 2016. évben 47 448 311 E Ft-ot  tett ki, amely 

107,1  %-a az előző évi  összegnek. Az üzemi költségek és ráfordítások 8,1 %-os növekedést, a 

pénzügyi ráfordítások pedig 61,4 %-os csökkenést mutatnak. Az anyagköltségek a bázis év 121,8 

%-ára növekedtek, mely a textilipari üzemben a gyártás elindításának köszönhető. Az igénybevett 

szolgáltatások értéke 0,5 %-kal haladta meg az előző évi értéket. A személyi jellegű ráfordítások 

7,5 %-kal haladták meg az előző évi értéket. A költségekre csökkentő hatással volt – az év során a 

társaság által végrehajtott átvilágítás alapján – a hatékonyság, eredményesség érdekében végrehaj-

tott szervezeti változtatások és ezzel összefüggő létszám racionalizálás megvalósítása.  
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Létszám és bérgazdálkodás 

 

A 2016. év folyamán a munkaerő piacon jelentkező feszültségek a szükséges munkaerő biztosítását 

– a magas fokú fluktuáció és a növekvő feladatok miatt – nehezítették. Az őrzés-védelemben dolgo-

zók számára megvalósított 5 %-os bérfejlesztésnek, valamint a toborzási tevékenységnek köszönhe-

tően elmondható, hogy a feladatok elvégzéséhez az elégséges humán erőforrás rendelkezésre állt. 

Az átlagos állományi létszám 4 101 fő volt, amely kismértékben alatta maradt a 2015. évi átlagnak. 

 

Főbb gazdasági mutatók 

 

A vagyoni helyzet vonatkozásában a befektetett eszközök és forgóeszközök aránya (31,1%) „egés-

zséges” vállalatot feltételez, a forgóeszközökön belül jelentős tétel a vevőkövetelés. A tőkeellátott-

ság (27,5 %) kedvezőtlen tendenciát mutat a bázis évhez képest (36%). A saját tőke/jegyzett tőke 

arány tartós növekedést mutat (3,8 % ill. 4,5 %) 

A társaság pénzügyi helyzete tekintetében az adósságállomány aránya 2016. évi 8,8%-os javulását 

(10,7 % ill. 1,9 %) a fejlesztési hitel teljes összegben történő visszafizetése tette lehetővé. A likvidi-

tási mutató 2016. évben romló értéket mutat (111,8 % ill. 91,8%), amelyet a forgóeszköz állomány 

és a beszerzett eszközök finanszírozásához szükséges megnövekedett forgóeszköz hitel állomány 

okozott. A likviditási gyorsráta 2016. évi jelentős romlását (104,1 % ill. 74,9 %) a rövidlejáratú kö-

telezettségek állományának a követelések állományánál nagyobb mértékben történő növekedése 

okozta.  

A társaság jövedelmezősége (1,9 % ill. 2,8 %) csekély mértékben növekedett. A 2016. évben a ROE 

mutató (14,6%) jónak ítélhető. Az eszközarányos ROA mutató növekedése a bázis évhez (4,3 % ill. 

4,6 %) képest visszafogottabb, de pozitív növekedést jelez.  

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi mutatók pozitív tendenciát jelölnek, mivel az 

egyes eredménykategóriák (adózás előtti eredmény, adózott eredmény) növekedtek az előző év bá-

zisához viszonyítottan. A társaság pénzügyi egyensúlya, likviditása a 2016. év folyamán biztosított 

volt, kötelezettségeit az előírt határidőben teljesíteni tudta. 

A HM a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló HM Zrínyi Nonprofit Kft., mint közhasznú nonprofit 

társaság működtetésére intézményfinanszírozási támogatást nyújt. A gazdaságosság és a feladatellá-

tás színvonalának növelése, valamint a szűkülő költségvetési források rendelkezésre állása miatt a 

társaság megalapításától kezdve folyamatos azon intézkedések foganatosítása, amelyek eredménye-

képpen a feladatok racionalizálásai keretein belül hatékonyabb módon tudja a rá bízott feladatot el-

látni.  

 

Nonprofit Kft.-k támogatása a 2016. évben 

adatok E Ft-ban 

Gazdálkodó szervezet 

megnevezése 

Eredeti elői-

rányzat 

Módosított elői-

rányzat 

Költségvetési támogatás 

célja 

HM Zrínyi Nonprofit Kft. 1 411 000 1 762 753 
állami feladatok ellátása 

fedezetéül 

 

Az előirányzat módosítás a 2016. évben a HM Zrínyi Nonprofit Kft. támogatása esetében állami 

többletfeladatok ellátásának érdekében került biztosításra.  2016-ban az előirányzat teljes összege 

felhasználásra került.  

 

 

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fele-

lősségű Társaság 
 

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. 100 %-os állami tulajdonban lévő nonprofit kft., melynek tevékenységi 

köre lapszerkesztés, honlap-gondozás, a honvédelmi térképellátáshoz szükséges feladatok ellátása, 
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nemzetközi szerződések alapján nemzetközi katonai, szakmai szervezetek részére térképek készíté-

se, a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó állami földmérési, térképészeti alapfeladatok 

és alapmunkák végzése, illetve végeztetése, az állami alapadatok, térképek őrzése és szolgáltatása. 

 

A 2016. évi gazdálkodás  

 

A társaság 2016. évi éves beszámolója szerinti mérlegfőösszege 2 108 884 E Ft, a mérleg szerinti 

eredmény -261 407 E Ft veszteség volt. A független könyvvizsgálói jelentés alapján, a számviteli 

törvénnyel összhangban, az éves beszámoló megbízható, valós képet ad a társaság 2016. december 

31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.  A társaság 2016. évi üzleti, valamint 

közhasznúsági jelentése a 2016. évi éves beszámoló adataival összhangban vannak.  

A társaság alapfeladatait közhasznú jogállású nonprofit működésű gazdasági társaságként végzi. A 

tulajdonosi jogok gyakorlója 2015. évi alapítói határozataival elrendelte a HM Zrínyi Nonprofit Kft. 

és a HM Bessenyei György Nkft. egyesülését azzal, hogy a HM Zrínyi Nonprofit Kft. az átvevő, 

míg a HM Bessenyei György Nkft. a beolvadó társaság. A beolvadást 2015. december 31. napjával 

a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte, így 2016. január 1. napjával megkezdte működé-

sét az egyesült társaság.  

A 2016. évi üzleti évben a HM többször módosított támogatási szerződés útján 1 762 753 E Ft tá-

mogatást nyújtott a társaság működésének biztosítására és az üzleti tervben meghatározott feladatok 

végrehajtására a közhasznú keretmegállapodásban foglaltak figyelembevételével. A társaság vállal-

kozási 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 alaprendel-

tetésű feladatok mennyiségétől. 

 

Főbb mérleg- és eredményadatok alakulása 

 

         adatok E Ft-ban 

Mérlegsorok 
2015.          

                Tény 

2016.         

Tény 

Befektetett Eszközök 1 129 974 1 089 047 

Forgó Eszközök 807 860 1 003 440 

Saját Tőke 1 599 003 1 478 755 

Eredménytartalék 1 608 427 1 224 000 

Kötelezettségek 52 998 45 508 

Mérlegfőösszeg 1 953 399 2 108 884 

Közhasznú tevékenység bevétele 1 797 316 1 652 969 

Vállalkozási tevékenység bevétele 194 533 180 630 

Értékesítés nettó árbevétele 209 278 192 232 

Egyéb bevétel 1 780 692 1 548 361 

Anyagjellegű ráfordítások 486 685 540 301 

Személyi jellegű ráfordítások 1 276 246 1 231 370 

Üzemi üzleti tevékenység eredménye -375 578 -261 778 

Adózott eredmény -375 144 -261 407 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke összességében 40 927 E Ft-tal csökkent, mely 

első sorban a tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásából adódik.  

A forgóeszközök értéke 195 580 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A forgóeszközökön be-

lül a készletek értéke tárgyévben 32%-kal nőtt, tekintettel arra, hogy több jelentős feladatból szár-

mazó késztermék az év végére készült el, melyek átadása átcsúszik a következő évre.  
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A követelések értéke összességében 23%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A tárgyévi 

követelések nagy részét a le nem járt tartozások adják.  

A társaság 2016. december 31-én 479 992 E Ft értékű Diszkont Kincstárjeggyel rendelkezett.  A 

pénzeszközök év végi záró állománya 57 074 E Ft, melyből a pénztárakban 8 713 E Ft, míg a bank-

számlán 48 361 E Ft állt rendelkezésre. A kötelezettségek értéke a vevőktől kapott előlegekből, 

szállítói kötelezettségekből, a hosszú, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik ösz-

sze. A társaság hosszú lejáratú kötelezettségként bérlői kauciót tart nyilván 950 E Ft értékben, a ve-

vőktől kapott előlegek értéke 6 E Ft. A szállítói kötelezettségek összege 25 500 E Ft, melyből a 

mérlegforduló napjáig 25 272 E Ft kiegyenlítésre került. 

A beolvadás során meghozott tulajdonosi döntéseknek megfelelően a tőkeszerkezet átrendezésével 

került meghatározásra az egyesült társaság jegyzett tőkéje. A beolvadás során a beolvadó társaság 

jegyzett tőkéje csökkentésre került a tulajdonosi jogok gyakorlója döntésének megfelelően, a beol-

vadó társaság negatív eredménytartalékával. Ennek megfelelően a jogutód társaság tényleges ered-

ménytartaléka 1 223 999 E Ft, míg a jegyzett tőke összege így 516 162 E Ft lett. 

Az értékesítés nettó árbevételének döntő többségét továbbra is az értékesített áruk árbevétele teszi 

ki. Tárgyévben az exportértékesítés, valamint a belföldi értékesítés árbevétele is csökkent az előző 

évhez képest. Az exportértékesítés 80%-kal, a belföldi értékesítés 7%-kal maradt el a bázis évi ér-

téktől. Az árbevétel alakulását nagyban befolyásolta az ofszet nyomdagép felújítása, amely két hó-

napos kiesést jelentett a termelésben.  

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az Anyagköltségek között kerültek kimutatásra a termelés so-

rán felhasznált anyagok költségei, valamint a működéshez felhasznált egyéb anyagszükségletek 

összesen 216 516 E Ft értékben, mely az előző évhez képest 8 856 E Ft-tal csökkent. Az igénybe 

vett szolgáltatások összege 301 970 E Ft, mely az előző évhez képest 62 806 E Ft-tal nőtt. Az 

igénybe vett szolgáltatások jelentős részét 133 836 E Ft-ot az egyéb igénybe vett szolgáltatások, 

míg 131 062 E Ft értékben a gépek, berendezések karbantartási költségei teszik ki.  

A személyi jellegű ráfordítások összege 2016. december 31-én 1 231 370 E Ft, amely 44 876 E Ft-

tal csökkent az előző évhez képest.  A társaság 2016. évi bérköltsége 764 444 E Ft, A személyi jel-

legű egyéb kifizetések összege 218 668 E Ft míg, a bérjárulékok 248 258 E Ft-ot tesznek ki.  

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

A létszám a január 1-jei 234 főről év végére 226 főre csökkent, ebből 3 fő inaktív, fizetés nélküli 

szabadságon van (CSED, Gyed, Gyes). A társaság béremelést nem hajtott végre.  

 

Főbb gazdasági mutatók  

 

A vagyoni helyzet vonatkozásában a befektetett eszközök fedezeti mutatója kedvező (134,67%), 

kismértékű csökkenést mutat az előző év eredményéhez képest  (141,51%). 

 

A társaság pénzügyi helyzete tekintetében az eladósodottság foka alacsony (2,16%), a bázis évhez 

képest (2,71%) csökkent. A likviditási mutató (22,52) és a likviditási gyorsráta (12,59), mellyel 

szemben a bázis év adatai: 15,52 illetve 9,07. 

 

A társaság jövedelmezőségi mutatói, a bevételarányos jövedelmezőség (-15,02%) és a saját tőke jö-

vedelmezősége (-17,67%), a tavalyi év számaihoz (-18,85 ill. -23,46)  képest javulást mutatnak.  

A  társaság a 2016. évben  -261 407 E Ft adózás előtti eredményt produkált, az éves nettó árbevételi 

tervet 89,4 %-ban teljesítette. A társaság a likviditását, fizetőképességét megőrizte, az eredménytar-

talék, a pénzeszközök és a követelések állománya biztosítja a fizetőképesség megmaradását. 
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Összegzés 

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. és a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Korlá-

tolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-i egyesülése miatt a HM tulajdonosi joggyakorlása 

alatt álló részesedések összértéke 449 948 E Ft-tal csökkent. A részesedések értéke 2016. december 

31-én 3 879 827 E Ft. A társaságokkal szemben támasztott tulajdonosi elvárásoknak a HM tulajdo-

nosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok megfeleltek. Zavartalan működésük biztosított 

volt. A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően minden társaság törekedett a racionalizáló, költség-

csökkentő 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 jóváhagyásá-

val történt. A társaságok gazdálkodásának tervezhetősége, a likviditás biztosítása érdekében a meg-

rendelés állomány alakulását a tulajdonosi joggyakorló nyomon követte, a felmerülő problémák 

megoldása érdekében intézkedéseket tett.  
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Igazságügyi Minisztérium 

 

 

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közlöny-

kiadó Kft.) a Közlöny- és Lapkiadó Vállalat jogutódjaként jött létre 1994. január 1-jén történt átala-

kulás eredményeként. A Közlönykiadó Kft. felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat 

és kötelezettségeket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett 

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésé-

ről szóló 10/2016. (V. 4.) NFM rendelet alapján 2016. május 12. napjától 2020. december 31. napjá-

ig az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja.  

 

Az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM 

utasításban (a továbbiakban: SzMSz) foglalt felhatalmazás alapján a tulajdonosi jogok gyakorlására 

a közigazgatási államtitkár jogosult. A tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben a Közlönykiadó 

Kft. működésének felügyeletét, valamint a döntések előkészítését és végrehajtását – a gazdasági 

ügyekért felelős helyettes államtitkár irányításával – a Költségvetési Főosztály látja el. A tulajdono-

si joggyakorlás részletszabályait az SzMSz határozza meg. 

 

A Közlönykiadó Kft. elsősorban nyomdai, illetve lap- és könyvkiadói tevékenységeket végez, de a 

társaság működése szempontjából meghatározó a jogi tartalomszolgáltatás, továbbá az egyéb in-

formatikai szolgáltatások ellátása is. Emellett jogszabályi kijelölés alapján végzi a Nemzeti Jogsza-

bálytár működtetésével kapcsolatos feladatokat
4
, továbbá ellátja az igazságügyi miniszter felelőssé-

gi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai, lap- és könyvkiadási tevékenységet
5
, a 

természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartásával összefüggő elektro-

nikus adatfeldolgozást
6
, valamint a cégnyilvántartás nyilvánosságával összefüggő egyes informati-

kai és műszaki feladatokat
7
 is.  

Az Igazságügyi Minisztérium mint tulajdonosi joggyakorló 2016. évben hozott tulajdonosi 

döntései elsődlegesen a Közlönykiadó Kft. alapvető működési kereteinek meghatározására  irányul-

tak, mint  

– a 2015. évi beszámoló elfogadása; 

– a 2016. évi üzleti terv elfogadása; 

– a könyvvizsgáló megválasztása; 

– a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 

– az alapító okirat módosítása;  

– értékhatárhoz kötött jogügylet jóváhagyása. 

 

A társaság alapító okiratának módosítását a telephelyek változása, illetve a tevékenységi körök bő-

vítése indokolta, az értékhatárhoz kötött jogügylet jóváhagyására ingatlanértékesítéssel összefüg-

gésben került sor. 

 

                                                 
4 a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

5 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet 

6 a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 

7 az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 
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A társasági vagyon 2016. évi változása és a gazdasági-pénzügyi folyamatok  

Mérlegadatok 

 
adatok E Ft-ban 

Mérleg 
Összesen 

2015.12.31. 2016.12.31. 

Befektetett eszközök 1 904 398 1 642 086 

Immateriális javak 244 604 364 241 

Tárgyi eszközök 1 659 794 1 277 845 

   ebből Beruházások, felújítások 145 796 6 139 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

Forgóeszközök 1 245 660 1 356 736 

Készletek 221 966 502 000 

   ebből Befejezetlen termelés és félkész termékek 2 570 10 978 

Követelések 429 991 538 517 

Értékpapírok 0 0 

Pénzeszközök 593 703 316 219 

Aktív időbeli elhatárolások 20 567 187 950 

   ebből Halasztott ráfordítások 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 170 625 3 186 772 

  

 

Saját tőke 1 941 883 1 985 078 

Jegyzett tőke 290 620 290 620 

Tőketartalék 123 183 123 183 

Eredménytartalék   1 518 812 1 528 080 

Mérleg szerinti eredmény 9 268 -146 720 

Céltartalékok 133 010 157 618 

Kötelezettségek 577 065 593 530 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 577 065 593 530 

   ebből Rövid lejáratú hitelek 0 0 

   ebből Kötelezettségek áruszállításból és szolgálta-

tásból 
391 806 353 165 

Passzív időbeli elhatárolások 518 667 450 546 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 198 470 164 778 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 79 650 104 689 

Halasztott bevételek 240 547 181 079 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 170 625 3 186 772 
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A Befektetett eszközök és a Forgóeszközök helyzete 

Az Immateriális javak állományváltozása alapvetően a saját előállítású szoftverek esetében beveze-

tett piaci értékelés eredménye, amely alapján 190 M Ft értékben került sor értékhelyesbítés elszá-

molására. 

 

A Tárgyi eszközök (köztük az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a Műszaki 

berendezések, gépek, járművek) értékének csökkenését a tervezett ingatlanértékesítésekkel kapcso-

latos Készletek közé történő átsorolások eredményezték, amellyel a társaság eszközösszetétele – a 

bázisévhez képest – a Forgóeszközök irányába tolódott. 

 

A Követelések értéke – a megnövekedett vevői követeléseknek köszönhetően – a tárgyévben 108,5 

M Ft-tal emelkedett, amely az év utolsó hónapjában befejezett és kiszámlázott többletszolgáltatások 

következménye. 

 

A Pénzeszközök állományának negatív irányú változását a társaság szoros likviditáskezelése, vala-

mint az év végén kiszámlázásra kerülő előfizetési díjakból származó bevétel csökkenése együttesen 

eredményezte. 

Eredménykimutatás 

 adatok E Ft-ban 

Eredménykimutatás 
Összesen 

2015.12.31. 2016.12.31. 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 675 681 2 993 156 

Export értékesítés nettó árbevétele 590 511 622 518 

Értékesítés nettó árbevétele 3 266 192 3 615 674 

Saját termelésű készletek állományváltozása 10 021 -8 056 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 88 154 4 945 

Aktivált teljesítmény 98 175 -3 111 

Egyéb bevételek 419 983  171 955 

Anyagköltség 1 535 828 1 589 930 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 767 629 926 216 

Egyéb szolgáltatások értéke 10 291 7 466 

Eladott Áruk Beszerzési Értéke 43 433 50 341 

Anyagjellegű ráfordítások 2 362 949 2 582 149 

Bérköltség 547 442 566 211 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 119 221 174 811 

Bérjárulékok 178 536 197 450 

Személyi jellegű ráfordítások 845 199 938 472 

Értékcsökkenési leírás 199 922 193 220 

Egyéb ráfordítás 348 647 217 464 

Üzemi/üzleti tevékenység eredménye 27 633 -146 787 

Pénzügyi műveletek bevételei 16 575 9 912 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 16 520 9 845 

Pénzügyi műveletek eredménye 55 67 

Adózás előtti eredmény 27 633 -146 720 
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Adófizetési kötelezettség -189 0 

Adózott eredmény 27 877 -146 720 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 

Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 

Mérleg szerinti eredmény 27 877 -146 720 

Bevételek: A társaság árbevételének 10,7 %-os növekedése a kiadói, valamint a nyomdai tevé-

kenységekhez kapcsolódó új piaci és állami megrendeléseknek köszönhető. 

Az egyéb bevételek csökkenését a bázisévben megvalósult egyszeri gazdasági események (céltar-

talék feloldása, alaptevékenységhez nem kapcsolódó ingatlan értékesítése) eredményezték, amelyek 

a 2015. évi eredményt javították, de a tárgyévben ilyen tételek elszámolására már nem került sor. 

Költségek és ráfordítások: Az Anyagjellegű ráfordítások növekedésének oka részben az új meg-

rendelésekhez kapcsolódó anyagköltség-növekmény. Emellett jelentős a teljesítéssel összefüggés-

ben felmerült alvállalkozói többletköltség is, amely az igénybe vett szolgáltatások értének 20,6 %-

os emelkedését eredményezte. 

A Személyi jellegű ráfordítások mintegy 93 M Ft-tal növekedtek, amely egyrészt az Integrált Jog-

alkotási Rendszer projekttel összefüggő létszámbővítés, másrészt pedig az új, illetve már meglévő 

kiadói termékekhez kapcsolódó honorárium-növekmény következménye. A Közlönykiadó Kft. 

2016. évi statisztikai állományi létszáma – az előző évi 119 fős létszámhoz képest – 124 fő volt.  

A társaságnál a 2016. évben keresetfejlesztésre, jutalmazásra, illetve prémiumkitűzésre nem került 

sor. A Cafeteria rendszer elemeiben és keretösszegében változás nem történt. 

 

 M Ft-ban M Ft-ban %-ban 

HR adatok 
2016. évi Eltérés 

terv tény 2016. évi terv – 2016. évi tény 

Bérköltség 643 566,2 -76,8 -12 

Személyi jellegű egyéb ki-

fizetések 
171 174,8 +3,8 +2 

Bérjárulékok 224 197,5 -26,5 -12 

Személyi jellegű ráfordí-

tások összesen 
1 038 935,5 -102,5 -10 

 

Az Egyéb ráfordítások az előző évhez képest 131 M Ft-tal csökkentek. Ennek fő oka egyrészt, 

hogy a bázisévhez képest ingatlanértékesítéssel összefüggő ráfordítás nem merült fel, másrészt hogy 

a munkaügyi perrel kapcsolatos kiadás, illetve a követelésekre elszámolt értékvesztés is csökkent. 

Pénzügyi műveletek: A pénzügyi műveletek eredménye jellemzően árfolyam-differencia követ-

kezménye, az eredményre gyakorolt hatása nem jelentős. 

Eredmény: A 2016. évi mérleg szerinti eredmény a bázisévhez képest jelentős csökkenést mutat. A 

tárgyévben realizált árbevétel-növekmény nem volt elegendő a felmerült termelési és  vállalati álta-

lános költségek finanszírozására, ugyanis a nettó árbevétellel párhuzamosan az értékesítés közvet-

len és közvetett költségei is növekedtek. Emellett a tárgyévben nem valósult meg olyan egyszeri 

gazdasági esemény, amely a 2015. évhez hasonlóan javíthatta volna a társaság eredményét. 
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A társaság likviditási helyzetének alakulása 

 

A Közlönykiadó Kft.-re a 2016. évben is a szoros likviditáskezelés volt jellemző. A társaság részé-

ről hitelfelvételre nem került sor, a kötelezettségeit – az időlegesen felmerült likviditási hiány be-

szállítói megállapodásokkal való ellensúlyozása mellett – saját pénzeszközeiből teljesítette. 

  

 adatok E Ft-ban 

Likviditási mutatók 2015.12.31. 2016.12.31. 

Likviditási ráta 2,15 2,29 

Forgóeszközök 1 245 660 1 356 736 

Rövid lejáratú kötelezettségek 577 065 593 530 

Likviditási gyorsráta 1,77 1,44 

Forgóeszközök 1 245 660 1 356 736 

-Készletek 221 966 502 000 

Rövid lejáratú kötelezettségek 577 065 593 530 

Pénzeszköz arány 1,02 0,53 

Pénzeszközök 593 703 316 219 

Rövid lejáratú kötelezettségek 577 065 593 530 

 

A társasággal kapcsolatos ellenőrzési rendszer 

A Közlönykiadó Kft. működésének tulajdonosi ellenőrzését a társaság felügyelőbizottsága és a tu-

lajdonosi joggyakorló által meghatározott adatszolgáltatási rendszer együttesen biztosítja.  

A felügyelőbizottság a tulajdonosi joggyakorló által elfogadott ügyrend alapján, az éves munka-

tervben meghatározottak szerint ellenőrzi a társaság tevékenységét, vagyoni helyzetét és üzletpoliti-

káját, amelyről a testület elnöke rendszeresen beszámolni köteles. A 2016. év során a felügyelőbi-

zottság rendkívüli intézkedés elrendelésére nem tett javaslatot. 

A jogszabályokban meghatározott kötelezettségeken túl a tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátá-

sát a havi és negyedéves kontrolling adatszolgáltatások, valamint az egyéb eseti, illetve rendkívüli 

eseményekkel kapcsolatos jelentések biztosítják. Emellett a Közlönykiadó Kft. működéséről az 

ügyvezető félévenként beszámolót készít a felügyelőbizottság és a tulajdonosi joggyakorló részére. 

A tulajdonosi joggyakorló a tárgyév során a társaságnál külön vizsgálatot közvetlenül nem végzett. 
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Külgazdasági és Külügyminisztérium 

 

 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) az alábbi jogszabályok alapján 

gyakorol társasági részesedések felett tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Magyar Állam ne-

vében:  

 

– a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Rész-

vénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján a Magyar Export-

Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) és a 

Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

MEHIB Zrt.) felett;  

– az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továb-

biakban: MNKH Zrt.) részesedése vonatkozásában pedig az egyes törvényeknek a Magya-

rország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 

2014. évi XXI. törvény 27. §-a, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-

vény 13/B. § (2) bekezdése értelmében. 

 

Az egyes társaságok állami tulajdonosi részesedés mértéke: 

 

Gazdálkodó szervezet  megnevezése 
Könyv szerinti 

érték (Mrd Ft) 

Állami tulajdoni részesedés 

Aránya Összege (Mrd Ft) 

Eximbank Zrt. 133,7 100,00% 133,7 

MEHIB Zrt.     4,3 100,00%     4,3 

MNKH Zrt.      5,1   98,75%     5,1 

Összesen: 143,1   143,1 

 

 

Az MNKH Zrt.-vel kapcsolatos 2016. évi jelentősebb tulajdonosi döntések: 

 

 a társaság által „MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által partneriroda hálózat ki-

alakítása, működtetése, üzemeltetése” tárgyban, valamint „MNKH Magyar Nemzeti Keres-

kedőház Zrt. által kereskedelemfejlesztési és promóciós központ létrehozása, működtetése, 

üzemeltetése Törökországban és a környező régióban” tárgyban indított nyílt közbeszerzési 

eljárások eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződések megkötésének jóvá-

hagyásáról; 

 

 Közgyűlési határozat a CIDER Alma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság MNKH Zrt. felé fennálló, lejárt tartozásának harmadik személy részére történő ér-

tékesítése tárgyában. A követelés vételára megegyezik a követelés teljes összegével; 
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 a társaság 4 001 000 000,- Ft alaptőkéjének 500 000 000,- Ft összeggel történő leszállításá-

ról, veszteségrendezés céljából. A társaság alaptőkéje a tőkeleszállítást követően:  

3 501 000 000,- Ft; 

 

 a társaság kizárólagos tulajdonában álló Orosz- Magyar Kereskedőház Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Török- Magyar Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság, és a Kínai- Magyar 

Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről, 

tekintettel arra, hogy a társaságok gazdasági tevékenységet nem folytattak; 

 

 a társaság PROMINENCE FOOD Zártkörűen Működő Részvénytársaságban meglévő része-

sedésének többségi tulajdonos részére történő értékesítéséről. 

 

 

Az MNKH Zrt. 2016. évi gazdálkodási folyamatai  

 

A társaság és a KKM között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, havi 

szakmai beszámoló készül a szerződés szerinti tevékenységek elvégzéséről, szolgáltatások teljesíté-

séről.  

 

Az MNKH Zrt. 2016. december 31-i időpontra vonatkozó mérlegfőösszege 9 438 809 E Ft, adózott 

eredménye 169 161 E Ft, az éves átlagos statisztikai létszáma 96 fő volt.  

 

A Közgyűlés 2016. augusztus 23-án határozatot hozott a társaság jegyzett tőkéjének 500 000 E Ft 

összegű leszállításáról. A tőkeleszállítás oka veszteségrendezés volt, mivel a saját tőke a jegyzett 

tőke kétharmada alá csökkent. A tőketartalék a 2016. évben nem változott. Az eredménytartalék a 

korábbi évek mérleg szerinti eredményének (veszteségének) összesen összege (-) 8 008 504 E Ft ér-

tékben.  

Az MNKH Zrt. a várható kötelezettségekre 24 785 E Ft összegű céltartalékot képzett. 

A 2016. évi adózott eredmény 169 161 E Ft volt. 

 

Az előző évben a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott 5 014 000 E Ft összegű két tu-

lajdonosi kölcsön, melyeknek visszafizetési határideje 2017. október illetve 2017. december, az 

éven belüli lejárat miatt 2016. december 31-én a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. A 

szállítókkal szembeni kötelezettség 326 972 E Ft. Az egyéb kötelezettségek legnagyobb tétele az ál-

talános forgalmi adó miatti kötelezettség 692 493 E Ft összegben.  

 

A 2016. évben az értékesítés nettó árbevételének 86 %-át az MNKH Zrt. által nyújtott szolgáltatá-

sok értéke tette ki. A társaság közszolgáltatási szerződést kötött a tevékenységét irányító és felügye-

lő KKM-mel komplex kereskedelem-fejlesztési feladatok alapvetően nem nyereségorientált szolgál-

tatásainak ellátására. További szolgáltatási tevékenysége a leányvállalatainak nyújtott ügyviteli, 

irodai szolgáltatások voltak. Az MNKH Zrt. kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó bevételei, a köz-

szolgáltatási szerződéskötést követően csak jutalékos ügyletekből származtak, így 2016. évben az 

áruk, termékek értékesítése az összárbevétel 14 %-át tette ki. A magyar gyártók, termelők és a kül-

piaci vevők közötti ügyletekben való közreműködéséért kapott jutalék 12 364 E Ft értékű volt. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások a társaság összes ráfordításának 63 %-át tették ki, melynek legna-

gyobb tétele a képviseleti irodák költsége volt 2 337 063 E Ft értékben. A 2016. év elején lebonyo-

lított kereskedelmi ügyletekhez beszerzett áruk értéke 645 465 E Ft volt. 

 

A személyi jellegű ráfordítások 1 109 343 E Ft összegben kerültek elszámolásra. 
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Az Eximbank Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések 

 

2016-ban az Alapító elfogadta az Eximbank Zrt. 2016. évi üzleti tervét, valamint a 2017-2021. 

évekre vonatkozó üzleti stratégiát, rendelkezett az alábbiak szerinti tőkeemelésről. Ezen felül három 

alkalommal került sor 2016-ban az Alapszabály módosítására, valamint az SZMSZ is módosítására 

került. 
 

A külgazdasági ügyekért felelős miniszter – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

45. § (2a) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének 

javításáról szóló 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozatra tekintettel – az Eximbank Zrt. alaptőkéjét 

új törzsrészvények zártkörű kibocsátásával 44,7 Mrd Ft pénzbeli hozzájárulással megemelte. Az 

Eximbank Zrt. jegyzett tőkéje az új részvények kibocsátását követően 133,7 Mrd Ft-ra emelkedett. 

 

Az Eximbank Zrt. a 2016-os költségvetés tervezésekor 50 Mrd Ft tőkeigényt számszerűsített az üz-

leti tervezés során felmért 2015. december végi várható és 2016. évi előzetesen tervezett üzleti akti-

vitás alapján. A 2015. évben végrehajtott 10,9 Mrd Ft tőkeemelésen túl 2016-ban történő bejegyzés-

sel sor került további 20 Mrd Ft tőkeemelésre is. A 2016. évi költségvetési törvény 20 Mrd Ft tőke-

emelést tartalmazott.  

A 44,7 Mrd Ft további tőkeemelés oka a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013 EU rende-

letben (CRR) meghatározott tőkekövetelmény biztosítása volt. Tőkeemelés nélkül az üzleti tervben 

meghatározott aktivitás növekedéshez nem lett volna elegendő szavatolótőke. 

 

Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. 2016. évi gazdálkodása  

 

2016 folyamán sem az Eximbank Zrt., sem a MEHIB Zrt. nem kapott tulajdonosi hitelt. A MEHIB 

Zrt. tőkeemelésben nem részesült. 

 

Az Eximbank Zrt. 2016. évi gazdálkodási folyamatai 

 

Mérleg M Ft 2015.12.31 2016.12.31 

1 Pénzeszközök 12,503 88 

2 Állampapírok 56,066 41,446 

3 Hitelintézetekkel szembeni követelések 542,712 568,933 

4 Ügyfelekkel szembeni követelések 176,184 252,041 

5 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 44 45 

6 Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 

7 Részvények, részesedések befektetési célra 5,976 26,409 

8 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozással 0 0 

9 Immateriális javak 343 759 

10 Tárgyi eszközök 779 1,036 

11 Saját részvények 0 0 

12 Egyéb eszközök 3,288 1,133 

13 Aktív időbeli elhatárolások 45,301 48,974 

  Eszközök összesen 843,197 940,864 

1 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 293,744 297,298 

2 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 25,398 42,931 

3 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 411,878 441,424 
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4 Egyéb kötelezettségek  22,142 2,910 

5 Passzív időbeli elhatárolások 10,231 10,442 

6 Céltartalékok 865 1,474 

7 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

8 Jegyzett tőke 69,000 133,700 

9 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 

10 Tőketartalék 400 400 

11 Általános tartalék 6,718 9,613 

12 Eredménytartalék (+-) 0 0 

13 Lekötött tartalék 0 0 

14 Értékelési tartalék 0 0 

15 Mérleg szerinti eredmény (+-) 2,821 672 

  Források összesen 843,197 940,864 

  Ebből saját tőke 78,939 144,385 

 

Az Eximbank Zrt. szavatoló tőkéje 147 940 M Ft volt 2016 végén. 
 

Eredménykimutatás M Ft 2015.12.31 2016.12.31 

1 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  40,358 44,742 

2 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 25,135 24,682 

  KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 15,223 20,060 

3 Bevételek értékpapírokból 0 111 

4 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 347 7,210 

5 Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 279 6,939 

6 Pénzügyi műveletek nettó eredménye -3,163 -3,334 

7 Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 4,006 6,115 

8 Általános igazgatási költségek 4,907 5,877 

9 Értékcsökkenési leírás 283 425 

10 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 4,831 7,730 

11 

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövő-

beni) kötelezettségekre 
2,864 8,331 

12 

Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a 

függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 
1,735 814 

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 

779 464 

14 

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 

kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, ré-

szesedések után 

0 0 

15 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 4,206 1,209 

16 Rendkívüli bevételek 0 0 

17 Rendkívüli ráfordítások 66 145 

18 Rendkívüli eredmény (16-17) -66 -145 

19 Adózás előtti eredmény (+- 15 +-18) 4,140 1,064 

20 Adófizetési kötelezettség 1,006 317 

21 Adózott eredmény (+- 19-20) 3,134 747 

22 Általános tartalékképzés, felhasználás (-+) -313 -75 

23 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 

24 Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 

25 Mérleg szerinti eredmény (+- 21-/+22+23-24) 2,821 672 
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Az Eximbank Zrt. adózás előtti eredménye meghaladta az 1 Mrd Ft-ot, amely az előző évhez képest 

közel 3 Mrd Ft-tal maradt el.   

 

A bázishoz képest javította az eredményt: 

 4,8 Mrd Ft-tal a magasabb kamatkülönbözet;  

 111 M Ft-tal az értékpapírokból származó magasabb bevétele és  

 203 M Ft-tal a kapott és fizetett jutalékok és díjak nettó eredménye.  

Az eredményt rontotta:  

– 5,7 Mrd Ft-tal a nettó értékvesztés céltartalék képzés sorokon néhány ügylet kockázatának 

növekedése; 

– 1,1 Mrd Ft-tal az egyéb bevételek és ráfordítások különbözete; 

– 970 M Ft-tal nőtt az Eximbank Zrt. költsége a bázishoz képest: magasabb szakértői díjak, in-

formatikai szolgáltatás, egyéb anyag és nem anyagjellegű szolgáltatások magasabb költsé-

gei. Az Eximbank Zrt. a 2016. évi üzleti tervében elfogadott összes költségeiben 323 M Ft-

os megtakarítást ért el, a 2015. évi bázishoz képesti növekedés ellenére; 

– az értékcsökkenési leírás 143 M Ft-tal növekedett, valamint 

– 79 M Ft-tal nőttek a 2015. üzleti évhez képest a rendkívüli ráfordítások.  

 

 

A MEHIB Zrt. 2016. évi gazdálkodási folyamatai 

 

Mérleg M Ft 2015.12.31. 2016.12.31. 

A Immateriális javak 8 46 

B Befektetések 10,672 14,656 

C Követelések 2,031 2,444 

D Egyéb eszközök 257 302 

E Aktív időbeli elhatárolások 262 213 

 Eszközök (aktívák) összesen 13,230 17,661 

A Saját tőke 8,546 7,746 

B Biztosítástechnikai tartalékok 3,239 8,396 

C Céltartalékok 91 88 

D Viszontbiztosítóval szembeni letéti köt.   

E Kötelezettségek 938 1,006 

F Passzív időbeli elhatárolások 415 425 

 Források (passzívák) összesen 13,230 17,661 

 

A MEHIB Zrt. 2016. év végi mérlegfőösszege érdemben nem változott. Jegyzett tőkéje 2016. év 

végén 4,3 Mrd Ft volt. 
 

Eredménykimutatás M Ft 2015.12.31. 2016.12.31. 

1. Bruttó díj 359 7,057 

2. Megszolgált díj 998 1,900 

3. Biztosítástechnikai bevétel 1,002 1,903 

4. Biztosítástechnikai ráfordítás 1,949 2,789 

5. Biztosítástechnikai eredmény -947 -886 

6. Befektetési eredmény 138 40 

7. Szokásos vállalkozási eredmény -344 -799 

8. Rendkívüli eredmény 0 0 

9. Adózás előtti eredmény -344 -799 

10. Adózott eredmény -355 -799 

11. Mérleg szerinti eredmény -355 -799 
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A MEHIB Zrt. biztosítástechnikai eredménye a 2016. év végén 885,6 M Ft veszteséget mutatott. 

Ennek oka az, hogy az Eximbank Zrt. részéről 2016-ra tervezett projektkockázatú vevőhitelek szá-

mottevő része nem valósult meg, így az ezen hitelek mögé tervezett biztosítási ügyletek sem jöttek 

létre.  

A 2015-höz képest mintegy 61 M Ft-tal kedvezőbb biztosítástechnikai eredmény mögött a biztosí-

tástechnikai bevételek bázishoz viszonyított – a biztosítástechnikai ráfordítások 840 M Ft-os emel-

kedése melletti – mintegy 901 M Ft-os növekedése áll. 
 

Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzések  
 

A KKM tulajdonosi ellenőrzési tevékenységét az Eximbank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél azok Fe-

lügyelőbizottságain keresztül gyakorolja, amelyeknek tagjait a társaságok Alapszabálya alapján a 

KKM, mint Alapító nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelőbizottságok az Alapszabály szerint a tár-

saságok ügyvezetésének és ügyvitelének az ellenőrzését végzik a Belső ellenőrzésen keresztül. A 

Felügyelőbizottságok hagyják jóvá a társaságok Belső ellenőrzésének kockázatelemzésen alapuló 

éves ellenőrzési tervét. A Belső ellenőrzés 2016. évi munkaterve az Eximbank Zrt.-re vonatkozóan 

8, míg a MEHIB Zrt. esetében 7 ellenőrzést, illetve 13 integrált, vagyis mindkét társaságot érintő 

vizsgálatot tartalmazott.  Az Eximbank Zrt.-nél egy terven felüli vizsgálatot folytatott le a Belső el-

lenőrzés. A 2016. évi munkatervben szereplő valamennyi ellenőrzést lefolytatta a társaságok Belső 

ellenőrzése, amelyekről az elkészült vizsgálati jelentéseket a társaságok Felügyelőbizottságai meg-

tárgyaltak és jóváhagytak.  

Szintén a tulajdonosi ellenőrzés eszközrendszerébe tartozik, hogy az Alapszabályban meghatározás-

ra kerültek azok a döntések, amelyek kizárólagosan az Alapító, vagyis a KKM hatáskörébe tartoz-

nak, így ezeknél az Alapító szorosabb tulajdonosi kontrollt gyakorol.  

A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv az Eximbank Zrt.-nél átfogó ellenőrzést folytatott 

le a 2016. évben. A felügyeleti ellenőrzést lezáró határozat részét képező vizsgálati jelentésben a tu-

lajdonosi joggyakorlás kontroll besorolása erős volt. 
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Földművelésügyi Minisztérium 

 

 

 

Erdészeti társaságok 

 

1. Jogszabályi háttér 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 9/A. §-a 

rendelkezik arról, hogy az 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 tu-

lajdonban levő 22 erdészeti zártkörű részvénytársaság felett a tulajdonosi jogokat a földművelés-

ügyi miniszter (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.  

 

Az állami erdészeti társaságok hatályos alapszabálya meghatározza az alapító, a felügyelőbizottság 

és az ügyvezetés (vezérigazgató) hatásköreit. Ennek megfelelően az erdészeti társaságok vagyonke-

zelésével, tulajdonosi elvárásokkal, gazdálkodásukkal kapcsolatos alapvető döntések a tulajdonosi 

jogokat gyakorló Alapító hatáskörébe tartoznak. Az Alapító meghatározza a társaságok stratégiai és 

éves üzleti tervét, jóváhagyja a társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és konszo-

lidált üzleti beszámolóját, az adózott eredmény felhasználását, az osztalékpolitikát. Az Alapító bi-

zonyos értékhatárok felett kizárólagos döntési joggal rendelkezik egyes vagyonelemek beszerzésé-

ről, elidegenítéséről, kezesség és garancia vállalásáról, hitel (kölcsön) felvételéről, vagyont terhelő 

zálogjog alapításáról. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az állami erdőterületek kezelésé-

re vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötése, megszüntetése, módosítása. Az Alapító döntési 

jogkörébe tartozik a felügyelőbizottság, a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, javadalmazá-

suk megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása. A társaságoknál az éves beszá-

molót könyvvizsgáló auditálja, a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról az Alapító dönt.  

 

2. Az erdészeti társaságok szervezeti felépítése 

 

A társaságoknál ügydöntő felügyelőbizottság működik, tagjait az Alapító választotta meg. A felü-

gyelőbizottságok tagjainak száma társaságonként eltérően 4-6 fő. A hatályos törvényi rendelkezé-

seknek megfelelően 17 társaság felügyelőbizottságában dolgozói küldöttek is képviseltetik magu-

kat. 

 

Az Alapító 2014 decemberében Alapítói határozatot adott ki a társaságok felügyelőbizottsági elnö-

keinek és tagjainak megválasztásáról, 2016-ban néhány esetben került sor új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására, illetve négy társaság esetében – a megbízatás lejárta miatt – új munkavállalói ta-

gok megválasztására. 

A társaságok operatív irányítását a megválasztott vezérigazgatók látják el, 2016-ban új vezérigazga-

tói megbízatásról nem döntött az Alapító. 

 

3. A társaságokkal szembeni tulajdonosi elvárások teljesítése 

 

2016. januárban elfogadásra kerültek a társaságok 2016-2018. évi stratégiai tervei, amelyek megha-

tározzák az egyes társaságok részére a fő stratégiai és szakmai célokat, elvárásokat, az elvárt gaz-

dálkodási irányokat és eredményt. A társaságok éves üzleti tervei igazodtak a stratégiai tervekhez, a 

lényeges változásokat a tervek külön kiemelten mutatták be.  

A társaságok gazdálkodásuk során a 2016. évi üzleti tervekben megfogalmazott tulajdonosi elvárá-

soknak megfelelően eleget tettek: 
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 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 egésze vonatkozásában. 

 A társaságok a közcélú (környezet- és természetvédelmi) és a közjóléti (attrakciók, rekreáció, 

stb.) feladataikat jogszabályi előírásokat követve, az igények és források figyelembevételével, 

teherviselő képességüknek megfelelően látták el. 

 A társaságok részt vállaltak az ország regionális fejlesztéséből származó feladatokban (erdőtele-

pítés, szaktanácsadás, magán- és egyéb erdők kezelése, infrastruktúra fejlesztése, közmunka 

stb.). 

 A társaságok céltudatos PR tevékenységgel a társadalom felé a „nyitott erdő” megvalósulását 

irányozták elő. 

 

4. A társasági portfólió bemutatása 

 

A 22 állami erdészeti társaság 2016-ban összesen 1 083 439 hektár területen működött, amely terü-

letből 956 248 hektár az erdőterület. Az összes kijelölt NATURA 2000 terület nagysága 

572 448 hektár, a korlátozással érintett összes terület 688 906 hektár. 

2016. február 15-én 19 társaság esetében aláírásra kerültek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel a 

végleges vagyonkezelési szerződések. A három, védelmi rendeletetésű (katonai) erdőterületeken 

működő erdészeti társaság a Honvédelmi Minisztériummal kötött használatba adási szerződés alap-

ján kezeli az erdőterületeket.  

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó föld (erdő) területekre vonatkozóan a végleges 

vagyonkezelési szerződések előkészítése folyamatban van.   

Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásából adódóan a bevételek és kiadá-

sok egyenlege jelentősen változott az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban reali-

zálták árbevételük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban a csak ráfordítást je-

lentő erdőfelújítási munkálatok miatt – a költségek kerültek túlsúlyba. Ennek okán a likviditás meg-

őrzése és javítása folyamatos figyelmet igényelt. 

 

A 22 társaság jelentős regionális foglalkoztató. 2016-ban átlagosan 5 691 fő munkavállalót foglal-

koztattak, továbbá a vállalkozási tevékenység során foglalkoztatottakkal együtt mintegy 40 ezer fő 

megélhetését biztosították.  

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. 2016-ban az összes közfoglalkoztatott létszáma 10 161 fő volt, ami éves 

átlagban 5 700 fő alkalmazását jelentette.  

 

5. A társaságok 2016. évi vagyoni helyzete, gazdálkodása 

 

Az erdészeti társaságok csoportszintű adatai a 2016. évben (E Ft) 

 

Megnevezés 2015. 2016. 

2016.Tény/ 

2015.Tény 

% 

Eszköz/Forrás összesen 122 437 288 128 743 635 105,15  

Befektetett eszközök 80 507 524 82 802 447 102,85  

Forgóeszközök 41 133 386 45 175 431 109,83  

Követelések 9 273 356 9 741 952 105,05  

Saját tőke 92 126 786 96 569 363 104,82  
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Jegyzett tőke 33 618 139 34 653 139 103,08  

Céltartalékok 3 791 596 3 945 608 104,06  

Kötelezettségek 13 887 491 15 740 752 113,34  

Értékesítés nettó árbevétele 92 522 717 94 188 648 101,80  

Működési költségek 91 719 530 92 685 776 101,05  

-ebből személyi jellegű ráfordítások 34 676 507 35 995 841 103,80  

Üzemi tevékenység eredménye 3 062 244 3 535 295 115,45  

Adózás előtti eredmény 3 552 105 3 722 247 104,79  

Adózott eredmény 3 186 049 3 403 130 106,81  

Adózás előtti eredmény/Saját tőke (%) 3,86  3,85  99,97 

Megvalósult beruházás 11 010 458 9 534 296 86,59  

Zárólétszám, közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 5 726 5 718 99,86  

Átlaglétszám, közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 5 649 5 691 100,74  

 

A 2016. évi nettó értékesítési bevétel nagysága 94 189 M Ft, ami 1,80 % növekedést mutat az előző 

évi értékhez képest. A társaságcsoport 2016. évi árbevételének 23,30 %-a export értékesítésből 

származott. Az egyéb bevételek nagysága 12 933 M Ft, a bázishoz viszonyított értéke 9,25 % csök-

kenést mutat, ami a közfoglalkoztatottak csökkenésével és a pályázati lehetőségek szűkülésével ösz-

szefüggő költségvetési támogatás mértékével függ össze.  

 

A működési költségek nagysága portfólió szinten 92 686 M Ft, a bázisérték 101,05 %-a. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 58 355 M Ft, 1,70 %-kal volt alacsonyabb a 2015. évi értéknél. 

A csökkenés az értékesítés bővülésével áll összhangban.  

 

A személyi jellegű ráfordítások összességében 35 996 M Ft-ot tettek ki 2016-ban, ami a bázisnál 

3,80 %-kal magasabb. Az 5 691 fő átlagos alkalmazotti létszám a bázis 100,74 %-a.  

 

A társasági csoport üzemi tevékenységének eredménye 3 535 M Ft, ami az előző évi érték 

116,19 %-a. 

 

A pénzügyi eredmény 187 M Ft társasági csoport szinten. Az alacsony kamatbevételek mellett az 

értékesített devizakészletek és az árfolyammozgás alakították az eredményt. 

 

 

Eredménymutatók 
2015.Tény 

(%) 

2016.Tény 

(%) 

Saját tőkére jutó adózás előtti eredmény (ROE) 3,86 4,04 

Nettó árbevételre jutó adózás előtti eredmény (ROS) 3,84 3,95 

Összes eszközre jutó adózás előtti eredmény (ROA) 2,90 3,04 

 

A 22 társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 82 802 M Ft, ami a 2015. évi bázisérték 

102,85 %-a. A növekedést a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedé-

se jelenti. A társaságcsoport befektetett eszközeinek 95,07 %-a tárgyi eszköz, amelynek értéke 

78 720 M Ft.  

A forgóeszközök összes értéke 45 175 M Ft, ami 9,83 %-kal magasabb a bázisértéknél, a készletek, 

követelések és a pénzeszközök növekedésének eredményeként.  
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A forgóeszközök állományából 11 011 M Ft a készletek, 9 742 M Ft a követelések összege. Az 

éven belül lejáró értékpapírok állománya 1 632 M Ft, az egyéb részesedés értéke 290 M Ft, az aktív 

időbeli elhatárolások értéke 766 M Ft. A társaságcsoport 22 500 M Ft értékben rendelkezett pénz-

eszközzel, amely a likviditás biztosítása mellett a pályázatok önrészét, a beruházások fedezetét biz-

tosította.  

 

A saját tőke értéke 96 569 M Ft, és 4,82 %-kal magasabb a 2015. évi értéknél.  

 

A társaságok tőkeszerkezetén belül a jegyzett tőke értéke 2016. december 31-én az előző évhez ké-

pest 975 M Ft-tal volt magasabb. Az erdészeti társaságok közül 16 társaság részesült a 2016. évben 

a költségvetés terhére összesen 1 113 M Ft értékben tőkeemelésben, amelyből 138 M Ft cégbírósági 

bejegyzése 2017-ben valósult meg.  

 

A társaságcsoport 2016. évi saját tőkéjének 96 569 M Ft értéke az összes forrás 75,01 %-a. A saját 

tőkén belül a 3 403 M Ft adózott eredmény 6,81 %-kal volt magasabb a 2015. évinél.   

 

A kötelezettségek 15 741 M Ft értéke 13,34 %-kal volt alacsonyabb a 2015. évi értéknél.  

 

A társaságcsoport vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulása 

 

Vagyoni mutatók 2015. év 2016. év 

Saját tőke/Eszközök összesen (stabilitás) 75,24 % 75,01 % 

Kötelezettségek/Eszközök összesen (eladósodottság)   11,34 % 12,23 % 

Likviditás (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 3,13 3,05 

 

A vagyoni mutatók a társaságcsoportra összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást, stabil vagyo-

ni és likviditási helyzetet mutattak a 2016. évben.  

 

A kötelezettségek 2016. év végi állománya a saját tőkéhez viszonyítva nem veszélyeztette a társa-

ságok 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 ide-

gen tőke (kötelezettségek) aránya alacsony szinten volt. 2016-ban a portfólió eszközeinek 75,01 %-

át finanszírozta saját forrásból. A társaságcsoport likviditása 3,05, ami kiegyensúlyozott gazdálko-

dást mutat. 

 

A társaságcsoport vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, határidőben eleget tett a gazdálkodás során 

fizetési kötelezettségeinek, 2016. 12. 31-én lejárt határidejű köztartozása nem volt.  

 

6. Eredmény felosztás  

 

A 2016. évi adózás előtti eredmény 3 722 M Ft, ami a bázisnál 4,79 %-kal magasabb. 

 

Az üzletpolitikai irányelvekben meghatározott elvárások és feladatok teljesítésére tekintettel a tulaj-

donosi joggyakorló a társaságoktól nem vont el osztalékot, az elszámolt adózott eredményt a társa-

ságok az eredménytartalékba vezették át.  
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7. A gazdálkodás szakmai értékelése 

 

A társaságok eredményes gazdálkodását meghatározó tényező a kitermelhető faanyag mennyisége. 

A társaságok fakitermelési tevékenységüket az erdőtervi előírások maximális betartása mellett vé-

gezték. A 10 éves időszakra szóló erdőterv szerinti fakitermelési lehetőség kihasználása évek óta 

87-90 % körül mozog cégcsoport szinten. 

 

A faanyagforgalom szabályozási protokoll 2015. január 15-én került bevezetésre. Célja, hogy az ál-

lami erdészeti társaságok faanyag-forgalmazása a fakitermelések tervezésétől az értékesítések lebo-

nyolításáig ellenőrizhető, nyomon követhető keretek között, a legnagyobb értékkihozatal követel-

ményét teljesítve, valamint közvetlen és közvetett társadalmi célokat szolgálva, a hazai piacot erő-

sítve történjen. 

 

12 társaság végez faipari tevékenységet, ezen belül 4 társaság rendelkezik nagyobb, országos szin-

ten is meghatározó fafeldolgozó üzemmel, parketta- és raklapgyártással. A társaságok törekednek a 

termékek minél magasabb feldolgozottsági szinten való értékesítésére. 

 

Kormányzati és a tervezési iránymutatásban a társaságok részére közvetített tulajdonosi elvárás a 

társaságok alaptevékenységének pozitív üzemi eredménye. A társaságok a működési költségeiket a 

feladatokhoz igazodva, a megtakarítási lehetőségek maximális kihasználásával alakították 2016. 

évben is. 

 

A társaságok gazdálkodásukat a szűkös pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett vé-

gezték. 

 

Az erdészeti társaságok gazdálkodása két nagyobb csoportba sorolható. Az egyik az állami tulaj-

donban lévő erdőterületeken vagyonkezelési szerződés keretében az erdő- és vadgazdálkodás, a 

közjóléti és az erdővédelmi feladatok ellátása. A társaságok túlnyomó többsége ezen felül vállalko-

zói tevékenységet is végez, amelyek fafeldolgozás (fűrészüzem és parkettagyár), erdőgazdasági 

szolgáltatás magánerdő tulajdonosok részére, valamint egyéb tevékenységek (fakereskedelem, szál-

láshely kereskedelem, egyéb). Egy társaság rendelkezik vadhúsfeldolgozó üzemmel is.  

 

A társaságok nyereséges ágazata volt a fakitermelés, vadgazdálkodás, valamint a fafeldolgozás. Az 

erdőtelepítés, erdőművelés önmagában csak ráfordítást jelentett, a közjólét üzemeltetése minimális 

árbevétel mellett veszteséges ágazat. 

 

A 22 állami erdészeti társaság gazdálkodásában eltérő mértékben vesz részt a vadgazdálkodási ága-

zat, amely részarányát döntően meghatározza a földrajzi és klimatikus adottságoktól, az erdők mi-

nőségétől függő vadállomány mennyisége és minősége. A társaságok a vadállomány összetételének 

javítását, mennyiségi szinten tartását, esetenként csökkenését irányozták elő.  

 

A társaságok részt vállaltak a 2016. évi szociális tűzifa programban, az országos parlagfű mentesí-

tési programban.  

 

8. Természeti károk 

 

A társaságokat a 2016. évben is jelentős mértékben sújtották természeti károk, amelyek összesen 

876 M Ft kárértéket tettek ki. Ennek túlnyomó részét, 578 M Ft-ot az erdősítésekben és a faállo-

mányokban bekövetkezett károk tették ki, amely kimagasló értéknek tekintélyes részét abiotikus 

okok (jellemzően aszály, hó, árvíz-belvíz, vihar, tűz) miatti  kárérték képezi.  2016-ban az infrast-

ruktúrában bekövetkezett károk közül a legnagyobb kártételt a viharok okozták. A 2014. decemberi 
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jégkárral leginkább sújtott társaságok esetében az erdők helyreállítási, újraerdősítési költségei nem 

csekély tételt képviseltek még 2016-ban is. 

 

9. Beruházások 

 

A társaságok a 2016. évben 9 534 M Ft beruházást valósítottak meg, amely a bázisértékhez viszo-

nyítva csökkenést mutat. Jelentős volt az elmaradás az ingatlan beruházások terén, továbbá a közjó-

léti beruházások esetében az erdei vasutakhoz és egyéb közjóléti eszközökhöz kapcsolódóan jelent-

kezett csúszás a következő évre.  

 

A beruházások a társaságok erdőművelési, fakitermelési (faanyag mozgatási), fafeldolgozási, inten-

zív vadgazdálkodási, valamint a közjóléti tevékenység fejlesztését szolgálták. A társaságok útberu-

házásra 764 M Ft-ot, vasútfejlesztésre 194 M Ft-ot fordítottak a 2016. évben. Jelentős volt az ingat-

lan beruházásokon belül az épület és egyéb ingatlan beruházás (3 810 M Ft), amely összefügg a je-

lentős közjóléti fejlesztésekkel. A műszaki gépek, berendezések, informatikai fejlesztések értéke 

2 723 M Ft-ot tett ki.  

 

Az erdőfelújítások, erdőtelepítések védelme érdekében létesített vadkárelhárító kerítések 

1 117 M Ft felhasználásával létesültek. Erdőtelepítést 127 M Ft felhasználásával valósítottak meg a 

társaságok. Számos erdei kilátó, erdei iskola, erdei pihenőhely létesítésére, felújítására is sor került.  

 

10. Közjóléti tevékenység 

 

Az erdők hármas funkciójából adódóan, és a Földművelésügyi Minisztérium szemléletének köszön-

hetően az állami erdészeti társaságok társadalmi szerepvállalása egyre fokozottabb mértékű. Törek-

vés, hogy az erdő a társadalom minden igényét a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki úgy, 

hogy közben gazdasági- és védelmi funkcióját is megőrizze. Ennek az elvárásnak tesz eleget a 22 

állami erdészeti társaság közjóléti beruházásainak évről-évre egyre növekvő tendenciája. 2016-ban 

közjóléti beruházások összesen 2 298 M Ft értékben valósultak meg, ezen belül 1 222 M Ft érték-

ben saját forrásból, 1 061 M Ft értékben tulajdonosi tőkeemelésből, illetve pályázatok útján finan-

szírozva 15 M Ft értékben. Jelentőségében és a számadatokat tekintve is vezető szerepet töltenek be 

a kilátók, szálláshelyek, erdei iskolák, valamint erdei kiránduló- és pihenőhelyek. 

 

11. Közfoglalkoztatás  

 

A 2016. évben is két közfoglalkoztatási program futott a társaságoknál. Az egyik a 2015. évről át-

húzódó program 2016. január-februárban, a másik program 2016. március és decembere között 

érintette a 2016. évet és áthúzódott a következő évre, 2017. február 28-ig. A közfoglalkoztatás két 

időszaka a teljes évi munkákat átfogta. 

 

A közfoglalkoztatottak az erdősítések ápolási munkálatait, a parlagfű elleni védekezést, az erdőkben 

a hulladék eltávolítását és közjóléti feladatokat végeztek.  

 

A közfoglalkoztatási programokon belül a támogatás mértéke a béreket és közterheit fedezte. Saját 

forrás felhasználása vált szükségessé a közfoglalkoztatottak szállításának költségei, a használt szer-

számok beszerzési költségei fedezetére, és egyes társaságok esetén a szállítási eszközök beszerzésé-

hez.  

 

A közfoglalkoztatottak egy része a támogatott továbbképzési programokban is részt vett.  

 

2016-ban az összes közfoglalkoztatott létszáma 10 161 fő volt, ami éves átlagban 5 700 fő alkalma-

zását jelentette. A két kimutatott létszám eltérése a magas fluktuációt mutatja.  
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A közfoglalkoztatásban a 2016. évi átlaglétszám 13,49 %-kal csökkent a 2015. évi értékhez képest, 

ami a munkaerőpiaci tendenciákkal van összefüggésben.  

 

A 2016. évben a társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak bérköltsége – járulékok nélkül – 

5 327 M Ft volt. 

 

12. Bérgazdálkodás, létszám  

 

2016-ban a társaságok átlagos állományi létszáma 5 691 fő volt, ami az előző évi állományi létszám 

100,74 %-a. A társaságok a feladatbővüléssel, racionalizálással összefüggő létszámnövekedéssel él-

hettek a tervek szerint.  

A 22 társaságnál foglalkoztatott munkavállalók és közfoglalkoztatottak együttesen felmerült 2016. 

évi személyi jellegű ráfordításainak összege 35 995 M Ft. Ezen belül a bérköltségek nagysága 

24 319 M Ft, a bérjárulékok értéke 6 739 M Ft, az egyéb személyi jellegű ráfordítások nagysága 

4 937 M Ft.  

 

A társaságok bértömeg gazdálkodást folytatnak. Az elfogadott 2016. évi üzleti tervekben a kereset-

tömeg megengedett növekedésének mértéke 4,4 % volt. Ezt a társaságok – a megengedett korrekci-

ókra is figyelemmel – teljesítették. A társaságoknál a béren kívüli juttatások rendszerét a kollektív 

szerződés, illetve szabályzatok, vezetői utasítások tartalmazzák.  

 

Az egy főre eső átlagkereset bruttó 276 420 Ft/hó.   

 

13. Tulajdonosi intézkedések, rendkívüli események 2016-ben 

 

A társaságok alapszabályában rögzítettek szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a dön-

tés 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 vagyon-

kezelési szerződések. 

 

Alapítói határozatokban rendelkezett a földművelésügyi miniszter a 2016. évi 1 113 M Ft értékű tő-

keemelésekről. A tőkeemeléssel 16 társaság jutott költségvetési forráshoz, amelyből 1 035 M Ft-ot 

közjóléti fejlesztésekre, 78 M Ft-ot Kormányhatározatban elrendelt csereerdősítés megvalósítására 

fordítottak a társaságok.  

 

Alapítói határozat került kiadásra a 22 társaság részére a 2016-2018. évekre vonatkozó stratégiai 

tervek jóváhagyásáról. Jóváhagyásra kerültek a 2016. évi társasági üzleti tervek, a társaságok éves 

beszámolói, megválasztásra kerültek a könyvvizsgálók.  

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) szabályszerűségi ellenőrzést folytatott le a 22 tár-

saságnál „az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységé-

nek ellenőrzése” tárgyában 2015-ben. Az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg többek közt a társasá-

gok részére is. Az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatosan a társaságok intézkedési terveit elfogadta, az in-

tézkedési tervekben foglaltakat a társaságok végrehajtották.  

 

2016-ban a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) vizsgálatot folytatott a társa-

ságoknál „az állami részvétellel működő erdészeti gazdasági társaságok gazdálkodása szabályszerű-

ségének vizsgálata” címmel. A KEHI 2016 nyarán 6 társaság vizsgálatáról ellenőrzési jelentés-

tervezetet küldött a földművelésügyi miniszter és az érintett 6 társaság részére, amelyet a földműve-

lésügyi miniszter és az érintett társaságok is észrevételeztek. A vizsgálat még nem zárult le.  
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Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

1. Jogszabályi háttér 

 

A társaság a közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat közfela-

datként látja el, a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A 

Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a társaság felett az államot megillető tulajdonosi jo-

gok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 30/2016. (VII.28.) NFM 

rendelet 1. §-a alapján 2016. július 29. napjától 2020. december 31. napjáig a Földművelésügyi Mi-

nisztérium gyakorolja. 

 

2. A rábízott vagyonhoz kapcsolódó 2016. évi szervezeti-működési keretek 

 

Mivel a társaság feletti tulajdonosi joggyakorló 2016. július 29. napjától a Földművelésügyi Minisz-

térium, a rábízott vagyonhoz kapcsolódó szervezeti-működési kereteit a mindenkor hatályos Szer-

vezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, valamint a 

közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásához szükséges kormányzati felada-

tokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozatban a Kormány döntött arról, hogy a közösségi ag-

rármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat 2016. június 15-től a Magyar Turisztikai Ügy-

nökség Zrt. helyett az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el a 

Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt, kivéve a közösségi bormarketing feladatokat, me-

lyeket továbbra is a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. lát el. 

 

A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekez-

dés alapján a közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat a társaság 

látja el. 

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése kimondja, hogy az agrárpolitikáért felelős miniszter a társasá-

gon keresztül összehangolja Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcso-

latban a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a közös-

ségi agrármarketing feladatok ellátását, annak módját. 

 

Közösségi agrármarketing tevékenységen olyan sajátos marketingtevékenységet értünk, amely túl-

lép a vállalatokra jellemző „egyszereplős” marketing munkán és tevékenységi körön, és helyette 

egy szakágazat, egy termelői csoport vagy egy teljes régió érintettjeivel közösen, azok érdekében és 

velük szorosan együttműködve – a közösségi és nemzeti értékek által vezérelten – hajtják végre. 

 

A társaság a közösségi marketing központi költségvetési források figyelembevételével és egyéb 

eszközök felhasználásával megteremti azokat a lehetőségeket (kiállítások, rendezvények, üzletem-

ber találkozók, kiadványok, online eszközök stb.), melyekkel a KKV-k versenyelőnyhöz, piaci po-

zícióhoz juthatnak, jó hírnevet, ismertséget szerezhetnek hazánkban és külföldön egyaránt. 

 

A társaság – a Tulajdonos útmutatásainak megfelelően – küldetése, célterülete és szakmai feladatai 

alapján, az alábbi operatív feladatokat látja el: 

 

 ellátja a közösségi agrármarketing feladatokat;  

 megvalósítja a szakmai szervezetek közötti összefogást; 

 elősegíti az információáramlást az érintett kormányzati és az agrárágazati szereplők között; 

 kiemelt termékpálya kampányokat valósít meg; 
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 segíti a hazai termékek piaci részesedésének növekedését; 

 elősegíti a kis- és középvállalkozások külpiacokon való megjelenését; 

 erősíti a védjegyek és Hungarikumok ismertségét; 

 ellátja az Alapító Okiratban meghatározott egyéb feladatokat. 

 

A társaság szervezeti felépítése 

 

A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak 

megbízatása határozott idejű, legfeljebb hároméves időtartamra szól. A felügyelőbizottság első el-

nökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki. A tagok megválasztása 

óta személyi változás nem történt.  

 

A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a társaság érdekeinek 

megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a 

társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni. A fe-

lügyelőbizottság testületként jár el. 

 

A társaság operatív irányítását az ügyvezető látja el munkaviszony keretében. A társaság alapítását 

követően 2016-ban egy alkalommal döntött az Alapító ügyvezető csere tárgyában Alapítói határozat 

meghozatala útján.   

 

3. A 2016. évi jelentősebb tulajdonosi döntések 

 

Az MNV Zrt. Alapítói határozatban rendelkezett a társaság létrehozásáról. A földművelésügyi mi-

niszter Alapítói határozatával került sor a társaság 2016. évi II. féléves üzleti tervének elfogadására. 

 

Az Alapító által hozott határozatok nagy része 2016-ban az Alapító Okirat szerinti értékhatárhoz 

kötötten a társaság kötelezettségvállalásairól szóltak, valamint az ügyvezető személyében történt 

változáshoz kapcsolódtak; vagyonelemekkel kapcsolatos tulajdonosi döntés nem volt. 

 

4. A rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzés  
 

A tulajdonosi joggyakorló, a társaság Alapító Okiratában foglaltak szerint, elsősorban a Felügyelő-

bizottság útján ellenőrzi a társaságot. A 2016. évre vonatkozóan 2017-ben rendelt el átfogó belső el-

lenőrzést. 

 

Az állandó könyvvizsgáló 2016-ban a beszámolót ellenőrizte a jogszabályoknak megfelelően. 

 

5. A társaság 2016. évi vagyoni helyzete, gazdálkodása 

 

A társaság 2016. évi működéséhez az alábbi támogatási szerződések biztosították a rendelkezésre 

álló költségvetési forrást:  

 

− a Földművelésügyi Minisztériummal „A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 

támogatása közösségi agrármarketing feladat ellátása" feladatra kötött támogatási szerződés 

alapján a társaság 200 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyből 47 425 E Ft 

került felhasználásra 2016. december 31-ig; 

− a Földművelésügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján 908 400 E Ft visz-

sza nem térítendő támogatást kapott a társaság a "közösségi agrármarketing feladat ellátása" 

közfeladat költségeinek fedezetére, mely 2016. évben teljes összegben folyósításra került; 

− a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a 2016. évi 

antalyai Botanika Világkiállításon történő magyar részvételre kapott 150 000 E Ft összegű 
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vissza nem térítendő támogatást a társaság. A társaság 2016. 06. 10-én történt megalakulását 

követően 60 623 E Ft összeget használhatott fel a projekt megvalósításához. A projekt lezá-

rását követően az elszámolás a támogatást nyújtó részére beadásra került. A rendelkezésre 

álló forrásból a társaság 19 539 E Ft-ot használt fel, a fennmaradó 41 084 E Ft-ot további 

rendelkezésig rövid lejáratú kötelezettségként tartotta nyilván.    

 

A társaság 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló, Éves zárómérleg és Eredménykimutatás 2016. 

06. 10. - 2016. 12. 31. időszakra vonatkozó főbb számadatai az alábbiak:  

 

 Mérlegfőösszeg: 715 420 E Ft                                      

 Saját tőke: 3 000 E Ft   

 Jegyzett tőke: 3 000 E Ft 

 Értékesítés nettó árbevétele: 26 409 E Ft     

 Üzemi tevékenység eredménye: 1 784 E Ft 

 Adózás előtti eredmény: 278 E Ft 

 Adózott eredmény: 0 Ft                                          

 Mérleg szerinti eredmény: 0 Ft 

 Személyi jellegű ráfordítások: 182 419 E Ft 

 

Aktív időbeli elhatárolásként mindösszesen 81 562 E Ft-ot számolt el a társaság a vonatkozó jog-

szabályi előírásoknak megfelelően, amely az alábbiak tételekből tevődik össze: 

 2016. évben pénzügyileg teljesített, de 2017. évben megrendezésre kerülő vásárokat érintő 

területbérleti díjak összege: 77 374 E Ft;    

 2016. évben pénzügyileg teljesített, de 2017. évet érintő irodabérleti díj és üzemeltetési költ-

ség összege: 3 718 E Ft; 

 2016. évben pénzügyileg teljesített, de 2017. évet érintő utazásokkal összefüggő repülője-

gyek összege: 470 E Ft. 

Az óvatosság számviteli elve alapján a társaság 2 500 E Ft összegben céltartalékot képzett egy fo-

lyamatban lévő peres ügy várható kötelezettségére vonatkozólag. 

 

Passzív időbeli elhatárolásként mindösszesen 67 677 E Ft-ot számolt el a társaság a vonatkozó jog-

szabályi előírásoknak megfelelően, amelyből a 2017. évben számlázott, de a 2016. évet érintő költ-

ségek összege (mobiltelefon, internet költség, üzletviteli tanácsadás költsége, 2016. évi könyvvizs-

gálat fennálló költsége) 1 032 E Ft.  

 

Rövid lejáratú kötelezettségként mindösszesen 642 243 E Ft összeg került elszámolásra, amely az 

alábbi tételekből tevődik össze: 

 

 vevőktől kapott előlegek: 635 E Ft;   

 szállítói tartozások: 30 073 E Ft;  

 fordulónapig nem számlázott szállítói tartozások: 60 295 E Ft;  

 NAV-val, helyi Önkormányzattal szembeni adókötelezettségek: 28 518 E Ft;  

 támogatási előlegek még fel nem használt része: 517 479 E Ft;  

 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 5 243 E Ft. 

 
 

A 2016. évi értékesítés nettó árbevétele mindösszesen 26 409 E Ft, amely a létesítő okiratban meg-

jelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban az alábbiak szerint alakult:  
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 konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése:   17 340 E Ft 

 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése:   9 069 E Ft 

A társaság tevékenységének végrehajtása során a számviteli politika meghatározó elemei nem vál-

toztak.  

 

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek az alábbiak: 

 

 adóalapot növeli a várható kötelezettségekre képzett céltarta-

lék összege:  

 

2 500 E Ft  

 az elszámolt értékcsökkenés összege:  9 119 E Ft 

 adóalapot csökkenti a társasági adótörvény szerint elszámolt 

értékcsökkenés összege:  

 

9 119 E Ft  

A társaság finanszírozásának fő forrása a Földművelésügyi Minisztériummal, a Magyarország köz-

ponti költségvetési törvényében szereplő, Agrármarketing Célelőirányzat terhére kötött támogatási 

szerződés. A társaság 2016-ban sem ingó-, sem ingatlanvagyonnal nem rendelkezett, kizárólagos 

számlavezető bankja a Magyar Államkincstár; más pénzintézeteknél nem rendelkezett és jelenleg 

sem rendelkezik bankszámlával, továbbá nem voltak és jelenleg sincsenek sem forint-, sem deviza-

alapú pénzeszközökben megtakarításai és befektetései, valamint értékpapírokat sem birtokol. 

 

Bár nem álltak rendelkezésre bázisadatok, a tervezés során a rendkívüli személyi intézkedések elle-

nére is, az eredeti Üzleti tervben foglaltakhoz képest megtakarítást realizált a társaság. 

 

A társaság vezetői felelősek a társaság szakmai és gazdasági érdekeinek érvényesítéséért, az általuk 

irányított szervezetek hatás- és feladatkörébe utalt feladatok maradéktalan, szakszerű, hatékony és 

eredményes ellátásáért, ezen belül kiemelten a társaság vagyonának megőrzéséért, valamint annak 

és a pénzügyi források hatékony működtetéséért. Fentiek maradéktalanul teljesültek, a társaság a 

jogszabályokban meghatározott vagyongazdálkodási elveket betartva működik. 

Az Alapító Okiratban foglaltak szerint megbízott könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság számadásainak, 

számvitelének, vagyonkimutatásainak és az éves mérlegnek, igény esetén támogatások elszámolása-

inak a valódiságát és jogszerűségét. Megállapításairól tájékoztatja az Ügyvezetőt és a Felügyelőbi-

zottságot, a Tulajdonos elé terjeszti az éves beszámolóhoz kötődő vizsgálati jelentését. Független 

könyvvizsgálói jelentés értelmében a társaság „egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós 

képet ad a társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az 

ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. 
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Belügyminisztérium 

 

A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Magyar Gáz Tranzit 

ZRt.) 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 Rész-

vénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó döntésekről szóló 1455/2014 (VIII. 14.) 

Korm. határozat, valamint a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az ál-

lamot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről 

szóló 48/2014. (XI.27.) NFM rendelet alapján 2014. november 27. napjától az társaság felett a tu-

lajdonosi jogokat a Belügyminisztérium gyakorolja. 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. alapvető feladata a 2016. évben a Vecsés-Balassagyarmat közötti két-

irányú, DN 800 méretű, nagy nyomású (PN 75) összekötő tranzit földgázvezeték üzemeltetése volt. 

A 2016. évben a következő főbb tulajdonosi célkitűzések kerültek megvalósításra: 

– a társaság működési feltételeinek folyamatos biztosítása; 

– a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és módosítása; 

– a társaság Alapszabályának felülvizsgálata és módosítása; 

– a társaság költséghely-és kontrolling koncepciójának kialakítása;  

– a CO2 kvóta támogatás beruházói zárójelentés elkészítése; 

– az EEPR támogatás Európai Unió számvevőszéki auditálása; 

– a hitelező bankkal kötött finanszírozási szerződésekben rögzítettek betartása;  

– a szükséges jogszabályi környezet előmozdítása, a kapacitás értékesítés előzetes piaci felmé-

rése, piaci szereplőkkel való kapcsolatépítés; 

– az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: FGSZ 

Zrt.) és az Eustream a.s.-el (továbbiakban: Eustream) való együttműködés folyamatos felül-

vizsgálata; 

– a földgázszállítási engedélyben foglaltaknak történő megfelelés folyamatos biztosítása; 

– az Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése és működtetése; 

– az éves és a három éves (gördülő) Üzleti Terv elkészítése; 

– a karbantartási feladatok egy részének saját erőforrással történő kiváltása.  

Összességében a társaság a 2016. évre kitűzött alapvető céljait elérte, feladatait a lehetőségek kere-

tein belül teljesítette. 

Főbb mérleg és eredmény adatok 

 adatok M Ft-ban 

Mérleg 
Összesen 

2015.12.31. 2016.12.31. 

Befektetett eszközök 42 306 40 682 

Immateriális javak 883 585 

Tárgyi eszközök 41 423 40 097 

   ebből Beruházások, felújítások 0 6 620 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

 Forgóeszközök 5 169 4 334 

Készletek 3 0,028 

   ebből Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 

Követelések 56 37 

Értékpapírok 0 0 
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Pénzeszközök 5 110 4 297 

Aktív időbeli elhatárolások 615 807 

   ebből Halasztott ráfordítások 107 97 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 48 090 45 823 

  

 

Saját tőke 9 085 7 765 

Jegyzett tőke 7 500 7500 

Tőketartalék 3 890 3 890 

Eredménytartalék -115 -2 305 

Adózott eredmény -2 190 -1 321 

Céltartalékok 1 406 2 302 

Kötelezettségek 32 175 28 327 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 29 589 27 490 

Beruházási és fejlesztési hitelek 29 589 27 490 

Rövid lejáratú kötelezettségek 2 586 837 

   ebből Rövid lejáratú hitelek 972 699 

   ebből Kötelezettségek áruszállításból és szolgálta-

tásból 
1 187 76 

Passzív időbeli elhatárolások 5 423 7 429 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 436 341 

Halasztott bevételek 4 988 7 088 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 48 090 45 823 

 

 

 adatok M Ft-ban 

Eredménykimutatás 
Összesen 

2015.12.31. 2016.12.31. 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 232 42 

Értékesítés nettó árbevétele 233 50 

Saját termelésű készletek állományváltozása -179 0 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 423 0 

Aktivált teljesítmény 244 0 

Egyéb bevételek 1 949 3 983 

Anyagköltség 17 40 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 460 413 

Egyéb szolgáltatások értéke 34 54 

Eladott Áruk Beszerzési Értéke 1 0 

Anyagjellegű ráfordítások 512 508 

Bérköltség 440 364 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 70 43 

Bérjárulékok 140 110 

Személyi jellegű ráfordítások 650 516 

Értékcsökkenési leírás 1 326 1 671 

Egyéb ráfordítás 1 382 977 
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Üzemi/üzleti tevékenység eredménye -1 444 360 

Pénzügyi műveletek bevételei 24 27 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 924 1 707 

Pénzügyi műveletek eredménye 900 -1 681 

Szokásos vállalkozási eredmény -2 344 0 

Rendkívüli műveletek bevételei 173 0 

Rendkívüli műveletek ráfordításai 19 0 

Rendkívüli eredmény 154 0 

Adózás előtti eredmény -2 190 -1 321 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

Adózott eredmény -2 190 -1 321 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 

Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 

 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. 2016. évi létszámadatai 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. 2016. évi záró állományi létszáma 41 fő volt. 

 adatok M Ft-ban 
adatok M Ft-ban,    illetve %-

ban 

HR adatok 
2016. évi Eltérés 

terv tény 2016. évi tény – 2016. évi terv 

Bérköltség 425 920 363 731 -62 189 14,6 

Személyi jellegű kifizeté-

sek 
58 280 42 944 -15 336 26,3 

Bérjárulékok 136 200 109 654 -26 546 19,5 

Személyi jellegű ráfordí-

tások összesen 
620 400 516 329 -104 071 16,77 

 

A Belügyminisztérium, mint tulajdonosi joggyakorló 2016-ban hozott tulajdonosi döntései jel-

lemzően a társaság működésével összefüggő feladatokra irányultak, mint  

– a társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása; 

– a társaság 2016. évi üzleti tervének és 2016-2018. évekre vonatkozó három éves (gördülő) 

üzleti tervének elfogadása; 

– a Felügyelőbizottság, Igazgatóság tagjának és elnökének határozatlan idejű kinevezése; 

– az Igazgatóság Ügyrendjének módosítása; 

– a társaság Alapszabályának módosítása;  

– a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Javadalmazási Szabályzatának 

módosítása. 

A rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési rendszer 

A tulajdonosi joggyakorló a Magyar Gáz Tranzit ZRt. alapszabályában a társaság gazdasági tevé-

kenységével kapcsolatos adatszolgáltatást határozott meg. 
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Az adatszolgáltatás célja, hogy a Magyar Gáz Tranzit ZRt. tevékenységéről olyan releváns és kellő-

en 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, be-

számolók és egyéb adatszolgáltatások: 

Éves adatszolgáltatás: 

– éves beszámoló, amelyet az alapító kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birto-

kában fogad el; 

– üzleti jelentés; 

– éves üzleti terv; 

– három éves (gördülő) üzleti terv; 

– az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság éves feladat és munkaterve. 

Évközi adatszolgáltatás: 

– negyedéves jelentés, amelyet a Felügyelőbizottság előzetesen megtárgyal; 

– heti státuszriport az Igazgatóság részére, amelyről az alapító tájékoztatást kap; 

– eseti adatszolgáltatás; 

– rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentés; 

– az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve. 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. működését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzé-

sét 2016-ben háromtagú Felügyelőbizottság végezte. A Felügyelőbizottság a tulajdonosi joggyakor-

lóval szorosan együttműködött. 

A társaság ügyvezetését 2016-ban háromtagú Igazgatóság látta el. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. 

munkaszervezetének vezetője 2016-ban a vezérigazgató – aki egyben az Igazgatóság elnöke –volt, 

aki biztosította a Magyar Gáz Tranzit 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. A Magyar Gáz Tranzit 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 Gazdálkodás-szabályozási és Tulajdonosi Felügyeleti Osztályán 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 megteste-

sített tulajdonosi részesedés értékének 2016. évi adatai 

Társaság neve 

2016. 01. 01. nyitó 

társasági részese-

dés által megteste-

sített tulajdoni há-

nyad (%) 

2016. 12. 31. záró 

társasági részese-

dés által megtes-

tesített tulajdoni 

hányad (%) 

2016. 01. 01. nyitó 

társasági részese-

désének névértéke 

(E Ft) 

2016. 12. 31. 

záró társasági 

részesedésének 

névértéke (E Ft) 

Magyar Gáz 

Tranzit ZRt. 
100 100 7 500 000 7 500 000 
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Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) 2016-ban a VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VÁTI 

NKft.), valamint az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Au-

tóipari Próbapálya Zala Kft.) fölött gyakorolta a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok és kö-

telezettségek összességét.  

 

VÁTI NKft. 

 

A társaság 2015. január 31-ig közhasznú nonprofit társaságként működött, a végelszámolás 2015. 

február 1-jén kezdődött és 2017. január 13-ával fejeződött be. A tevékenység záróbeszámolója 

2016. november 30-án készült el.   

 

A Kormány döntésének megfelelően a felek megállapodtak abban, hogy a VÁTI átadja, a Széche-

nyi Programiroda NKft. átveszi a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződéseket és szerződésmódosítá-

sokat, valamint az azokhoz tartozó teljes dokumentációt.  

 

A 2016. évi záróbeszámoló főbb adatai: 

 

Saját tőke 917 953 E Ft 

Jegyzett tőke 353 000 E Ft 

Tőketartalék   49 238 E Ft 

Eredménytartalék 165 864 E Ft 

Adózott eredmény 349 851 E Ft 

Kötelezettségek   33 529 E Ft 

Mérlegfőösszeg 951 482 E Ft 

 

 

Az Alapító ugyancsak elfogadta 2017. január 13-án a záró adóbevallások mellett, a végelszámoló 

által beterjesztett vagyonfelosztási javaslatot is. A társaság megszűnésekor a saját vagyon összege: 

951 482 E Ft volt. 

 

A társaság iratanyagai a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kor-

látolt Felelősségű Társasággal kötött irattárazási szerződésnek megfelelően a Lechner Tudásköz-

pontban kerültek elhelyezésre. 

 

 

Autóipari Próbapálya Zala Kft.  
 

A járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016. (VI.13.) számú és a járműipari tesztpálya 

kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016 (VII.1.) Korm. határozat (a to-

vábbiakban: 1319/2016. (VII.1.) Korm. határozat) végrehajtásának megfelelően a társaság 2016. 

szeptember 21-én alakult meg. Fő feladata Magyarország járműiparban betöltött szerepének további 

erősítése.   

A társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.  

Az alapításkor a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, tulaj-

donosi joggyakorlóként, a Vtv. 3. § (1) bekezdése szerint az MNV Zrt. gyakorolta. 
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Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 42/2016. (X. 20.) NFM rendelet 1. §-a alapján a 

tulajdonosi jogok az NGM-hez kerültek át.  

 

A 1319/2016. Korm. határozat alapján az NGM alapítói határozattal a társaság törzstőkéjét 200 000 

E Ft-tal, a tőketartalékot pedig 5 800 000 E Ft-tal felemelte. Az összesen  

6 000 000 E Ft értékben végrehajtott tőkeemelés a társaság által megvalósítandó beruházás egyik 

forrásaként szolgál.  

 

2016. évi gazdálkodás eredményei 

 

A társaság 2016 októberében kezdte meg működését, tevékenysége a próbapálya projekt megvalósí-

tásának előkészítésére terjedt ki. Árbevétele nem realizálódott.  

 

A főbb gazdálkodási adatokat a 2016. évi mérleg az alábbiak szerint mutatja:  

        

  

  E Ft 

III. A tétel megnevezése 2016. év 

terv 

2016. év 

tény 
% 

a b 

1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) 12 750 22 270 174,67 

2   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 0 0 0 

6 4. Szellemi termékek       

10   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor) 12 750 22 270 174,67 

13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 5 302 0 

14 4. Tenyészállatok       

15 5.  Beruházások, felújítások 13 238 16 968 128,18 

16 6.  Beruházásokra adott előleg       

17 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése -488   0 

18 
  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

(19.-28. sor) 
0 0 0 

29 B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) 5 951 748 6 038 704 101,46 

30   I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) 0 0 0 

31 1. Anyagok       

32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 

37   II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor) 0 4 060 0 

38 
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 

(vevők) 
      

43 6. Egyéb követelések 0 4 060 0 

46   III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)   0 0 

53   IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor) 5 951 748 6 034 644 101,39 

54 1. Pénztár, csekkek       

55 2. Bankbetétek 5 951 748 6 034 644 101,39 

56 C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor) 0 968 0 

57 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása       

58 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 968 0 

59 3. Halasztott ráfordítások        

60 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 

(1.+30.+56. sor) 
5 964 498 6 061 942 101,63 
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61 D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor) 5 964 498 25 576 0,43 

62   I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 100,00 

65   III. TŐKETARTALÉK 6 047 000 47 000 0,78 

66   IV. EREDMÉNYTARTALÉK       

67   V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK       

68   VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0   

71   VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -85 502 -24 424 28,57 

72 E. Céltartalékok (73.-75. sor) 0 0 0 

76 F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor) 0 6 022 490 0 

77 
 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

(78.+82.+92. sor)   0 0 0 

82 
  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

(83.-91. sor) 
0 0 0 

92 
 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

(93.-104. sorok) 
0 6 022 490 0 

93 1. Rövid lejáratú kölcsönök       

94      - Ebből: az átváltoztatható kötvények       

95 2. Rövid lejáratú hitelek       

96 3.  Vevőtől kapott előlegek       

97 
4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás-

ból (szállítók) 
0 18 361 0 

98 5.  Váltótartozások       

99 
6.  Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalko-

zással szemben 
0 6 000 000 0 

102 9.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 4 129 0 

105 G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor) 0 13 876 0 

106 1.  Bevételek passzív időbeli elhatárolása       

107 
2.  Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatáro-

lása 
0 13 876 0 

108 3.  Halasztott bevételek       

109 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

(61.+72.+76.+105. sor) 
5 964 498 6 061 942 101,63 

       Befektetett eszközök 

 

A társaság a 2016. évben üzembe helyezett tárgyi eszközei találhatók ezen a mérlegsoron 22 270 E 

Ft összegben, melyek a következők: 

 

Az Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 5 302 E Ft összegben. 

 

A befejezetlen beruházás a társaság által megépítendő autóipari próbapálya projekt következő 

években történő megvalósítása érdekében a tárgyévben felmerült kiadások összességét tartalmazza 

16 968 E Ft összegben, amelyek a későbbiekben aktiválásra kerülnek.  
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Forgóeszközök 

 

A társaság mérlegében a forgóeszközök összege 6 038 704 E Ft-ot tesz ki, melyből a Követelések 

4 060 E Ft, amely az irodaházra adott 584 E Ft kauciót (iroda bérleti díjhoz kapcsolódik) és a kö-

vetkező évben visszaigényelhető 3 476 E Ft ÁFA összegét tartalmazza. 

 

A társaság OTP-nél vezetett bankszámlájának 2016. december 31-ei egyenlege 6 034 644 E Ft volt, 

mivel a tőkeemelés 6 000 000 E Ft összegét a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló NGM át-

utalta. (A társaságnak pénztára nincs.) 

 

A saját tőke összege 2016. december 31-én 25 576 E Ft volt, melynek összetevői: 

 

 jegyzett tőke                  3 000 E Ft 

 tőketartalék                  47 000 E Ft 

 adózott  eredmény     - 24 424 E Ft  

Összesen:                    25 576 E Ft 

 

A Kötelezettségek legnagyobb részét a Rövid lejáratú kötelezettségek 6 022 490 E Ft teszik ki, 

amely a 1319/2016. (VII.1.) Korm. határozat alapján történt ázsiós tőkeemelést tartalmazza.  Ennek 

pénzügyi teljesítése 2016. december 30-án történt meg, melynek a Cégbírósági bejegyzés időpontja 

2017. január 16-a volt. Mivel a cégbírósági bejegyzésre a 2017. évben került sor, ezért a számviteli 

törvény értelmében a tőkeemelést a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni. 

 

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.  

 

A társaság pénzügyi helyzete a tőkeemelésnek köszönhetően stabil.  

 

A társaság 2016. december 31-i záró létszáma 6 fő szellemi dolgozó, az ügyvezető megbízásos jog-

viszonyban látja el a feladatát. 

 

Eredménykimutatás: 
E Ft 

Sorszám A tétel megnevezése 
2016. év terv 2016. év tény % 

a b 

3 
I.   ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 0 0 0 

4 03. Saját termelésű készletek állományváltozása       

5 

04. Saját előállítású  eszközök aktivált értéke 

 
0 10 024 0 

6 

II.  AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4) 

  

  

  10 024 0 

7 III. EGYÉB BEVÉTELEK       

8   Ebből: visszaírt értékvesztés       

9    05. Anyagköltség 0 473 0 

10    06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 45 750 4 618 10,09 

11    07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 130 0 

14 

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

(05+06+07+08+09) 
45 750 5 221 11,41 

15    10. Bérköltség 31 793 16 195 50,94 

16    11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 330 0 
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17    12. Bérjárulékok 7 471 3 987 53,37 

18 

V.  SZEMÉLYI 

JELLEGŰ RÁ-

FORDÍTÁSOK 

(10+11+12) 

    39 264 20 512 52,24 

19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 488 3 716 761,48 

20 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 5 001 0 

21   Ebből: értékvesztés       

22 
A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉ-

NYE(I±II+III-IV-V-VI-VII) 
-85 502 -24 426 28,57 

29 

   16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé-

telek 
0 2 0 

33 

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 

(13+14+15+16+17) 
0 2 0 

41    22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai       

42   Ebből: értékelési különbözet       

43 
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 

(18+19±20+21+22) 
0 0 0 

44 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-

IX.) 
0 2 0 

47 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B) -85 502 -24 424 28,57 

48 X. Adófizetési kötelezettség       

49 D. ADÓZOTT EREDMÉNY   (±C-X) -85 502 -24 424 28,57 

        

A társaság tevékenységének indításához és a projekt előkészítéséhez kapcsolódó, 2016-os tételek 

egy része a 2017. üzleti évben teljesült.  A társaság fő célkitűzésének megvalósítása érdekében, a 

próbapálya építése során a beruházásra aktiválandó, 2016. évben felmerült költségek befejezetlen 

beruházásként jelennek meg az eredménykimutatás aktivált saját teljesítmények értéke soron 10 024 

E Ft összegben. 

 

Az Anyagjellegű ráfordítások 5 221 E Ft összegben szerepelnek, melynek főbb tételei az anyagkölt-

ség, bérleti díj, kiküldetési költség, szolgáltatások díja. 

 

A személyi jellegű költségek 20 512 E Ft-ot tesznek ki. 

 

A társaságnál elszámolt értékcsökkenési leírás összege 3 716 E Ft, ebből egy összegben kerületek 

elszámolásra a 100 E Ft alatti beszerzések összesen 3 649 E Ft értékben. 

 

Az egyéb ráfordítások között szerepel a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány részére 

nyújtott 5 000 E Ft összegű támogatás, a zalaegerszegi mérnökképzés fejlesztésének elősegítésére. 

A támogatás elszámolását a társaság 2017. február 20-án megkapta. 
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

 

 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: 

2013. évi CCXLII. törvény) 1. § (3) bekezdése alapján a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságban (a továbbiakban: Városliget Zrt.) az államot megillető társasági ré-

szesedés felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a kultúráért felelős miniszter gya-

korolja.   

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 (a továbbiakban: EMMI) 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcso-

latos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 15.) EMMI utasítás szerint a funkcionális és 

a szakmai területek együttműködésével történik. 

Az MNV Zrt. és az EMMI között létrejött társasági részesedések átadás-átvételéről szóló megálla-

podás aláírásával az EMMI Igazgatása nyilvántartásába került a társaság részesedése 50 M Ft érték-

ben. A részesedés nyilvántartási értéke a 2016. év folyamán nem változott. 

A társaság vagyonának 2016. évi változása 

   
(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 

tény 
Változás 

Változás %-

ban 

A. Befektetett eszközök  81 769 390 89 451 587 7 682 197 109,4% 

B. Forgóeszközök 11 472 152 15 435 412 3 963 260 134,5% 

C. Aktív időbeli elhatá-

rolások 71 403 6 419 -64 984 9,0% 

Eszközök összesen 93 312 945 104 893 418 11 580 473 112,4% 

D. Saját tőke  189 844 307 016 117 172 161,7% 

E. Céltartalékok 0 0 0   

F. Kötelezettségek 82 336 129 91 480 290 9 144 161 111,1% 

G. Passzív időbeli elha-

tárolások 10 786 972 13 106 112 2 319 140 121,5% 

Források összesen 93 312 945 104 893 418 11 580 473 112,4% 
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A társaság a 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 va-

gyonkezelői 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 Gyógy-

fürdő és Uszoda, valamint a Városligeti Műjégpálya épületére, továbbá a műszaki infrastruktúra sa-

játos építményeire. Az ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatalának 

103310/2/2016 számú határozata alapján Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz. alatt szerepel az in-

gatlan-nyilvántartásban. 

A Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében 

2015. március 26-tól a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 hánya-

da, 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 vagyonkezelé-

sébe került. 

A vagyonkezelésbe vett eszközök nettó értékének alakulása 

   
(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2015. év 2016. év Változás 
Változás %-

ban 

Vagyonkezelt állami tulajdonú 

ingatlanok és kapcsolódó va-

gyoni értékű jogok 1 998 686 2 419 476 420 790 121,1% 

Vagyonkezelt önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok és kap-

csolódó vagyoni értékű jogok 77 125 955 77 770 772 644 817 100,8% 

Vagyonkezelt állami tulajdonú 

beruházások 2 578 769 8 793 384 6 214 615 341,0% 

Vagyonkezelt önkormányzati 

tulajdonú beruházások   251 456 251 456   

Eszközök összesen 81 703 410 89 235 088 7 531 678 109,2% 

Vagyonkezelésbe vett ingatlanok 

Leírás Terület (nm) 
Helyrajzi 

szám 
Egyéb információ 

2016.  

december 31. 

nettó érték  

(E Ft) 

Városliget  

868 147/962 303 

Budapest, bel-

terület 

területhasznosítási 

jog 

78 680 224 
(kivéve Műcsarnok, Széc-

henyi Gyógyfürdő és Uszo-

da, Városligeti Műjégpálya 

épülete és infrastrukturális 

létesítményei) 

HRSZ 

29732/11 
fejlesztés alatt 

Csillagerőd 49 835 
Komárom, 

belterület 
fejlesztés alatt 662 955 
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HRSZ 803 

Vár-árok 38 712 

Komárom, 

belterület fejlesztés alatt 1 

HRSZ 802 

OMMRK (kivett kórház) 21667/38 899 

Budapest,  

fejlesztés alatt 818 341 Szabolcs u. 33. 

HRSZ 28056 

BSZKRT épület 44/962 303 

Budapest, bel-

terület befejezett fejlesz-

tés 
28 727 

HRSZ 

29732/11 

 

A társaság 2016. évi gazdálkodásának eredménye 

    
(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2015. év 2016. év Változás 
Változás 

%-ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele  337 830 187 586 -150 244 55,5% 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0   

III. Egyéb bevételek  933 576 2 282 976 1 349 400 244,5% 

IV. Anyagjellegű ráfordítások  772 472 1 073 639 301 167 139,0% 

V.  Személyi jellegű ráfordítások 354 160 607 826 253 666 171,6% 

VI. Értékcsökkenési leírás 34 842 170 158 135 316 488,4% 

VII.  Egyéb ráfordítások 9 776 517 527 507 751 5293,9% 

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE  100 156 101 412 1 256 101,3% 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei    13 384 28 937 15 553 216,2% 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 936 99 -2 837 3,4% 

B. 

PÉNZÜGYI MÜVELETEK ERED-

MÉNYE  10 448 28 838 18 390 276,0% 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  110 604 130 250 19 646 117,8% 

X. Adófizetési kötelezettség 11 261 13 078 1 817 116,1% 

D. ADÓZOTT  EREDMÉNY  99 343 117 172 17 829 117,9% 

 
 

A Városliget Zrt. feladatainak ellátásához szükséges források biztosítására a Kormány határozatai 

alapján támogatás formájában került sor. 

 

A társaság vonatkozásában tulajdonosi ellenőrzésre 2016-ban nem került sor. 
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Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 

 

 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) az egészségügyért felelős minisz-

ter irányítása alatt álló központi hivatal. 

2011. május 1. napjával, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Inté-

zetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján a GYEMSZI az Egészségügyi Stratégiai Ku-

tatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek, az Országos Gyógyszeré-

szeti 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 elne-

vezése Állami Egészségügyi Ellátó Központra változott. 

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: MÖKtv.), a települési önkormányzatok fekvőbeteg-

szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosí-

tásáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartá-

sába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyinté-

zetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági tár-

saságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogo-

kat; 

 az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: EVÖ tv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulaj-

donába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egés-

zségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat; 

 Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 

háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulaj-

donában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek ál-

tali 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. 

I. Az ÁEEK rábízott vagyonhoz kapcsolódó szervezeti-működési keretei 

 

Az ÁEEK vagyongazdálkodási feladatait az Intézmény Koordinációs Főosztály 2016. június 30. 

napjáig látta el, majd szervezeti átalakítást követően 2016. július 1. napjától az Ingatlan Üzemelteté-

si és Vagyongazdálkodási Igazgatóság látja el az alábbiak szerint: 

 

– az intézmények használatában lévő ingatlanok tekintetében felújítás és beruházás nyomon 

követése, szükség szerinti ellenőrzése; 

– az intézmények használatában lévő ingatlanok tekintetében az állami vagyon védelmének, 

felelős őrzésének, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése;  
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– az egészségügyi intézmények tevékenységéhez nem szükséges ingatlan vagyonelemek keze-

lése; 

– az intézmények ingatlanüzemeltetési gyakorlatának, költségeinek elemzése, értékelése 

együttműködve a térségi igazgatóságokkal; 

– az intézmények ingatlanüzemeltetési gyakorlatára országos, térségi és intézményközi össze-

vont ellátására hatáselemzések készítése, összevont feladatellátásra javaslatok kidolgozása, 

együttműködve a térségi igazgatóságokkal; 

– az intézmények ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó szerződésállományának átvilágítása, az 

ehhez kapcsolódó fenntartói szerződésminták kidolgozása, üzemeltetési műszaki leírások és 

ajánlások készítése; 

– intézmények ingatlanüzemeltetésének nyomon követésére alkalmas informatikai rendszer 

működtetése; 

– 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 gaz-

dasági társasági részesedések központi nyilvántartása, folyamatos felügyelete és teljes körű 

ellenőrzése; 

– a tulajdonosi joggyakorlással érintett gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak ellenőrzé-

se, elfogadása, időszakos pénzügyi kontrolling jelentések feldolgozása a tulajdonosi beavat-

kozások előkészítése és azok ellenőrzése; 

– a társasági részesedések kezelésével kapcsolatos, tulajdonosi joggyakorlója által kiadandó 

meghatalmazások, mandátumok és alapítói határozatok elkészítése, nyilvántartása; 

– gazdasági társaságokkal kapcsolatos országleltár, országgyűlési jelentés és a részesedések-

kel kapcsolatos állományváltozások elkészítése;  

– az egészségügyi intézmények tevékenységéhez nem szükséges vagyonelemek (ingók, ingat-

lanok, 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 meghatáro-

zása, vagyonkezelési szerződésminta és a vagyon használatát biztosító szerződések koordi-

nációja; 

– módszertani keretek és eljárások biztosítása a térségi vagyongazdálkodási feladatok ellátá-

sához; 

– a fejlesztési, beruházási, támogatási és konszolidációs igények rangsorolása, javaslattétel a 

döntéshozói fórumok részére. 

A Gazdasági Főigazgatóság feladatai 

– felelős az informatikai feladatok kivételével az ÁEEK gazdasági működtetéséért, a gazdál-

kodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével, a beruházá-

sokkal összefüggő feladatok teljesítéséért, valamint a pénzügyi, számviteli rend betartásáért; 

– az intézményfenntartáshoz és a tulajdonosi jogok gyakorlásához kapcsolódó gazdálkodási 

feladatok ellátása; 

– a költségvetési gazdálkodás, könyvvezetés és az adatszolgáltatás feladatainak ellátása; 

– az egészségügyi intézmények költségvetésének és beszámolójának előkészítése, ellenőrzése, 

módszertani támogatása és továbbítása az EMMI felé. 
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II. A rábízott vagyon 2016. évi változásai 

 

Közvetlenül kezelt eszközök 

 

Az ÁEEK által közvetlenül kezelt eszközök köre származását tekintve jellemzően olyan volt ön-

kormányzati vagyon, amelynek vagyonkezelésbe adása valamilyen okból nem történt meg. 

 

1. táblázat: Közvetlenül kezelt eszközök kiemelt, értékkel rendelkező mérlegsorai, 

 Ft-ban: 

Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 

2 3 5 

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érté-

kű jogok 
14 436 225 639 16 179 109 350 

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jár-

művek 
30 229 249 30 244 000 

A/II/4 Beruházások, felújítások 2 222 935 838 2 222 935 838 

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 16 689 390 726 18 432 289 188 

A/III/1 Tartós részesedések 

(=A/III/1a+…+A/III/1e) 
843 334 500 726 194 500 

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénz-

ügyi vállalkozásban 
843 334 500 726 194 500 

A/III Befektetett pénzügyi eszközök 

(=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 
843 334 500 726 194 500 

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 

eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 
0 20 879 537 

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 20 879 537 

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 

eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 
0 20 879 537 

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

(=A/I+A/II+A/III+A/IV) 

17 532 725 226 19 179 363 225 

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 
1 806 255 668 17 425 579 

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 806 255 668 17 425 579 

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 1 806 255 668 17 425 579 

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések 

működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 
1 579 722 629 0 

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes kö-

vetelések egyéb működési bevételekre 
1 579 722 629 0 

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések 

felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) 
0 7 938 400 

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes 

követelések részesedések értékesítésére 
0 7 938 400 

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 

(=D/I/1+…+D/I/8) 
1 579 722 629 7 938 400 

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 579 722 629 7 938 400 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

(=A+B+C+D+E+F) 
20 918 703 523 19 204 727 204 
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G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 
17 582 124 911 17 582 124 911 

G/II Nemzeti vagyon változásai 6 274 854 395 6 883 741 179 

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök in-

duláskori értéke és változásai 
0 -726 255 668 

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és 

változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 
0 -726 255 668 

G/IV Felhalmozott eredmény -4 023 102 715 -4 086 179 206 

G/VI Mérleg szerinti eredmény -63 076 491 -448 704 012 

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI) 19 770 800 100 19 204 727 204 

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kö-

telezettségek dologi kiadásokra 
67 903 423 0 

H/II Költségvetési évet követően esedékes kö-

telezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 
67 903 423 0 

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek el-

számolása 
1 080 000 000 0 

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolá-

sok (=H/III/1+…+H/III/10) 
1 080 000 000 0 

H) KÖTELEZETTSÉGEK 

(=H/I+H/II+H/III) 
1 147 903 423 0 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 20 918 703 523 19 204 727 204 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról 

szóló 2016. évi CXXII. törvényben az Országgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, 

a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmé-

nyeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a települési önkormányzatok fekvőbe-

teg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításá-

ról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény végrehajtásával összefüggésben felhatalmazta az  ÁEEK-t, 

valamint a középirányítása alá tartozó intézményeket, hogy az egymással szemben fennálló követe-

lések és kötelezettségek rendezésére  követeléséről a kötelezetthez címzett egyoldalú nyilatkozattal 

lemondjanak. 

A tartós részesedések állomány változása tőkeemelések, tulajdoni részesedések értékesítés eredmé-

nyeként történő kivezetések, valamint negatív saját tőke miatti értékvesztés elszámolások miatt vál-

tozott. 

 

2. táblázat: Közvetlenül kezelt eszközök értékének változása, Ft-ban: 

Megnevezés 

Ingatlanok és 

kapcsolódó va-

gyoni értékű jo-

gok 

Gépek, berendezé-

sek, felszerelések, 

járművek 

Beruházások és 

felújítások 

Koncesszióba, 

vagyonkezelésbe 

adott eszközök 

Összesen 

(=3+4+5+6+7+8) 

2 4 5 7 8 9 

Tárgyévi nyitó ál-

lomány (előző évi 

záró állomány) 

17 847 294 486 30 440 250 2 222 935 838 0 20 100 670 574 

Alapításkori átvé-

tel, vagyonkeze-

lésbe vétel miatti 

átvétel, vagyonke-

zelői jog visszavé-

tele 

37 354 586 814 545 875 926 0 0 37 900 462 740 
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Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök 

 

Az ÁEEK fenntartású intézmények által vagyonkezelt eszközök mérlegadatait a nullás számlaosz-

tályban kell 2014. évtől nyilvántartani, azok az ÁEEK mérlegében nem szerepelnek.  

 

3. táblázat: Költségvetési szerveknek vagyonkezelésbe adott eszközök értéke Ft-ban: 

Eszközcsoport megnevezése 
Bruttó érték 

2016.12.31-én (Ft) 

Nettó érték  

2016.12.31-én (Ft) 

Immateriális javak 12 606 214 899 2 238 139 742 

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok 581 415 029 822 471 338 775 090 

Gépek, berendezések, felszerelé-

sek 282 536 428 371 81 481 450 584 

Tenyészállatok 7 233 191 2 988 703 

Beruházások 14 652 574 343 14 518 756 749 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe 

adott eszközök 9 377 811 033 5 097 133 972 

Egyéb növekedés 0 30 000 0 20 879 537 20 909 537 

Összes növekedés   37 354 586 814 545 905 926 0 20 879 537 37 921 372 277 

Értékesítés 28 235 622 0 0 0 28 235 622 

Költségvetési 

szerv, társulás ala-

pításkori átadás, 

vagyonkezelésbe 

adás miatti átadás, 

vagyonkezelői jog 

visszaadása 

35 144 502 661 0 0 0 35 144 502 661 

Egyéb csökkenés 0 30 000 0 0 30 000 

Összes csökkenés  35 172 738 283 30 000 0 0 35 172 768 283 

Bruttó érték ösz-

szesen  
20 029 143 017 576 316 176 2 222 935 838 20 879 537 22 849 274 568 

Terv szerinti ér-

tékcsökkenés nyi-

tó állománya 

3 411 068 847 211 001 0 0 3 411 279 848 

Terv szerinti érték-

csökkenés növeke-

dése 

5 600 293 370 545 861 175 0 0 6 146 154 545 

Terv szerinti érték-

csökkenés csökke-

nése 

5 161 328 550 0 0 0 5 161 328 550 

Terv szerinti ér-

tékcsökkenés záró 

állománya  

3 850 033 667 546 072 176 0 0 4 396 105 843 

Értékcsökkenés 

összesen  
3 850 033 667 546 072 176 0 0 4 396 105 843 

Eszközök nettó 

értéke  
16 179 109 350 30 244 000 2 222 935 838 20 879 537 18 453 168 725 

Teljesen (0-ig) leírt 

eszközök bruttó ér-

téke 

8 601 722 546 072 176 0 0 554 673 898 
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III. A rábízott vagyonnal való 2016. évi gazdálkodás pénzügyi eredményei, költségvetési 

kapcsolat rendszere 

 

A rábízott vagyonból származó bevételek 

 

A kórházak vagyonkezelésében lévő vagyonelemekből az ÁEEK-nek bevétele nem származik, azok 

hasznainak szedésére a vagyonkezelők jogosultak. 

A közvetlenül kezelt eszközök körében ingatlan értékesítésből, valamint hasznosításból, eseti vala-

mint tartós bérbeadásból származtak az ÁEEK bevételei. 

 

A rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások 

 

Az előző pontban leírtaknak megfelelően a közvetlenül kezelt eszközökre az intézet saját költségve-

téséből mintegy 139,4 M Ft-ot (az előző évi közel kétszeresét) 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. 

 

A rábízott vagyonnal való gazdálkodás költségvetési kapcsolatai 

 

Az ÁEEK részére biztosított volt a tulajdonosi 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 kifizetésére nincs 

lehetőség, így a Ttv. hatálybalépésekor az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásából kikerült vagyon-

elemekhez kapcsolódóan az ÁEEK, mint tulajdonosi joggyakorló a rábízott vagyona működtetésére, 

állagmegóvására a saját költségvetése terhére teljesítette a kifizetéseket, a 2016. évben 139,4 M Ft 

értékben. Az ÁEEK ezeket a kifizetéseket a működési bevételeiből (140,7 M Ft), valamint az irá-

nyító szervi támogatásokból (4 717 M Ft) teljesítette.  

A vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében, az üzemeltetési és fenntartási, felújítási költségek a 

vagyonkezelőkre hárulnak, akik ennek a kötelezettségnek nem, vagy csak nagyon alacsony színvo-

nalon 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 be-

számolóban. A 2016. évben 139,4 M Ft értékben teljesített kifizetést az ÁEEK a közvetlenül kezelt 

vagyonnal kapcsolatban, saját költségvetése terhére.  

A vagyonkezelt eszközök természetes kopásából, elhasználódásából eredő pótlására szintén nincs 

forrása az intézeteknek, ennek rendszerszintű rendezésére bizonyos fokig az uniós és hazai projek-

tek jelentenek fedezetet.  

 

4. táblázat: Az eredmény-kimutatás kiemelt, értékkel rendelkező sorai, Ft-ban: 

Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 

2 3 5 

Eszközök és szolgáltatások értékesíté-

se nettó eredményszemléletű bevételei 
1 260 167 880 000 

Tevékenység nettó eredményszemlé-

letű bevétele  
1 260 167 880 000 
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Felhalmozási célú támogatások ered-

ményszemléletű bevételei 
724 869 248 0 

Különféle egyéb eredményszemléletű 

bevételek 
4 597 223 16 575 367 

Egyéb eredményszemléletű bevéte-

lek  
729 466 471 16 575 367 

Értékcsökkenési leírás 328 410 419 411 758 554 

Egyéb ráfordítások 
465 519 130 22 228 725 

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉ-

NYE  
-63 202 911 -416 531 912 

Részesedésekből származó eredmény-

szemléletű bevételek, árfolyamnyere-

ségek 

0 7 938 400 

Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-

szemléletű bevételei  
126 420 0 

Pénzügyi műveletek eredményszem-

léletű bevételei  
126 420 7 938 400 

Részesedések, értékpapírok, pénzesz-

közök értékvesztése  
0 40 110 500 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  
0 40 110 500 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE  
126 420 -32 172 100 

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  -63 076 491 -448 704 012 

 

A közvetlenül kezelt vagyon 2016. évi éves terv szerinti értékcsökkenése 411,8 M Ft volt. 

A tevékenység eredménye -416,5 M Ft volt, amelynek magyarázata az elöregedett ingatlanállo-

mányból fakadó magas értékcsökkenés elszámolása, valamint az a tény, hogy tulajdonosi joggya-

korlóként a közvetlenül kezelt ingatlanokra való beruházási és felújítási munkálatok kiadásait az 

ÁEEK bevételei nem fedezték.  

 

 

IV. Az ingatlangazdálkodás 2016. évi folyamatai 

 

A 2016. évben az ÁEEK mindössze az alábbi ingatlanokat értékesítette:  

 

Település Helyrajzi szám 

Eladott 

tulajdoni 

hányad 

Vételár (Ft) 

Könyv 

szerinti 

érték ki-

vezetés-

kor (Ft) 

Budapest XII. ker. 

Klapka u. 17. 
27941/43 78/5390 11 205 367 3 174 937 

Budakeszi 2306/42/A/10 1/1 1 700 000 1 492 629 

Budakeszi 2306/42/A/12 1/1 1 500 000 1 393 106 

Budakeszi 2306/42/A/13 1/1 1 500 000 1 393 106 
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Keszthely Város Önkormányzata és az ÁEEK között lezajlott ingatlan-csere érték-adatai: 

 

Település 

Helyrajzi 

szám 

tulajdoni 

hányad 
Átadó Átvevő 

Eladási 

ár/bekerülési érték 

(Ft) 

Könyv szerinti 

érték kiveze-

téskor (Ft) 

Keszthely, 

Csók István u  

1/a 868 

1/1 ÁEEK 

Keszthely Vá-

ros Önkor-

mányzata 

                 27 840 

000     

                          

12 894 947     

Keszthely, 

Vásár tér 

10/A 2/9 2805/38/A/28 

1/1 

Keszthely Vá-

ros Önkor-

mányzata 

ÁEEK 
                   7 200 

000     

                                     

0 

Keszthely, 

Vásár tér 

10/A 3/11 2805/38/A/33 

1/1 

Keszthely Vá-

ros Önkor-

mányzata 

ÁEEK 
                   6 600 

000     

                                 

0 

Keszthely, 

Vásár tér 

10/A 9/30 2805/38/A/70 

1/1 

Keszthely Vá-

ros Önkor-

mányzata 

ÁEEK 
                   7 200 

000     

                                 

0     

Keszthely, 

Vásár tér 

10/A 10/33 2805/38/A/76 

1/1 

Keszthely Vá-

ros Önkor-

mányzata 

ÁEEK 
                   6 200 

000     

                                 

0     

 

Az Ingatlan-csere megállapodásban rögzítettek szerint a 4 db ingatlan átadása mellett Keszthely Vá-

ros Önkormányzata 640 000 Ft összeget is megfizetett az ÁEEK részére. 

 

A vagyonkezelés 

 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásában lévő állami vagyon legnagyobb része a 2016. évben is az 

ÁEEK fenntartásában álló egészségügyi intézmények vagyonkezelésében állt a 2016. évben is. A 

fennmaradó vagyonelemek főként más költségvetési intézmények (oktatási és szociális), illetve ön-

kormányzatok vagyonkezelésében álltak. A vagyonelemek használatát főként vagyonkezelési jogvi-

szonyon keresztül, de használati megállapodással, illetve feladat-ellátási szerződésen keresztül is 

biztosította az ÁEEK a fenti intézmények részére.  

 

A hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a vagyonkezelési szerződések és használati 

megállapodások, illetve feladat-ellátási szerződések tiltják a vagyonkezelők részére az ingatlanok 

elidegenítését, ugyanakkor az ingatlanok hasznosítására a szerződések lehetőséget biztosítanak. Az 

ezen felhatalmazás alapján megkötött jogügyletekről az ÁEEK negyedéves jelentést kap. 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlása során, tulajdonosi ellenőrzés keretében vizsgálja a vagyonke-

zelésbe, illetve használatba adott vagyonelemek vagyonkezelési, használati szerződésekben rögzí-

tett kezelésének megfelelőségét. A tulajdonosi ellenőrzés mind a vagyonnal kapcsolatos dokumen-

tumokra, mind helyszíni ellenőrzés tartására kiterjedt. 2016-ban a jogszabályváltozások miatt új va-

gyonkezelési szerződésminta kidolgozását és alkalmazását tette szükségessé, amely alapján a va-

gyonkezelési szerződések újrakötésére került sor. 

 

Ingatlan-nyilvántartás 

 

2016 folyamán az ÁEEK az ingatlanok nyilvántartását az ingatlanügyi hatóság által vezetett közhi-

teles ingatlan-nyilvántartás adatain alapuló ún. Ingatlan Adatbázis (a továbbiakban: INGA) Micro-

soft Access adatbázisban és a párhuzamos, az előbbivel összhangban lévő számviteli nyilvántartá-

son keresztül valósította meg.  
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Elhelyezés, üzemeltetés 

 

Napjainkban az orvostudomány rohamos fejlődése olyan költségigényes és ritkán alkalmazott tech-

nológiák 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.  

Ezen átalakulások eredményeként öt, korábban önálló kisebb fekvőbeteg ellátó intézmény vált így 

nagyobb megyei kórház telephelyévé a 2016. év során is. 

 

Továbbra is jellemező tendencia a különböző telephelyeken található egészségügyi funkciók közös 

telephelyre telepítése. Az így felszabaduló, a feladatellátáshoz szükségtelen ingatlanállomány a tu-

lajdonosi joggyakorló részére visszaadásra kerül. Ezen vagyonkezelésből visszaadott, közvetlen ke-

zelésű ingatlanok üzemeltetését az ÁEEK végzi. 

 

A közvetlen kezelésű ingatlanokon az ÁEEK az üzemeltetési feladatokat (állagmegóvás, őrzés-

védés, vis maior esetek, károk elhárítása) saját költségvetése terhére oldotta meg, azonban erre vo-

natkozó címzett költségvetési forrással a 2016. évben sem rendelkezett. 

 

Az uniós és egyéb pályázatok felhasználásával megvalósított beruházások során a pályázatok köte-

lező eleme, kimeneti indikátora, hogy az ellátási funkciók új épületbe költöztetésével felszabadul-

nak ingatlanok, megszűnnek a telephelyek. Erre tekintettel továbbra is megvalósítandó célkitűzés az 

üressé vált ingatlanok hasznosítása, értékesítése. Az értékesítés, pályáztatás megvalósításáig ezen 

ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, az állami vagyonvesztés elkerülése érdekében megfelelő 

forrás biztosítására van szükség. 

Vagyonkezelésbe nem adott ingatlanok kapcsán felmerülő feladatok 

 

A vagyonkezelésbe nem adott, jellemzően üres ingatlanok továbbra is fenntartói, kezelői feladato-

kat igényeltek. Ilyenek pl. az őrzés-védelem megszervezése, gondnoki feladatok ellátásának biztosí-

tása. Az ingatlanállomány üzemeltetése során fő cél volt a vagyon értékének megőrzése, az üzemel-

tetési költségek csökkentése. Ennek során a közüzemi szerződések feltételrendszerei felülvizsgálat-

ra kerültek, a rendelkezésre álló közüzemi kapacitások a tényleges igényhez lettek igazítva, ezáltal a 

feleslegesen kifizetett kapacitás és rendelkezésre állási díjak csökkentek. 

 

Felülvizsgálatra került az épületállomány temperáló fűtés igénye is. Az épületek jelentős része „le-

lakott”, amortizált állapotban került az ÁEEK-hez. Azon épületek esetében, ahol a belső burkolatok, 

vakolat és gépészet cseréje nélkül előreláthatólag nem vehető ismét használatba, ott a temperáló fű-

téssel történő állagmegőrzésük sem indokolt. Ezen intézkedések költségmegtakarítást is eredmé-

nyeztek. 

 

2016 második félévében a gondnoki feladatok is újraszervezésre kerültek, új szerződések megköté-

sével egységesítette az ÁEEK ezen feladatok ellátását.  

A vagyonkezelésbe nem adott ingatlanok száma a 2016. évben nem változott, így az üzemeltetési 

feladatok és a költségek jól tervezhetőek voltak. 

Vis maior esemény, ezáltal nem tervezett, jelentős összegű felújítás/beruházás nem történt. A beru-

házás mérlegsoron szereplő 2 Mrd Ft-ot meghaladó összeg az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlása alá 

tartozó, de az ÁEEK középirányítása alá tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlano-

kon, az ÁEEK, mint kedvezményezett, és a Kórházak, mint közreműködők által megvalósuló, Eu-

rópai Uniós pályázatok keretében finanszírozott (még átadásra nem került) kórházfejlesztések érté-

keit tartalmazza. 
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V. Gazdasági társaságok 

 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra vonatkozó főbb adatok, in-

formációk: 

– 2016-ban az ÁEEK közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alatt 27 darab gazdasági társaság 

állt  

– A 27 darab gazdasági társaság tekintetében 4 darab áll felszámolás és 2 darab állt végelszá-

molás alatt 

– Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok mérleg főösszege: 

16 121 857 E Ft 

– Saját tőke értéke: 4 049 820 E Ft 

– Állami tulajdon arányos saját tőke értéke: 2 639 981 E Ft 

 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlása alól kikerült gazdasági társaságok és azok jogcímei: 

– Kényszertörléssel megszűnt gazdasági társaság: 1 darab; 

– Végelszámolással megszűnt gazdasági társaság: 1 darab; 

– Üzletrész átruházás (kisebbségi üzletrész) 3 darab. 

 

Az ÁEEK a társaságokat érintő kontrolling rendszert főigazgatói utasításban szabályozta. A sza-

bályzat alapján a társaságok ügyvezetői, az ÁEEK által kért adattartalomnak megfelelően negyedé-

vente kontrolling jelentést kötelesek megküldeni az ÁEEK részére. A gazdasági társaságok esetében 

a tulajdonosi elvárások teljesülése érdekében alkalmazott eredményességet mérő mutatók és köve-

telmények társasági eredményekre gyakorolt hatását a társaságokat érintő kontrolling rendszer mu-

tatja be. Az adatszolgáltatások a mérleg és eredmény kimutatás, a tőkeemelések, az alapítói pótbefi-

zetések, a támogatások és a saját tőke 10%-át meghaladó kötelezettségek adatait tartalmazzák mér-

legsoronként és az eredmény számlák bontásában. 

 

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 összehívása, ill. alapítói határozat kiadásával. 

– Kissebségi befolyással rendelkező részesedés esetén rendkívüli taggyűlés összehívásának 

kezdeményezésével. 

 

Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlóként – az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jog-

szabályok, így különösen a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 20. §-ra figyelemmel − jogosult a 

megbízottnál, valamint a társaságoknál ellenőrzést tartani. 2016-ban az ÁEEK tulajdonosi ellenőr-

zései során szabálytalanságot nem észlelt. 

VI. A rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési rendszer bemutatása 

 

2016 első félévében az Intézményi Koordinációs Főosztály napi operatív tevékenységének, az 

SZMSZ-ben szabályozott módon része a rábízott vagyonnal kapcsolatos ellenőrzési és üzemeltetési 

tevékenység. 2016 második felétől az Ingatlan Üzemeltetési Főosztály végzi az ingatlanok tulajdo-

nosi ellenőrzését. Ehhez új ingatlan ellenőrzési szabályzat született a korábban hatályos főigazgatói 

utasítás helyett. 

Az új szabályzat a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján szabályozza újra az ingatlanok vonat-

kozásában a tulajdonosi ellenőrzéseket. A törvényi előírások alapján az állami vagyon használóját, 

vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötele-
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zettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi joggyakor-

ló rendszeresen köteles ellenőrizni.  

A tulajdonosi ellenőrzés célja az állami ingatlanvagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek kere-

tében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve a 

központi költségvetést hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása. Az ellenőrzés 

végrehajtása során az intézmény és az ÁEEK közötti vagyonkezelési szerződésben foglaltakra, ezen 

belül, annak mellékletében felsorolt ingatlanokra, az azokra vonatkozó adatok helyességre, az ingat-

lanokkal kapcsolatos változásokra, valamint a jelentési kötelezettségekre kell kiemelt figyelmet for-

dítani, kiemelten az alábbiakra: 

– az intézmények használatában lévő ingatlanok tekintetében felújítás és beruházás nyomon 

követése, szükség szerinti ellenőrzése; 

– az intézmények használatában lévő ingatlanok tekintetében az állami vagyon védelmének, 

felelős őrzésének, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése; 

– az egészségügyi intézmények tevékenységéhez nem szükséges ingatlan vagyonelemek keze-

lése és ellenőrzése; 

– az intézmények ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó szerződésállományának átvilágítása, 

azok ellenőrzése. 

 

A vagyonkezelő köteles teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az 

állami vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget, köteles 

továbbá tűrni az ellenőrzést, illetve annak lefolytatásában közreműködni.  

A tulajdonosi joggyakorló ellenőrizheti a használatot, követelheti a rendeltetésellenes vagy szerző-

désellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kár megtérítését. Abban 

az esetben, ha az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a kezelt vagyont fenyegető veszély súlyos-

sága miatt a kifogásolt használat megszüntetésének követelése sem vezetne eredményre, a tulajdo-

nosi joggyakorló a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és kártérítést követelhet. 

A 2016. évben 62 db tulajdonosi ellenőrzés került végrehajtásra, amelyből 41 esetben nem került 

megállapításra intézkedést igénylő észrevétel. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok nyomán 

10 esetben más szervezeti egység részére került átadásra az ügy, míg 11 esetben a feltárt hiányosság 

nyomán indult eljárás még folyamatban van.  

Az ÁEEK tulajdonosi ellenőrzései során helyszíni szemléken vizsgálja az egyes ingatlanok, va-

gyontárgyak állapotáról, valamint határozza meg a vagyonkezelővel közösen, a vagyon elem leg-

célszerűbb felhasználási módját. Az ellenőrzések nem csak kizárólagosan állami tulajdonú ingatlant 

érintettek, az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében jelenleg is vannak a tényleges haszná-

lók között rendezésre váró kérdések.  

Az ellenőrzések negyedéves ellenőrzési tervek szerint (rendes ellenőrzés), illetve rendkívüli ese-

mény vagy bejelentés nyomán rendkívüli, a tervben nem meghatározott tulajdonosi ellenőrzések-

ként kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy – funkciótól és méret-

től függetlenül – előfordulnak rendezetlen jogi kérdések. Sok probléma annyira régen fennáll, hogy 

a vagyonkezelő arra már rendezett állapotként tekint. Továbbra is jellemzőek a jogi és a ténybeli te-

lekhatárban mutatkozó eltérések, amelyek a vagyonkezelői személyi állomány számára nem észlel-

hető, természetesnek mutatkozó, de rengeteg jogi kockázatot magukban rejtő tulajdonosi problé-

mák. 

Az ellenőrzött ingatlanokon található épületek az esetek jelentős részében használható, de felújítan-

dó műszaki állapotban voltak. Az ellenőrzött vagyonkezelt ingatlanok jellemzően funkciójuk ellátá-

sára alkalmas állapotban voltak. A telkeket – néhány kivételtől eltekintve – a vagyonkezelők teljes 

mértékben birtokban tartották, a növényzet jellemzően gondozott, az adott funkcióhoz igazodó volt. 

Nagyobb alapterületű kórházi telephelyek esetében a bérleti szerződésekre vonatkozó negyedéves 

jelentés tulajdonosi ellenőrzésére is lehetőség nyílt. Itt nyilvántartási hiányosságot a 2016. évben két 

esetben tártak fel. A bérlők által használt terület minden esetben szerződésszerű volt. 
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A feltárt problémák rendezése bizonyos esetekben a tulajdonos közreműködését, esetleges utóelle-

nőrzést indokolhat. Az ellenőrzések dokumentációiról nyilvántartást vezetett az ÁEEK. 

A 2016. évi állami vagyongazdálkodás összegző értékelése 

 

Az ÁEEK a közvetlenül kezelt vagyonelemek állagmegóvására, őrzésére, jogszabályban előírt 

üzemeltetésére a 2016. évben 139 441 842 Ft-ot fordított saját költségvetéséből. Ez az összeg a 

2015. évben kimutatott összegnek közel kétszerese, amely a korábbi vagyonkezelők által ki nem 

használt, vagyonkezelésből visszaadott ingatlanokon jelentkező fenntartási, őrzési, karbantartási ki-

adások növekedéséből származik.  

 

ÁEEK tulajdonosi joggyakorló 2016. évben teljesült bevételei mintegy 17,4 M Ft-ot tettek ki, 

melyből: 

 

– bérleti díj          860 000 Ft 

– ingatlanértékesítés      15 950 367 Ft 

– ingatlan-csere                   640 000 Ft 

 

Az ÁEEK rábízott vagyona az ingatlanok tekintetében nem változott. A gazdasági társaságokban 

lévő részesedések tekintetében csökkent, tekintettel arra, hogy értékesítésre került három társaság-

ban meglévő üzletrész, továbbá egy társaság kényszertörlés és további egy végelszámolás miatt 

megszűntetésre került. 

 

Az ÁEEK folyamatos ellenőrzésekkel törekedett meggyőződni arról, hogy az intézmények a rájuk 

bízott vagyonnal megfelelően gazdálkodnak, azt a vagyonkezelési szerződésekben lefektetett célra 

használják. 

A tulajdonosi joggyakorló a rábízott vagyont a jogszabályokban és saját belső szabályzataiban rög-

zítettek szerint, az egészségügyi ágazati célokat szem előtt tartva kezelte, illetve adta át hasznosítás-

ra. 
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Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 
 

A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az ál-

lam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet) 1. §-a alapján a Kormány a biz-

tonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerfor-

galmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 83/A. § 

(7) bekezdésében foglaltak végrehajtására az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot 

gyakorló szervként az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP) jelölte ki. Az 

elővásárlási jog gyakorlásának célja szükség esetén a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság-

ban a gyógyszerészi tulajdoni hányad a Gyftv.-ben meghatározott arányának elérése, annak elősegí-

tése, illetve a lakosság gyógyszer-ellátásbiztonságának fenntartása egy adott településen.  

 

Az OEP, mint a tulajdonosi joggyakorló szervezet szervezeti és működése során 2013. október 1. 

napjától létrehozta a Jogi Főosztály keretében működő, főigazgató közvetlen irányítása alatt álló 

Gyógyszertári Elővásárlási és Tulajdonosi Jogot Gyakorló Osztályt (a továbbiakban: GYETJGYO). 

A GYETJGYO feladata a Gyftv., valamint a Korm. rendelet rendelkezéseinek végrehajtása a Ma-

gyar Államot megillető elővásárlási és a tulajdonosi jogok gyakorlása, illetve a tulajdonost terhelő 

kötelezettségek teljesítése érdekében a közforgalmú gyógyszertárakat működtető gazdasági társasá-

gok vonatkozásában. Ennek keretében az osztály feladata különösen:  

 a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban üzletrészre vonatkozó elővásárlási 

jog gyakorlásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok főigazgatói döntésre va-

ló előkészítése (vételi ajánlat elfogadásának előkészítése, elővásárlási jogról lemondás 

előkészítése, nyilatkozat közlése az eladóval); 

 elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő főigazgatói döntésekhez szükséges dokumen-

tumok elkészítése, beterjesztése vezetői előterjesztés keretében döntés meghozatala cél-

jából; 

 tulajdonosi jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése körében szükséges nyilatko-

zatok előkészítése, egyéb kötelezettségek teljesítése (a tagok gyűlésén, taggyűlésen, il-

letve közgyűlésén személyesen vagy meghatalmazott útján történő részvétel, jognyilat-

kozatok előkészítése, stb); 

 nyilvántartás vezetése az állam nevében gyakorolt tulajdonosi jogok vonatkozásában a 

közforgalmú gyógyszertárak tulajdoni hányada alakulásáról; 

 a pályáztatási eljárások előkészítési, lebonyolítási feladatainak ellátása, a pályázat tar-

talmi és formai követelményeinek meghatározásának előkészítése főigazgatói döntésre, 

hirdetmények közzétételének kezdeményezése az egészségügyért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium hivatalos lapjában és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet honlapján, a pályázat elbírálása során az eljárás koordinálása, a pá-

lyázati felhívás elkészítése, engedélyeztetése, a szerződéstervezetek előkészítése, figye-

lemmel a Gyftv., valamint a 331/2013. (IX.5.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra, to-

vábbá javaslattétel a főigazgató részére döntéshozatal meghozatala céljából; 

 a tevékenységi körébe tartozó, közjogi szervezetszabályozó eszközök, továbbá az OEP 

normatív utasításai, valamint egyéb szabályozó eszközei előkészítésének és kiadásának 

eljárási rendjéről szóló 1/2013. (IV. 15.) számú OEP utasításban foglalt egyéb szabályo-

zó eszközök kidolgozása, aktualizálása; 

 külön jogszabályban meghatározott elszámolási, beszámolási, könyvvezetési kötelezett-

ségek teljesítése szakértők bevonásával; 

 pénzügyi tanácsadók, szakértők, könyvvizsgálók feladatellátásba való bevonása; 
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 és mindazon feladat, amelyet főigazgató, valamint jogszabály a Magyar Állam nevében 

a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti elővásárlási és tulajdonosi jogot gyakorló szerv 

feladat- és hatáskörébe utal. 

 

A 2016. évben az OEP a közforgalmú gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaságban nem szer-

zett tulajdoni hányadot. Az OEP a Magyar Állam nevében gyakorolható elővásárlási jogával ellá-

tás-biztonsági, valamint gyógyszerészi tulajdoni hányad növekedésének elősegítése érdekében nem 

kellett élni, és ilyen tulajdoni hányad értékesítésére sem került sor.  

 

 Az Ízisz Gyógyszertárat működtető Tóthné és Társa Gyógyszerkereskedelmi Kft. képviselője 

2016. április 16-án kelt levelében tájékoztatta az OEP-et, hogy vételi ajánlatot tesz a QUELLE-

DUO Szolgáltató Kft. 16,6 %-os társasági részesedésének megvásárlására 

2 540 000,- Ft vételárért. Az OEP elővásárlási jogáról lemondott, azzal nem kívánt élni.  

 

 A Búza Gyógyszertárat működtető NYÍRVALIDO Gyógyszerkereskedelmi Kft. képviselője 

2016. június 14-án kelt levelében tájékoztatta az OEP-et, hogy vételi ajánlatot tesz a QUELLE-

DUO Szolgáltató Kft. 46,7 %-os társasági részesedésének megvásárlására bruttó 14 000 000,- Ft 

vételárért. Az OEP az elővásárlási jog gyakorlásának megalapozottsága érdekében valamennyi 

gyógyszerész vonatkozásában, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt azon nyilatkozatait 

kérte be, hogy rendelkeznek-e a gyógyszertárat működtető társaságban tulajdoni hányaddal, va-

lamint nyilatkozzanak arról is, hogy melyik gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban kí-

vánják tulajdoni hányadukat beszámíttatni. A beérkező nyilatkozatok birtokában az OEP elővá-

sárlási jogáról lemondott, azzal nem kívánt élni. 

 

 A Kristály Gyógyszertárat működtető Varita Patika Bt. képviselője 2016. november 23-án kelt 

levelében tájékoztatta az OEP-et, hogy vételi ajánlatot tesz 24 %-os társasági részesedésének 

megvásárlására 16 871 440,-Ft vételárért a Megenerg Megújuló Energiahasznosító Kft., valamint 

15,2 %-os társasági részesedésének megvásárlására 10 340 560,- Ft vételárért az Unitec Innová-

ciós Technológiai és Információs Medicina Transzfer Centrum Non-Profit Kft. Mivel a gyógy-

szerészi többségi tulajdoni hányad biztosított volt, az OEP elővásárlási jogáról lemondott, azzal 

nem kívánt élni.   

 

2016. évben más, a gyógyszertári tulajdoni hányaddal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására 

okot adó körülmény (megkeresés) nem merült fel. 
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Központi Statisztikai Hivatal 

 

 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. § (1) bekezdése
8
 alapján a Központi Statisztikai 

Hivatal (a továbbiakban: KSH) az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok köz-

zétételéhez kapcsolódó közfeladatait a KSH elnöke által alapított, a Magyar Állam 100%-os tulaj-

donában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

STATEK Kft.) bevonásával látja el. A statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan a KSH 2016-ban 

– fejezeti kezelésű előirányzata terhére – 439,5 M Ft támogatást folyósított 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 feladato-

kat és hatásköröket a társaság Alapító Okirata határozza meg. A STATEK Kft. működésére vonat-

kozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalja magába. A STATEK Kft. 

egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető igazgató. 

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

vény 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 2016-ban 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 2016-

ban nem történt. 

 

A STATEK Kft. 2016. évi gazdálkodási tevékenysége 

 

A STATEK Kft. legfontosabb mérlegadatai: 

E Ft 

  2015. de-

cember 31. 

2016. de-

cember 31. 

01. A. Befektetett eszközök 0 12 418 

26. B. Forgóeszközök 190 391 146 033 

48. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 

52. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 190 391 158 451 

53. D. Saját tőke 19 671 20 514 

                                                 
8 2017. január 1-jétől a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 7. § (7) bekezdése alapján. 
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  2015. de-

cember 31. 

2016. de-

cember 31. 

54. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 

57. III. Tőketartalék 30 000 30 000 

58. IV. Eredménytartalék -22 322  -13 329 

61. VII. Adózott eredmény 8 993 843 

62. E. Céltartalékok 0 278 

66. F. Kötelezettségek 48 816 38 844 

90. G. Passzív időbeli elhatárolások 121 904 98 815 

94. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 190 391 158 451 

Az eszközök értékének 92,16%-át a forgóeszközök teszik ki. A forgóeszközök jelentős hányada 

(2015. december 31-én 99,85%, illetve 2016. december 31-én 99,77%) pénzeszköz, tekintettel arra, 

hogy a STATEK Kft. működési feltételeit (ideértve az irodahasználatot az ahhoz kapcsolódó beren-

dezésekkel, felszerelésekkel és informatikai rendszerrel) szolgáltatás igénybevételével biztosítja. 

Ennek megfelelően az eszközök – előző évhez viszonyított – jelentős mértékű (31,9 M Ft összegű, 

16,78%-os) csökkenése alapvetően a pénzeszközök csökkenésére vezethető vissza. A pénzeszközök 

magas összegének elsődleges oka, hogy a 2016. évben a közfeladatok ellátásához kapcsolódóan jó-

váírt összeg egy része a 2017. év elején került felhasználásra. 

A források összege 2016. december 31-én – a 2015. december 31-i állapothoz képest – főként a 

passzív időbeli elhatárolások 23,1 M Ft-os csökkenése miatt, 16,78%-kal alacsonyabb. Ennek leg-

főbb oka a közfeladatok ellátására a 2016. évben átutalt, de a 2016. évben költségekkel még nem el-

lentételezett támogatás összege. 

A STATEK Kft. eredményadatai: 

   E Ft 

  2015. 2016. 

I. Értékesítés nettó árbevétele 21 348 76 320 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

III. Egyéb bevételek 457 087 454 354 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 38 201 75 961 

V. Személyi jellegű ráfordítások 430 024 439 331 

VI. Értékcsökkenési leírás 13 11 753 

VII. Egyéb ráfordítások 537 1 792 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉ-

NYE 9 660 1 837 

VIII Pénzügyi műveletek bevételei 291 70 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 2 
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   E Ft 

  2015. 2016. 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 291 68 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 9 951 1 905 

X. Adófizetési kötelezettség 958 1 062 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 8 993 843 

 

A jelentős összegű egyéb bevétel a statisztikai közfeladatok végrehajtására biztosított támogatásból 

származott. 

A STATEK Kft. 2013. évi megalapítását követően tevékenységét elsősorban a statisztikai közfela-

datok eredményes megszervezésére fordította. A statisztikai közfeladatok ellátásához támogatási 

szerződés kapcsolódik, ezért a 2014. évi működés még nem eredményezett 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. 

 

 


