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JELENTÉS 
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi 
működésének és a központi költségvetés végrehajtá-

sához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 

BEVEZETÉS 

Az ÁPV Rt. egyszemélyes részvénytársaság, 9698 millió Ft névértékű részvénye 
névre szóló és forgalomképtelen, a részvényesi jogokat – azok kivételével, ame-
lyeket a 1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói va-
gyon értékesítéséről a Kormány hatáskörébe utal – a pénzügyminiszter gyako-
rolja. 

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyona 2003. év elején 779 002 millió Ft, a mérleg-
ben szereplő kötelezettségei a hozzárendelt vagyon terhére 52 398 millió Ft, sa-
ját vagyona 13 086 millió Ft volt, amely év végére 11 117 millióra apadt. 

A Társaság 2003. évi privatizációs tevékenységét a 2002. évben hivatalba lépett 
Kormány programja határozta meg, amely a privatizáció újraindítását és fel-
gyorsítását tűzte ki célul. Az új program megvalósítása gyakorlatilag 2003-ban 
realizálódott. A privatizáció politikai döntés alapján történő újraindításával az 
ÁPV Rt. ismét nettó költségvetési befizetővé vált. Az új stratégiához kapcsoló-
dott az állam vállalkozói vagyonának egységes kezelése is. A privatizációs tör-
vényben foglaltakkal összhangban az ÁPV Rt. lett az állami vállalkozói vagyon 
privatizációjának valós felelőse. Az egységes vagyonkezelés jegyében az ÁPV 
Rt.-hez kerültek a korábban az ágazati minisztériumok, a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság (KVI) és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) portfóliójába tartozó va-
gyonelemek. Az új stratégia eredményeként megszűnt a Társaság szerepválla-
lása a kormányzati beruházási programokban, amely nem tartozott az ÁPV Rt. 
alapvető – a privatizáció és a hozzárendelt vagyon kezelése – feladatkörébe. 

A Társaság 2003. évi működésének, gazdálkodásának és üzleti tervezésének ke-
reteit az éves költségvetési törvény kiadási előirányzatai és a Kormány privati-
zációs programjának koncepciója határozták meg.  

A Részvényesi Jogok Gyakorlója (RJGY) által jóváhagyott üzleti tervvel rendel-
kezett a Társaság 2003-ban. A jóváhagyott eredeti és módosított üzleti terv sze-
rinti bevételek a költségvetési törvény ráfordítási előirányzatainak teljesítéséhez 
a fedezetet biztosították.  

A privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításokra, a tartalékfel-
töltésre és a központi költségvetés felé osztalék-befizetési kötelezettségre össze-
sen 99 060 millió Ft-ot irányzott elő az éves költségvetési törvény. A törvény-
módosítás az előirányzatot 115 848 millió Ft-ra növelte. 
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BEVEZETÉS 

A költségvetés és az üzleti terv összhangja abban az értelemben fennállt, hogy 
az RJGY által jóváhagyott eredeti és módosított üzleti terv szerint az összes be-
vétel fedezetet nyújtott az éves költségvetési törvény összes előirányzatának tel-
jesítésére. A terv és a költségvetési törvény összhangja azonban nem állt fenn a 
tételek és tételcsoportok összeállítása tekintetében. 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: 

• a Társaság szervezeti és működési rendszere biztosította-e a szakmai felada-
tok hatékony és eredményes ellátását, összhangban volt-e a feladatokkal; 

• gazdaságos, célszerű és eredményes volt-e a Társaság hozzárendelt vagyo-
nának változása és az egyes portfóliók kezelése; a törvényi előírásokkal 
összhangban teljesültek-e a költségvetési törvényben a Társaság tevékenysé-
gét érintő előirányzatok, kötelezettségek, garanciavállalások; 

• a Társaság gazdálkodásában érvényesültek-e a szabályszerűségi, takarékos-
sági szempontok; az üzleti tervében meghatározott célkitűzéseknek megfele-
lőek voltak-e a működési bevételei, ráfordításai;  

• összehangoltan működött-e a Társaság belső ellenőrzése az Igazgatósággal, 
a Felügyelő Bizottsággal és a kormányzati-felügyeleti ellenőrzéssel. 

Utóellenőrzésként figyelemmel kísértük az előző években feltárt hiányosságok-
ra tett javaslataink hasznosulását is. Ellenőrzésünk a 2003. évre terjedt ki, de a 
helyszíni ellenőrzés befejezéséig figyelemmel kísértük a főbb gazdasági-
pénzügyi folyamatokat. Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Állami Számvevő-
székről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 17. § (1), és részben az állam tulajdo-
nában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 
(Priv. tv.) 25. § (1) bekezdésében foglaltak képezik. A Priv. tv. és az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 104. § (3) bek. előírásai szerint 
az Állami Számvevőszék feladata a Társaság tevékenységének ellenőrzése. A 
helyszíni ellenőrzés befejezésekor még nem készült el az ÁPV Rt. jelentése az 
RJGY számára, amely alapján a Kormány beterjeszthette volna a Parlament ré-
szére az éves gazdálkodásáról szóló jelentést. Az ÁSZ számára készített beszá-
moló alapján végzett helyszíni ellenőrzésünk alapján teszünk eleget jelentési 
kötelezettségünknek. 

A jelentéshez csatolt mellékletek részletes megállapításokat és kiegészítő infor-
mációkat tartalmaznak a Társaság hozzárendelt vagyonának 2003. évi válto-
zásáról; a szervezeti felépítésről, a költségvetési előirányzatokról és az üzleti 
tervről, a követelésállományról; a tranzakciós költségekről; állami tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok eredményességét biztosító stratégiai intézkedésekről; 
a Forrás Rt.-be apportált részesedésekről és a környezetvédelmi támogatások 
teljesítményellenőrzéséről. 

A jelentéstervezetet egyeztettük az ÁPV Rt. vezérigazgatójával, a jelentést a 
pénzügyminiszterrel. Az adott észrevételeket és az arra adott válaszainkat az 1. 
sz. melléklet tartalmazza. 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

Az ÁPV Rt.-nél 2003-ban a feladatokhoz jobban igazodó szervezeti átalakítás 
volt, ez azonban a jogi területen még mindig nincs összhangban a feladatok-
kal. Az ÁPV Rt. saját vagyonának beszámolási rendszere megfelelő, a hozzá-
rendelt vagyon értékelése sajátos. A hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok 
együttes gazdálkodási eredménye javult az előző évhez viszonyítva. A privati-
záció felgyorsult, a tranzakciók összességében eredményesek voltak, az egyes 
tranzakcióknál azonban hiányosságok is előfordultak. A privatizációs tartalék-
ból történt kifizetéseknél a részletesen vizsgált tételek egyharmadánál, amely a 
teljes összeg 3%-a, nem érvényesültek az ÁPV Rt. érdekei. 

A 2003 áprilisában befejezett szervezeti átalakítás a privatizációs feladatok 
ellátását javította. A szervezetátalakítás elsődlegesen a tranzakciós területeket 
érintette, mivel az ágazati tagozódást felváltotta a funkcionális munkamegosz-
tás. A tranzakciós vezérigazgató-helyettesek irányítása alatt privatizációs igaz-
gatóságot, valamint vagyonkezelő és privatizációt előkészítő igazgatóságot 
hoztak létre, ezáltal szervezetileg elkülönítették a vagyonkezelést és a privatizá-
ciós feladatokat. Az átalakítás mértéke a feladatoknak még nem felel meg tel-
jes körűen. A szűkülő állami vagyoni kör és a szerződések utógondozásának 
növekvő szerepe még nem jelenik meg teljes mértékben az ÁPV Rt. szervezeté-
ben. A jogi természetű feladatoknál is szűk keresztmetszet jelentkezik. A tulaj-
donosi joggyakorlás jelenlegi szabályozása a felelős gazdálkodást esetenként 
akadályozza. A szerződések utógondozásának keretei, feltételei és szankciói 
nem épültek be a privatizációs törvénybe.  

A hozzárendelt vagyon nyilvántartásával és gazdálkodásával kapcsolatos 
könyvvezetés és beszámolási rendszer megfelel a számviteli politikában (SZP) és 
az RJGY által előírtaknak, azonban eltér a számviteli törvény általános szabá-
lyaitól. A Társaság által folytatott és kialakított gyakorlat sajátos. Mindezek 
hatására az RJGY által meghatározott beszámolóból a megbízható vagyoni-, 
pénzügyi-, jövedelmi helyzet nehezen értékelhető az RJGY határozatainak is-
merete nélkül. 

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos könyvvezetése és beszámolási 
rendszere a vállalkozási és az államháztartási szervek számvitelének sajátos öt-
vözete. 

A technikai számlákat a vagyon változásának és átvezetésének kimutatá-
sához, a bankszámlák közötti átvezetésekhez, a bánatpénznek, mint idegen 
pénzforrásnak a bankszámlára történő átvezetéséhez, követelések nyilvántar-
tására használtak. A technikai számlák túlzott közbeiktatása a gazdasági ese-
mények számviteli elszámolásának megítélését nehezítik.  

A Társaság a Priv. tv. alapján a 2002. évre szóló vagyont érintő változtatásait 
teljes körűen 2002-2003. években hajtotta végre. A hozzárendelt vagyon 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

2003-ban 12,1 milliárd Ft-tal nőtt, amelyből a 2002-ről áthúzódó vagyonérték 
0,9 milliárd Ft-ot tett ki.  

A tranzakciókból származó sajáttőke-érték a működő társaságoknál 24,6 
milliárd Ft-tal növekedett, miközben az állománycsoportba tartozó társaságok 
száma 167 db-ról 158-ra csökkent. A gazdálkodás eredményességéből a va-
gyonnövekmény 34,6 milliárd Ft volt. 

A hozzárendelt vagyonba tartozó működő társaságok 2003-ban az együttes 
teljesítményt tekintve hatékonyabbak voltak, mint 2002-ben. Az adózás előtti 
eredmények azt mutatják, hogy 2003-ban véget ért az 1999. évtől tartó ered-
ménycsökkenés. A 2003. évi gazdálkodás pozitívuma, hogy több jelentős társa-
ság – Szerencsejáték Rt., MOL Rt., Richter Rt. – megtartotta kiemelkedő piaci 
pozícióját. A Szerencsejáték Rt. és a Budapest Airport Rt. kimagasló jövedelme-
zősége volt a húzóerő az ÁPV Rt. kizárólagos tulajdona csoportban. Telje-
sítményükkel hozzájárultak, hogy az ÁPV Rt. működő társaságainál a 2002. 
évi veszteség után 2003-ra nyereség képződjön. Több társaság – MALÉV Rt, Szö-
vetkezeti Üzletrészhasznosító Kft., Magyar Villamos Művek csoport – viszont je-
lentős veszteséget halmozott fel. Ezen veszteségek részben kormányzati intézke-
désekre vezethetők vissza. 

A többségi tulajdonú társaságok jövedelmezősége 2003-ban is negatív 
volt, bár a 2002. évhez hasonlítva javult a mutató. Kedvező tény, hogy a 2003-
ban veszteséges társaságok számának növekedése ellenére az ÁPV Rt. tulajdoni 
hányadára jutó veszteség az előző évihez viszonyítva csökkent. Az ÁPV Rt. ré-
szesedése a magas tőkemegtérülési mutatóval rendelkező cégekben kevés kivé-
teltől eltekintve alacsony. Ebből következik, hogy a tulajdoni hányaddal súlyo-
zott tőkearányos adózás előtti jövedelmezősége elmarad a teljes portfólió jöve-
delmezőségétől.  

A kisebbségi tulajdonú részesedések értékesítése öt társaságot érintett, a 
szerződési ár négy társaságnál nem haladta meg a saját tőke értékét. A profil-
tisztítás érdekében az ÁPV Rt. több esetben is elfogadta az alacsony árajánlatot. 
A kisebbségi tulajdonú részesedések aránya a teljes portfólión belül 2003-ban 
növekedett. A vagyonpolitikai irányelvek a kisebbségi részesedések hasznosítá-
sára is tartalmaznak stratégiát. A mielőbbi eredményes – főként árverésen ala-
puló – értékesítésen kívül lehetséges célként jelölik meg „gazdaságos” mennyi-
ségek forgalmazását.  

A Társaság 2003. évi működésének, gazdálkodásának és üzleti tervezésének 
kereteit a költségvetési törvény kiadási előirányzatai és a Kormány privatizáci-
ós programjának koncepciója határozták meg. 

A Társaság bevételi tervének végrehajtása az év közben megváltozott gazda-
sági körülmények miatt módosult. A teljesítésben a főösszegek megvalósulása 
volt az alapvető kritérium.  

 
8 



I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Az ÁPV Rt. 2003-ban az RJGY által jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezett.1 A 
beterjesztett tervjavaslatok jóváhagyásának folyamata három hónapot igé-
nyelt. A bevételek teljesítése nem a terv szerinti összetételben alakult. 

Az RJGY által jóváhagyott eredeti- és módosított üzleti terv szerinti bevételek a 
költségvetési törvény ráfordítási előirányzatainak teljesítéséhez a fedezetet biz-
tosították. Az éves költségvetési törvény tervszámait a Társaság beépítette az 
üzleti tervébe, de az időközi politikai döntések következtében azok teljes megva-
lósítása nem minden esetben tartozott a hatáskörébe (pl.: MOL Rt. privatizáció-
ja). 

Az eredeti üzleti terv – a Kvtv. indokolásában foglaltaknak megfelelően – 
megközelítőleg 200 milliárd Ft összes bevétel mellett jelentős (mintegy 100 mil-
liárd Ft) nagyságrendű befizetés teljesítését is feltételezte a központi költségvetés 
javára. Az eredeti üzleti tervben meghatározott bevételek és kiadások egyenlege 
még fedezetet nyújtott volna 100 milliárd Ft befizetés teljesítésére. Az RJGY által 
jóváhagyott módosított üzleti terv – a Társaság tervmódosítási javaslatával 
szemben – már csak 57 milliárd Ft befizetésére nyújtott fedezetet. 

A 2003. évi üzleti terv privatizációs célkitűzéseiben a bankprivatizáció lezá-
rása és a kárpótlási jegyek bevonása kapott hangsúlyt. Az egyedi vizsgálatra 
bevont tranzakciók a Postabank Rt., a Földhitel és Jelzálogbank Rt., a Konzum-
bank Rt., a Forrás Rt. és a Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. társaságokra ter-
jedt ki. A Forrás Rt. privatizációja ellenőrzése kiterjedt az apportált társasági ré-
szesedésekre is.  

A privatizációs tranzakciók előtt a külső szakértőkkel végeztetett vagyonértéke-
lések szakszerűségét és piaci értékítéletét megkérdőjelezi, hogy egyes esetekben 
a felértékelés közel feléért (Hajógyári Sziget Kft.), más esetben pedig duplájáért 
sikerült eladni a meghirdetett vagyonrészt (Postabank Rt.). Az év privatizáció-
jaként szereplő Postabank Rt. privatizációs szakértőjének, aki egyben az értéke-
sítési ár meghatározására is javaslatot tett, feladata volt a vevőjelölt állítása is. 
E kettős szerepkörből következően megkérdőjelezhető a sikerdíj megállapítása 
és kifizetése az értékesítés bevétele alapján. 

A privatizációs tranzakciók közül a Postabank Rt. elszámolása bonyo-
lult, nehezen áttekinthető. A Kormány ugyanis előírta, hogy 2003-ban végre 
kell hajtani a Postabank privatizációját. Így a tranzakció eredménye már 2003-
ban megjelent az ÁPV Rt. pénzforgalmi elszámolásában, miközben a bevételek 
és kiadások kompenzációs technikával történő elszámolása a Magyar Posta Rt. 
és az ÁPV Rt. között csak 2004-ben valósulhatott meg. 

A saját számlás bizományi szerződés keretében értékesítésre kerülő, bizomány-
ba átvett, a megbízó (Magyar Posta Rt.) által leszámlázott eszközök (Postabank 
Rt. részvényei) 2003. évi összege 13 420 millió Ft volt. A 2003. évi tranzakció 
végrehajtásához szükséges határozatot az ÁPV Rt. felterjesztette a Kormány-

                                               

1 Az Állami Számvevőszék az ÁPV Rt. 2002. évi működésének ellenőrzése kapcsán a 
pénzügyminiszternek javasolta, hogy a Társaság jóváhagyott üzleti terv alapján végez-
ze tevékenységét.  
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nak, az RJGY a kormányhatározatra hivatkozva 2003. XII. 17-én határozatot 
adott ki, melynek alapján a tranzakció 2003. december 19-én megtörtént. Az 
erre vonatkozó Kormányhatározatot 2004 áprilisában utólag adták ki. 

A Forrás Rt. apportjának a vagyonértékelési szempontjainál egységesen nem 
rögzítették a jelentős ingatlanvagyon mértékét, társaságonként egyedi értéke-
lést alkalmaztak. A társaságonkénti egyedi értékelés nem konzekvens. A Tokaj 
Rt.-nél és a Kontur Rt.-nél csak üzleti értékelést készítettek, ennek eredménye-
képpen került a Tokaj Rt. 23%-os csomagja 486,7 millió Ft apportértéken a For-
rás Rt.-be, amellett hogy míg az ingatlanok könyv szerinti értékével is a saját 
tőke 2002-ben 8 milliárd Ft-os nagyságrendet képviselt, illetve ezért jelentett a 
Kontur Rt. 43,05%-os tulajdoni hányada 180 millió Ft-os értéket, ahol a va-
gyonértékelő szerint az 1,5 milliárd Ft-os  saját tőke felét ingatlanok teszik ki. A 
vagyonértékelők a kisebbségi részesedéseket a nemzetközi gyakorlatnak megfe-
lelően 20-30%-kal csökkentett értéken értékelték. A Forrás Rt. apportjában 
olyan társaságok is voltak, amelyek az ÁPV Rt.-nek előzőleg többségi tulajdont 
biztosítottak. Ez a módszer leértékelte volna az apportot. Ennek csökkentésére 
az ÁPV Rt. szerződést kötött a Forrás Rt.-vel a bevitt apport együttértékesítési 
jogosultságairól és kötelezettségeiről. Az ÁPV Rt. a bevonható kárpótlási jegyek 
értékét a kibocsátótól és a piaci szereplőktől megszerezhető információk alap-
ján 8 milliárd Ft-ra mérte fel. A tranzakció célja a teljes pakett bevonása volt. 
Ténylegesen a tervezett részvénymennyiség felét értékesítették kárpótlási jegy 
ellenében. A Forrás részvényei a helyszíni vizsgálat végén a kibocsátási ár alatt 
forogtak a Budapesti Értéktőzsdén. A Cartográphia Kft. apportálás előtti va-
gyonértékelésénél a társaság többségi állami tulajdonban állt, emiatt értékét 
csökkentették. A 2003. január 1-jén hatályba lépett módosított Priv. tv. a társa-
ság 50%+1 szavazatmértékű tartós állami tulajdonlását megszüntette és teljes 
mértékben privatizálható körbe helyezte, a vagyonértéket a diszkont nélküli ár-
sáv alsó összegében aktualizálta. 

A Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. privatizációs tranzakciója során a 
Hajógyári szigeten lévő római kori Hadriánus palota rom-műemlék törvény 
szerinti állami tulajdonba vétele nem valósult meg. Az ÁPV Rt. olyan privati-
zációs megoldást alkalmazott, amelynek során a műemlékingatlan feletti 
90,95%-os állami befolyást biztosító tulajdoni jog egyidejű megszűnésével a 
műemlékingatlan teljes egészében magántársasági tulajdonba került. A mű-
emlék állami tulajdonba kerülése jövőbeni határidős intézkedések – visszavá-
sárlásra szóló opciós jog érvényesítése – végrehajtásától függ. Ez a megoldás a 
műemlékvédelem megvalósítása szempontjából magas kockázatú, amelyhez a 
nemzeti kulturális örökségért felelős miniszter nem adta jóváhagyását. További 
problémát jelent, hogy az eltérő eredménnyel zárult vagyonértékelések követ-
keztében a műemlék vagyoningatlanra az egyik vagyonértékeléshez kötődően 
megállapított ár helyessége is kérdéses. 

A Priv. tv. lehetővé teszi, hogy az ÁPV Rt. szakértői és tanácsadó szerveze-
tek közreműködésével is végezze az értékesítést, annak érdekében, hogy 
tehermentesítsék az ÁPV Rt. munkatársait az értékesítés közvetlen végrehajtása 
alól, és lehetővé tegyék számukra, hogy a tranzakciók kontrolljával foglakoz-
zanak, illetőleg a legfontosabb, a legnagyobb, a legkiemeltebb vállalatok érté-
kesítésére koncentrálják erőiket. A mindenkori költségvetési törvény évről évre 
alátámasztás nélkül, az ÁPV Rt. előterjesztése alapján határozza meg ezen elői-
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rányzat keretét. A hozzárendelt vagyon értékesítésének előkészítésével 
kapcsolatos kiadások, egyes kifizetések, illetve egyes költségek nagyságának 
indokoltsága nincs alátámasztva. Ehhez hozzájárul az is, hogy a konkrét érté-
kek jellemzően a pályázati felhívások során, a potenciális közreműködőket ver-
senyeztetve alakulnak ki. Az ÁPV Rt. a privatizáció és vagyonkezelés feladatai-
nak gondos tulajdonosként való elvégzésére alakult. Ez feltételezi, hogy magas 
képzettségű, illetve kvalitású szakembereket alkalmaz erre a célra. Továbbra is 
jelentős a privatizációknál a tanácsadói közreműködés. A jelentősebb privati-
zációk esetében kormányzati döntés kötelezte az ÁPV Rt.-ot arra, hogy tanács-
adó igénybevételével hajtsa végre a privatizációt. 

A környezetvédelmi támogatásban részesülő Nitrokémia Rt. az éves költ-
ségvetési törvényben biztosított és leutalt keretösszeget 2003-ig évek múlva 
használta fel környezetvédelmi fejlesztésekre és kármentesítésekre. A 2001-re 
leutalt keretösszeg egy részét – az előkészítő tanulmányok elkészítésének hosszú 
átfutási ideje miatt – 2003-ban használta fel környezetvédelmi fejlesztésekre és 
kármentesítésekre. 

2004-re az éves költségvetési törvény nem biztosít fedezetet a honvédelmi cé-
lokra feleslegesnek minősített és a Társaság részére átadott ingó vagyoni 
eszközök és készletek értékesítésére és vagyonkezelésére. 

Az ÁPV Rt. privatizációs tartalékra az erre a célra megnyitott bankszámlán 
különített el fedezetet. A privatizációs tartalék összetétele megváltozott. A Kvtv.-
nek megfelelően a nyitó állományban lévő részvényeket a nyilvántartási érté-
kükkel megegyező készpénz fejében a hozzárendelt vagyonba áthelyezték. A 
tartalék fedezetét 2003. december 31-én teljes egészében készpénz (40 367 mil-
lió Ft) alkotta. A tartalék fedezete céljára elkülönített részvények készpénz elle-
nében történő cseréjét – bár arra jogszerűen került sor – a kiegészítő melléklet-
ben nem indokolták meg.  

A privatizációs tartalék felhasználásához kapcsolódó megtérülések összege a 
Kvtv. szerint a privatizációs tartalék feltöltésére fordítható, és a feltöltésre elő-
irányzott összeg ezzel túlléphető. A Társaság a megtérült összegeket az egyéb 
bevételek között számolta el, de a privatizációs tartalékot ezekkel az összegek-
kel csak részben töltötte fel.  

Az ÁPV Rt. a jótállással, szavatossággal és kezességvállalással kapcsolatos köte-
lezettségek még nem esedékes összegére függő kötelezettség címén 61 330 millió 
Ft céltartalékot képzett. Ebből a Postabank Rt. eladásával kapcsolatos jogszava-
tosság alapján fennálló garanciák 980 millió Ft-ot, a kereskedelmi garanciák 
miatt pedig 4964 millió Ft-ot jelentenek. 

A privatizációs tartalékban 2003. január 1-jén 60 055 millió Ft értékű vagyon 
volt: 5071 millió Ft készpénz az elkülönített bankszámlán, 10 149 millió Ft ér-
tékű gázközmű-kötvény és könyv szerinti értéken 44 835 millió Ft részvény. 
Mindebből 2003-ban 28 849 millió Ft értékű kifizetés történt, amely az 
elfogadott módosított tervnél 17 119 millió Ft-tal – 37,2%-kal –kevesebb. A ko-
rábbi évekkel szemben 2003-ban likviditási problémák nem akadályozták a 
tervezett kifizetések teljesítését. Az ellenőrzött kifizetések jogcíme megfelelt a 
költségvetési törvényben megengedett kifizetési jogcímeknek, elszámolásuk 
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megfelelően dokumentált és pontos volt. Előfordultak azonban olyan esetek is, 
amikor a kifizetést megelőző eljárásokban kifogásolható volt az időtényező ke-
zelése, a jogi képviselet szakszerűsége, az ÁPV Rt. érdekének nem egyértelmű 
figyelembe vétele. Az elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelős-
ség rendezése kifizetési csoportban egy peres ügyben az ÁPV Rt. jogi képvise-
letével megbízott ügyvédi iroda a fellebbezési határidőt egy nappal túllépte, 
ezért fellebbezését az első fokú bíróság hivatalból elutasította. Napi 75 586 Ft 
összegű kamat terhe mellett mintegy négy és fél hónapon át terhelte emiatt a 
késedelmi kamat az ÁPV Rt.-t a két felperes javára.  

Egy cég elvont vagyona ügyében az elsőfokú ítélet alapján az egyik felperessel 
peren kívül úgy egyezett meg az ÁPV Rt., hogy rövid időn belül az egyezséget 
maga is több szempontból kifogásolhatónak találta. Fellebbezés-kiegészítésével 
azonban a bíróság érdemben nem foglalkozott, hiszen a felhozott kifogásokat, 
tényeket az elsőfokú eljárásban kellett volna érvényesítenie az ÁPV Rt.-nek, de 
azt elmulasztották.  

Az önkormányzatokat a belterületi földek után megillető járandó-
ságok címén – az OTP átalakulása kapcsán – egyik önkormányzatnak kifize-
tett mintegy 112 millió Ft kamat feleslegesen növelte az ÁPV Rt. kiadásait, 
ugyanis az önkormányzatnak jogi úton érvényesíthető kamatkövetelése nem 
volt.  

A privatizációs tartalékot terhelő kötelezettségeknél a függő kötelezett-
ségek nyilvántartásával, bemutatásával, a céltartalék képzésével kapcsolatos 
saját előírásait az ÁPV Rt. 2003-ban több tekintetben nem tartotta be. Pl. a 
függő kötelezettségek adatai nem teljes körűek: hiányzik a kimutatatásból az 
ÁPV Rt. konszernfelelősségéből származó kötelezettségének becsült maximuma. 
A kötelezettségek állományváltozásának nyilvántartására vonatkozó utasítás 
előírásait a gyakorlat nem követte: nincs egyértelműen meghatározva, hogy a 
függő kötelezettségek adatainak rögzítéséért ki a felelős; az adatbázis karban-
tartásának ellenőrzése az utasításban leírtak szerint nem működik. A Társaság 
tájékoztatása szerint a hibák kijavítását már a helyszíni ellenőrzés során meg-
kezdte. A beszámoló kiegészítő melléklete a céltartalék-képzés kapcsán szól a 
konszernfelelősségből adódó kötelezettségekről, de ezekre nem képeztek céltar-
talékot, mert az ÁPV Rt. eddig ezt a kötelezettségét nem ismerte el. E téren az 
ÁPV Rt. az álláspontjának felülvizsgálatára kényszerül, mert a Legfelsőbb Bíró-
ság 2004 nyarán precedens értékű döntést hozott a konszernfelelősség ügyében.  

A saját vagyon működtetése 2003-ban megfelelő személyi és tárgyi feltétele-
ket biztosított a privatizációs és a vagyonkezelői tevékenységhez. A Társaság 
működési bevételei és ráfordításai általában a tervezett célkitűzéseknek megfe-
lelően, a költségvetési törvényben előírt keretek között alakultak. 

Az ÁPV Rt. belső ellenőrzési rendszere a tevékenységének megfelelően sok-
rétűen tagolt. A Felügyelő Bizottság javaslataira 2003-tól minden esetben vála-
szolt a menedzsment, és a döntéseinél azokat figyelembe vette. 

Korábbi vizsgálataink alapján tett javaslataink részben megvalósultak. 
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A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

a Kormánynak 

fontolja meg az ÁPV Rt. jelenlegi beszámolórendszerének kormányrendeletben való 
egységes szabályozását. 

a pénzügyminiszternek 

1. követelje meg az ÁPV Rt.-től a privatizációs tranzakciók előkészítésének előirányzatai-
nál a korábbi tranzakciók járulékos költségeinek feldolgozását, elősegítve a költség-
igény reálisabb meghatározását; 

2. vizsgáltassa meg a Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft.-ben lévő műemlékingatlan 
visszavásárlására kötött szerződésben rögzített árat, és a reális ár figyelembevételével 
intézkedjen a szóban forgó ingatlan állami tulajdonba vétele érdekében; 

3. intézkedjen, hogy az ÁPV Rt. Igazgatóságának elnöke 

• vizsgálja felül az ÁPV Rt. kötelezettségeire vonatkozó adatok nyilvántartási 
rendszerét, rögzítse egyértelműen és áttekinthetően az adatkezeléssel, adatel-
lenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, jogosultságokat, felelősségeket; 

• vegye figyelembe a vagyonelemek megbontással való értékesítésénél a va-
gyonértékelők ajánlásait, a piac értékítéletét.  

a Felügyelő Bizottság elnökének 

1. vizsgálja meg az FB, hogy a privatizációs tartalékot érintő peres ügyekben – különös 
tekintettel az elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelősség és a konszernfelelős-
ség alapján történő kifizetésekre – az ÁPV Rt. képviselete megfelelő szakszerűséggel, 
érdekérvényesítéssel történt-e; 

2. vizsgálja meg a FB, hogy az önkormányzatokat a belterületi földek után az 1989. évi 
XIII. tv. alapján megillető járandóságok tárgyában hozott 466/2002. (X.31.) IG sz. 
határozat végrehajtása – kiemelten az OTP átalakulásával kapcsolatban 1996-ban kö-
tött szerződésekre benyújtott pótlólagos igényekre – minden kifizetés, illetve elutasí-
tás esetében az előírásnak megfelelően, azonos elbírálás szerint, jogszerűen történt-e. 
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II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA, A FELADAT ÉS A 

SZERVEZETI REND ÖSSZHANGJA 

1.1. A szervezeti és működési rend összhangja 

Az ÁPV Rt. Igazgatósága 2003 áprilisában tárgyalta az ÁPV Rt. szervezeti vál-
tozásainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amelyet 145/2003. (IV. 3.) sz. ha-
tározatával fogadott el, megállapítva, hogy a jelenlegi szervezeti átalakítás a 
privatizációs feladatok végrehajtására alkalmassá tette a szervezetet. 

A szervezet átalakítása elsődlegesen a tranzakciós területeket érintette. Az ága-
zati tagozódást felváltotta a funkcionális munkamegosztás. A vagyonkezelés és 
a privatizáció feladatait szervezetileg elkülönítették. Az átalakítástól azt várták, 
hogy a két fő feladatra épülő szervezeti felépítés elősegíti az egységes elvek sze-
rinti működést, és a felelősségi viszonyok egyértelműbbé válnak. 

Az ÁSZ 2002. évi jelentése megállapította, hogy a Társaság szervezete a jogi 
munkavégzés területén nincs összhangban a feladatokkal. A Társaság jogi ap-
parátusának minden előterjesztést véleményezni kellett, és ezzel a leterheltsé-
gük olyan mértékű volt, amely további feladat ellátását már nem tette lehető-
vé. A peres ügyekben a tárgyalásokon való részvételt, a különböző bírósági be-
adványok elkészítését döntően megbízott ügyvédek közreműködésével végezték. 
Ez a 2003. évi ellenőrzéskor sem változott. Az ÁSZ-ellenőrzés által az ÁPV Rt. 
Igazgatóságának javasolt intézkedés nem történt meg, saját apparátusának 
nagysága és szerkezete a végrehajtandó jogi feladatokkal továbbra sincs össz-
hangban. 

A munkakörök 2003-ra tervezett áttekintése megkezdődött, de tekintettel a 
2004. évi üzleti tervben tervezett létszámleépítésre, megoldása jelenleg sem 
várható.  

A privatizációs tranzakciók a korábbi évekhez mérten összetettebb folyamatok 
eredményeként mennek végbe. Az uniós tagság követelményeihez igazított jogi 
és pénzügyi intézményrendszer azt eredményezte, hogy megsokasodtak és át-
alakultak a Társaságon kívüli döntésmechanizmusok és döntési kompetenciák. 
2003-ban a 2002. évi kormányváltás mellett az uniós csatlakozásra való felké-
szülés is vízválasztót jelentett. A privatizációs folyamatok bővültek, ugyanak-
kor az ÁPV Rt. tulajdonképpen a vállalati ki- és felvásárlás egyik piaci szereplő-
jévé vált. A változás a Priv. tv. 23. § (1) bek. d) pontjában rögzített módosításá-
ban is tükröződik, amelynek alapján különböző vagyonelemek vásárlása vált 
lehetővé az ÁPV Rt. számára. 
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1.2. A feladatellátást és a szervezeti-működési feltételeket 
érintő jogszabályi változások, a szerződésmenedzselés  

A Ptk. 28. §-a értelmében az állam nevében a képviseleti jogosultságot a pénz-
ügyminiszter gyakorolja. Az ÁPV Rt. az állam vállalkozói vagyona tekintetében 
rendelkezik képviseleti jogosultsággal. Ugyanakkor mint speciális részvénytár-
saságot a pénzügyminiszter, mint az egyedüli részvényesi jogok gyakorlója fel-
ügyeli. A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet változhat törvényileg és – vég-
rehajtását tekintve – kormányrendelkezés alapján. A tulajdonosi joggyakorlás 
maga tartalmazza az értékesítés, a vagyonkezelés és a vagyonkezelésbe adás 
jogát, a nyilvántartás és az ellenőrzés kötelezettségét. 

A szerződésmenedzselés célja a Priv. tv. 2-4. §-ban megfogalmazott privati-
zációs követelményeknek a privatizációs szerződésekben alkalmazott változata-
inak a nyomon követése, és teljesítésüknek jogi és egyéb eszközökkel való ki-
kényszerítése. 

A szerződésmenedzselést a Felszámolási és Szerződésmenedzselési Igazgatóság 
végzi, a 24/2003. számú Vezérigazgatói utasítás alapján a Jogi Vezérigazgató-
ság által biztosított szakmai háttérrel. Az eljárási rend szabályozásától függet-
lenül nincs megfelelő szintű jogszabályba, vagy határozatba foglalva az eladó 
által szavatolható és szavatolandó kötelezettségek köre. 

Az elmúlt évben 1042 db szerződést zártak le, ebből 465 előprivatizációs szerző-
dés volt. A szerződésmenedzselés tevékenységének értékelését vizsgálatunk ide-
jén a Felügyelő Bizottság előkészítette, de tárgyalását elhalasztotta. 

A szerződések utógondozásának jogi, szervezeti keretei, speciális szerződéses fel-
tételei és szankciórendszere nem épültek be a Priv. tv.-be. Az ehhez szükséges 
parlamenti és kormányzati akarat eddig hiányzott. A még meglévő privatizá-
landó vagyon kezelésére a törvény és a kapcsolódó jogszabályi kör módosítása, 
megújítása halaszthatatlanná vált. 

1.3. A hozzárendelt vagyont érintő beszámolási rendszer vál-
tozása 

Az állami tulajdont képező vagyon nyilvántartásával és gazdálkodásával kap-
csolatos számviteli tevékenységet 2003-ban a 219/2000. (XII. 1.) Korm. rende-
letben, a Priv. tv. 21-23. §-ban, az RJGy 20/2003. (VIII. 5.) határozatában és a 
493/2003. sz. IG. határozattal életbelépett Számviteli Politikában foglaltak ha-
tározták meg. A Számviteli Politikát az ÁPV Rt. érvényes döntési rendje szerint 
jóváhagyásra nem terjesztették fel az RJGy-nek.  

Az Sztv-ben rögzített alapelvek közül a valódiság és világosság elve sajátosan 
érvényesült, melynek következtében az állam tulajdonában lévő, ÁPV Rt.-hez 
rendelt vagyon egyes elemeinek értékelése esetenként eltért a számviteli tör-
vényben rögzített elvektől és előírásoktól.  

A sajátosságokat rögzítő kormányrendelet ugyanakkor nem tartalmaz részletes 
számviteli (jogi) előírást. A hozzárendelt vagyonnal való gazdálkodást, könyv-
vezetést és beszámoló készítést érintő számviteli tevékenységet ezért elsősorban 
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az RJGY és a Számviteli Politika szabályozza, míg a számviteli törvény előírása-
it az RJGY és a Számviteli Politika által nem érintett területeken veszik figye-
lembe.  

A Számviteli Politika 2003. évi módosítását a Kvtv. 5-6. §-ban és a 13. sz. mel-
lékletében foglalt változások indokolták.  

A társaságoktól elvont osztalékot, összhangban a költségvetési törvény előírá-
sával, a központi költségvetésbe befizették.  

A Postabank Rt. és Konzumbank Rt. privatizációjának saját számlás bizomá-
nyosi érékesítésként történő elszámolása keretében mindkét bank részvényeit 
megvásárolták, a vételárat vagyontárgy vásárlása címén kiadásként (ráfordí-
tásként), az értékesítés ellenértékét pedig saját privatizációs bevételként számol-
ták el.  

A privatizációs tartalékkal kapcsolatos belső szabályozás szerint a tartalékfel-
töltés a hozzárendelt vagyon és a tartalék bankszámla közötti pénzmozgásként 
(átvezetésként) jelenik meg. A központi költségvetéstől privatizációs tartalék fel-
töltése címén kapott juttatások 2000-2002 között több mint 170 milliárd Ft volt. 

A mérlegbeszámoló tartalma és szerkezete az RJGY határozatának mellékleté-
ben foglaltak szerint (évente) változik. A Kvtv. módosításait követve az éves be-
számoló egyes sorainak tartalma eltér a számviteli törvény szabályozásaitól, a 
világosság elve is korlátozottan érvényesül, a beszámoló gazdasági, számviteli 
tartalma pedig nehezen értelmezhető az RJGY határozatainak ismerete nélkül. 

A Számlarend a megnyitott főkönyvi számlák ismertetése mellett nem mutatja 
be a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolatot. 

A hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos számviteli-informatikai feladatokat a 
BUSINESS ASSISTANT (BA) rendszer elégíti ki, amely a saját vagyon és hozzá-
rendelt vagyon változását, a gazdasági eseményeket egy rendszerben, egyetlen 
adatbázis alkalmazásával kezeli. A rendszer jó vagy rossz működése a beszá-
moló megbízhatóságát és a könyvvezetés szabályszerűségét befolyásolja, ezért 
szükséges – mivel erre nem került sor – a belső működési folyamatok leírása, a 
főkönyvi és analitikus könyvelési rendszerként való működés rögzítése.  

A hozzárendelt vagyon értékelése megfelel a 20/2003. sz. RJGY határozatban 
foglaltaknak, a vagyonelemek többségét a mérlegben a saját tőke tulajdonará-
nyos értékén mutatják ki.  

A Számviteli Politika változása a hozzárendelt vagyon eszközeinek és for-
rásainak alakulására is hatással volt.  

A Számviteli Politika szerint a privatizációs tartalékként elkülönített részvények 
forrása – bár a főkönyvi számlából nem állapítható meg – az eredménytartalék 
volt. Ezzel az indokolással a részvény-készpénz csere lebonyolításával párhu-
zamosan 44 952 millió Ft névértékű részvénynek megfelelő összeggel csökken-
tették az eredménytartalékot. 
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A privatizációs törvény alapján 9 értékesített társaságban rendelkeznek külön-
leges tulajdonosi jogokat biztosító szavazatelsőbbségi részvénnyel. A két fél kö-
zötti szerződésen alapuló (létesítő okirat, alapító okirat rögzíti) vagyoni értékű 
jognak minősülő, az állam részére többlet jogokat biztosító részvényeket névér-
téken tartják nyilván (9 db részvény 38 000 Ft).  

Az ÁPV Rt.-re a vagyon bevételéből alapított társaságokkal kapcsolatban nem 
terjed ki a konszolidálás követelménye.  

2. A HOZZÁRENDELT VAGYON VÁLTOZÁSA ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉG-

VETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG 

A hozzárendelt vagyonba tartozó működő társaságok körét a 2001. és 2002. 
évi Kvtv. módosításáról rendelkező 2002. évi XXIII. törvény 19. §-a megváltoz-
tatta. Ennek megfelelően módosult a Priv. tv. tartós állami tulajdonú társasági 
részesedéssel működő társaságok felsorolását tartalmazó melléklete. A hozzá-
rendelt vagyont érintő változtatásokat 2002-2003. években hajtotta végre a 
Társaság. A hozzárendelt vagyon 2003-ban 12,1 milliárd Ft-tal nőtt.  

A tranzakciókból származó saját-tőkeérték a működő társaságoknál 24,6 
milliárd Ft-tal növekedett, miközben az állománycsoportba tartozó társaságok 
száma 167 db-ról 158-ra csökkent. A gazdálkodás eredményességéből a vagyon 
növekménye 34,6 milliárd Ft volt.  

Az év végén 158 társaságban rendelkezett részesedéssel az ÁPV Rt., amelyből 
102 volt nyereséges. A 2002. évi záró állományban lévő 167 cégből 138 társa-
ság volt nyereséges. A 2003. évi tulajdoni hányadra jutó nyereség 74,9 milliárd 
Ft. Ez jelentős javulást mutat a 2002. évi 39,7 milliárd Ft-os nyereséghez képest. 
A veszteséges társaságok száma 2003-ban 56 volt, lényegesen több a 2002. évi 
29 db cégnél. A veszteséges társaságok számának növekedése alapvetően két 
tényezővel van összefüggésben. Egyrészt a 2003. évi természeti körülmények 
alakulása miatt két társaság kivételével a többségi agrártársaságok vesztesége-
sek, másrészt év közben az MFB Rt.-től megvásárolt társaságok többsége szintén 
veszteséges. Kedvező viszont, hogy a veszteséges társaságok számának növeke-
dése ellenére az ÁPV Rt. tulajdoni hányadra jutó veszteség értéke a 2002. évi 
66,4 milliárd Ft-ról 2003-ban 38,2 milliárd Ft-ra csökkent. 

A tartós állami tulajdonban lévő társaságok száma az év során 76 db-
ról 38-ra változott, amely értékben 81 206 millió Ft csökkenést eredményez. A 
teljes mértékben privatizálható társaságok száma pedig az év során 91 
db-ról 120-ra történő változással, értékben 105 820 millió Ft-tal nőtt. 

A hozzárendelt vagyon változásának alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.  
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A társaságok csoportosítása tevékenységük szerint történik. A portfólió cso-
portok eredményei jövedelmezőségi mutatók alapján értékelhetők. Az egyik 
legfontosabb a tőkearányos jövedelmezőség (ROE).2 

A 25% feletti állami tulajdonrésszel rendelkező társaságok ROE muta-
tója 2003-ban 4,5%-os szintet ért el. A pozitív mutató kialakulásában megha-
tározó szerepe van a Richter Rt.-nek, ahol az ÁPV Rt. 25% tulajdoni résszel ren-
delkezik. 

A kisebbségi tulajdonrészesedések értékesítése öt társaságot érintett, a 
szerződési ár négy társaságnál nem haladta meg a saját tőke értékét. A kisebb-
ségi tulajdonú részesedések aránya a Társaság teljes portfólióján belül növeke-
dett.  

Az ÁPV Rt. 2002. évi tevékenységéről szóló ÁSZ-jelentés már tartalmazta, hogy 
a kisebbségi tulajdonrészek értékesítésének intenzitását fokozni kell minden 
technikai forma igénybevételével. Erre a legalkalmasabbak az árverések. A 
Társaság 2003-ban árverést nem tartott. Az értékesítés, hasznosítás más ered-
ményes módját azonban alkalmazták, így kisebbségi részesedéseket apportált a 
Forrás Rt.-be. 

A „vag

                                              

yonpolitikai irányelvek” a kisebbségi részesedések hasznosítására is tartal-
maz stratégiát. A mielőbbi eredményes – főként árverésen alapuló – értékesíté-
sen kívül lehetséges célként jelöli meg „gazdaságos” mennyiségek forgalmazá-
sát. A megvalósítás a gyakorlatban nem mutatkozik. 

A portfólió-csoportok eredményeit, a nyereséges és veszteséges társaságok szá-
mának alakulását, a kisebbségi tulajdon értékesítésének eredményeit a 7. sz. 
melléklet részletesen mutatja be. 

2.1. Az éves bevételek alakulása 

2.1.1. A bevételek összetétele és összhangja az üzleti tervvel 

A hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 2003. évi bevétel összesen 160,3 milliárd 
Ft volt. A Társaság Igazgatósága a féléves tervfelülvizsgálat alapján a bevételi 
terv 248 milliárd Ft-ra történő megemelésére tett javaslatot RJGY-nek, aki ezzel 
szemben az eredetinél is alacsonyabb összeget – 178,5 milliárd Ft-ot – hagyott 
jóvá. A teljesített bevétel az RJGY által elfogadott eredeti tervhez mérten 18%-
kal, a módosított tervhez viszonyítva 10%-kal volt alacsonyabb. 

 

 
2 A sajáttőke-arányos nyereség ROE = adózás előtti eredmény/saját tőke. Arra ad vá-
laszt, hogy a tulajdonosok által birtokolt saját tőke az adott időszakban mekkora ho-
zamot biztosított az egyéb gazdasági szereplők (pl. hitelezők) követeléseinek kielégítése 
után. 
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A bevételi terveket és a teljesítés mértékét a következő tábla mutatja: 

Megnevezés Eredeti terv Módosított 
terv 

II./III. hó X./XII. hó 

Tény Eredeti terv 
teljesítése 

Módosított 
terv teljesíté-

se  
 IG/RJGY jóváhagyás hónapja 

 millió Ft % 

   Privatizációs bevételek 132 802 150 389 134 264 101,1 89,3 

   Vagyonhasznosítási bevétel 200 117 139 69,5 118,8 

   Privatizációs kárpótlási jegy bevétel 18 000 8 726 8 232 45.7 94,3 

Értékesítés és vagyonhasznosítás 
összesen 

151 002 159 232 142 635 94,5 89,6 

 
Kapott osztalék, részesedés  8 000 14 030 14 089 176,1 100,4 

Egyéb bevételek                              37 234 5 256 3 555 9,5 67,6 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  196 236 178 518 160 279 81,7 89,8 

 

A privatizációból származó bevétel volt a meghatározó. A privatizáció po-
litikai döntés alapján történő felerősödésével a hozzárendelt vagyon összes be-
vételéből a privatizációs bevételek részesedése az előző évi 48%-kal szemben 
már 89,3%-ot képviselt, és abszolút értékben mintegy 134-szerese az előző év 10 
millió Ft privatizációs bevételéhez viszonyítva. A 134,3 milliárd Ft privatizációs 
bevétel 91,4%-a a bankprivatizációból – Postabank Rt., Földhitel és Jelzálog-
bank Rt., Konzumbank Rt. – származott, amelyen belül a Postabank Rt. részvé-
nyek értékesítése 74,7%-ot képviselt.  

A vagyonhasznosítási bevétel a privatizációs bevételhez mérten jelentékte-
len, 0,1% nagyságrendű volt. A 139 millió Ft bevétel alapvetően a KVI kezelésű 
HM ingatlanok és a rendelt vagyonban lévő volt HM ingatlanok bérleti díjait, 
valamint az egyéb vagyonhasznosítási bevételeket tartalmazza. 

A kárpótlási jegy bevétele a pénzforgalmi tervben olyan összeg – a bevételi 
és a ráfordítási oldalon azonos összeggel beállított átfutó tétel –, amely mögött 
nem áll pénzbeli befolyás, csupán a hozzárendelt vagyon csökkenése, mivel 
egyes tranzakciók esetében elfogadott fizetési mód a készpénz mellett a kárpót-
lási jeggyel történő kiegyenlítés. A Kvtv. 19 milliárd Ft értékben kárpótlási jegy 
bevonását irányozott elő. A Társaság 18 milliárd Ft bevételt tervezett ezzel a 
céllal. Az 1 milliárd Ft különbözet átcsoportosításával számolt, hivatkozva a 
törvényi felhatalmazásra, amely a pénzügyminiszter hozzájárulásával a kia-
dási előirányzat-csoporton belül az átcsoportosítást megengedte. Az átcsoporto-
sításra nem került sor, mert a költségvetési előirányzat módosítása a tervezett 
bevételt 8,7 milliárd Ft-ra csökkentette. A megvalósult kárpótlási jegy bevonás 
8,2 milliárd Ft volt, amelynek döntő része – 7,1 milliárd Ft – a Forrás Rt. részvé-
nyeinek kárpótlási jegy ellenében történt értékesítésének eredménye. Az eredeti 
terv szerint a bevétel elérése érdekében olyan üzleti részesedéseket, üzletrésze-
ket, ingatlanokat apportál a Forrás Rt.-be, amelyekkel a Forrás részvények 
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megfelelő tőzsdei kínálatot fognak biztosítani a kárpótlási jegyek teljes meny-
nyiségének bevonására.  

Az osztalékbefizetés a költségvetési törvény 8 milliárd Ft-os előirányzatával 
szemben 14,1 milliárd Ft értékben teljesült. A jelentős mértékű túlteljesítést az 
RJGY írta elő a terv módosításakor. A tényleges bevétel 32%-a a működő társa-
ságok osztalékelőleg befizetéséből eredt.  

Az egyéb bevételek eredetileg tervezett összege magas volt, mert a Postabank 
Rt. tervezett privatizációs bevételét is tartalmazta. A terv módosításakor az ösz-
szeg 5,3 milliárd Ft-ra módosult, a szokásosan ide sorolt bevételi forrásoknak – 
kamatbevétel, kölcsön visszafizetések, áfa visszautalások, stb. – megfelelően. A 
tényleges bevétel 3,6 milliárd Ft összeggel 67,6%-ban teljesült.  

Az egyéb bevételek soron nyilvántartott, a végelszámolásból és a felszámo-
lásból eredően összesen 266 millió Ft-ot realizáltak. Ebből a felszámolásból 
származó bevétel 263 millió Ft, míg a felszámolási eljárás alatti cégekkel kap-
csolatos kiadások – regisztrációs díj befizetések – 1 millió Ft volt, a tervezett be-
vétel pedig 6 millió Ft volt.  

A Társaság Igazgatósága az üzleti terveket a Kvtv.-t és annak módosítását 
megelőzően a törvényi javaslatok alapján állította össze és terjesztette 
fel az RJGY-nek jóváhagyásra. A véglegesített törvényi feltételeknek, valamint 
az RJGY által előírt változtatásoknak megfelelően a terveket tételesen nem ak-
tualizálták. Az eredeti terv úgy fogalmazott, hogy az esetleges kieső privatizáci-
ós bevételeket a 2004. évi privatizációs programban szereplő társaságok értéke-
sítésének előrehozatalával pótolja. A terv módosításakor az RJGY a beter-
jesztett tételes javaslattal szemben jelentősen, mintegy 70 milliárd Ft-tal ala-
csonyabb bevételi összeget hagyott jóvá. Az így csökkentett összeg szerint 
a bevételi tételeket nem korrigálták.  

Az eredeti és a módosított bevételi tervjavaslatokban olyan tételek is szerepel-
tek, amelyek értékesítése 2003-ban már tárgytalan volt, vagy az engedélyező 
kormányhatározatok meghozatalához szükséges előterjesztések hiányában 
2004. évi értékesítésük volt biztosabb. Egyes tételek esetében a privatizáció elő-
készítéséhez rendelkezésre álló idő rövidsége, esetenként a még tisztázatlan tu-
lajdonjogi kérdések tették bizonytalanná értékesítésük 2003. évi befejezését. A 
tervekben olyan társaságok, társasági részesedések és ingatlanok privatizációja 
is szerepelt, amelyekhez bevételi értékek nem kapcsolódtak. A tervezett privati-
zációs tételek a 196 milliárd Ft összegű eredeti bevételi tervben 50 milliárd Ft 
bizonytalan bevételi összeget képviseltek. Ezek a tételek: a Szerencsejáték Rt., a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., a MOL Rt., a MALÉV Rt., az Antenna Hungária 
Rt., a Dunaferr Rt. és ingatlanai, a MAHART Rt. és ingatlanai, az MTV Rt. 
székháza, továbbá a mezőgazdasági társaságok.  

Az eredeti és a módosított bevételi terv együttesen 35 privatizációs tételt tartal-
mazott. A tényleges bevételt 9 tétel adta. A privatizációs bevételi terv végösz-
szegének 89,3%-os teljesítését a Postabank Rt. részvényeinek a tervezetthez ké-
pest háromszoros értéken megvalósított eladása biztosította.  
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A tervezés sajátossága volt, hogy a tervek az Igazgatóság, majd az RJGY általi 
jóváhagyásának menete hónapokat igényelt. A 2002. év végén összeállított 
tervjavaslatot az Igazgatóság 2003 februárjában, az RJGY pedig márciusban 
hagyta jóvá. A féléves tényadatok alapján módosított tervet az Igazgatóság ok-
tóberben hagyta jóvá, és az RJGY december 23-án fogadta el. A felterjesztett 
bevételi terveket az elhúzódó jóváhagyási folyamat ellenére sem aktualizálták. 
Ez magyarázza, hogy az év végén elfogadott tervmódosítás is csak 89,8%-ban 
teljesült. 

Rendhagyó tervezést mutatott az is, hogy a bevételi terv teljesítésének a kocká-
zata magas volt. A tervezés az éves bevételek év végi realizálásával számolt. Az 
eredeti üzleti terv 71%-ban, a módosított terv 88%-ban a IV. negyedévben vélte 
elérni a teljesítést. A bevételi oldalnak az időarányos teljesítéstől való nagyará-
nyú eltérése a ráfordítások évközi teljesítésének folyamatosságát is kizárta. 

A privatizációból származó bevételek mértéke, és ezen keresztül a költségvetés-
be befizetendő bevételi-kiadási egyenleg összege a menedzsment – vezérigazga-
tó és helyettesei – részére megállapított prémiumfeladatokban a szakmai fela-
datokon keresztül 10%-nál alacsonyabb mértékben szerepeltek. 

2.1.2. Privatizációs tranzakciók  

Az állam tulajdonában álló kereskedelmi bankok privatizációjáról a Kormány 
a 2094/2003. (V. 20.) határozatával döntött. A kormányhatározat végrehajtása 
érdekében az ÁPV Rt. és a Magyar Posta Rt. között 2003. május 19-én, az ÁPV 
Rt. és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. között 2003. március 28-án bizományosi 
szerződés jött létre a Postabank Rt., illetve a Konzumbank Rt. részvénycsomag-
jainak értékesítése céljából.  

A forgalomban lévő kárpótlási jegyek bevonására vonatkozó intézkedésekről a 
1176/2002. (X. 10.) Korm. határozat rendelkezett. Az ÁPV Rt. a kormányhatá-
rozatban foglaltak végrehajtását a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (For-
rás Rt.) részvényeinek tőzsdei bevezetésével kívánta megoldani. 

Az ÁPV Rt. a privatizálandó cégek vagyonértékeltetését a tranzakciók előtt el-
végeztette. Azonban a vagyonértékelések szakszerűségét és piaci értékítéletét 
megkérdőjelezi, hogy egyes esetekben a felértékelés harmadáért, közel feléért 
(Hajógyári Sziget Kft., Forrás Rt.), más esetben pedig közel duplájáért sikerült 
eladni a meghirdetett vagyonrészt (Postabank Rt.). 

Az egyedi vizsgálatba bevont tranzakciók a Postabank Rt., a Földhitel és 
Jelzálogbank Rt., a Konzumbank Rt., a Forrás Rt. és a Hajógyári Sziget Vagyon-
kezelő Kft. társaságokra terjedt ki. Az ellenőrzött tranzakciók szerződéses értéke 
összesen 135,4 milliárd Ft volt, ami a tárgyévben realizált értékesítés 94,3%-át 
tette ki. A vizsgált tranzakciók felölelték a teljes bankprivatizációs tevékenysé-
get és a kárpótlásijegy bevonási tranzakciók 86,2%-át. A Forrás Rt. privatizáció-
ja ellenőrzésének keretében a vizsgálat kiterjedt a Hungaropharma Rt., a Kon-
túr Kereskedelmi Rt., a TESCO Rt., a Tokaj Kereskedőház Rt., a HM Centrál Mo-
sodák Rt. és a Cartographia Kft. hozzárendelt vagyonba tartozó, majd a Forrás 
Rt.-be apportált társasági részesedésekre is.  
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A vizsgált tranzakciókkal kapcsolatos 2003. évben felmerült költségek mértékét 
és összetételét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

2.1.2.1. A kereskedelmi bankok privatizációja 

A Postabank Rt. privatizációja volt a 2003-as év legjelentősebb tranzakció-
ja, amely a privatizációs bevételnek közel háromnegyedét tette ki. A privati-
záció lebonyolítására a Kormány döntésének megfelelően az ÁPV Rt. – Ver-
senyeztetési Szabályzatával összhangban – külső tanácsadókat bízott meg. A 
tanácsadói, versenyeztetési és sikerdíjak (összege közel 900 millió Ft) csökken-
tették a privatizáció tényleges bevételét, miközben nem számszerűsíthető a ta-
nácsadók közreműködésének konkrét eredménye. Az értékesítési ár közel két-
szerese volt az értékbecsléseknek. 

A tranzakció lebonyolítására az ÁPV Rt. Versenyeztetési Szabályzata szerint kivá-
lasztott privatizációs tanácsadó, a Concorde Rt. a megkötött szerződés alapján 
2003 júniusában elkészítette a privatizáció I. szakaszának írásos dokumentumát. 
(A tanácsadó feladata volt többek között a Postabank Rt. átvilágítása, a vevőállí-
tás, valamint az eladási ár meghatározása.) A munkáért 69 millió Ft-ot fizettek 
ki, mely 6 millió Ft költségtérítést is tartalmazott. 

Hiányzott a megfelelő gondosság és körültekintés, amikor az ÁPV Rt. megbízást 
kötött a külső tanácsadóval a vagyonértékelésre. A tanácsadó feladata volt a 
vevőállítás is, ezért tevékenységéért sikerdíjat határoztak meg. A szerepkörből 
következően a sikerdíj miatt veszélybe került az érték független meghatározása.  

A privatizációs tranzakcióknál törvényileg alátámasztott eljárás, hogy a vagyon-
értékelést független szakértő készítse el. Mivel a fenti tanácsadó cég érdekelt volt 
az eladásban a sikerdíj miatt, az ÁPV Rt. a vagyonvesztés kockázatának elkerülé-
sére nem fogadta el a Concorde Rt. sávosan – 47 000 - 59 000 millió Ft – megha-
tározott eladásiár javaslatát. Ezért gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
alapján 2003. augusztus 26-án az Interauditor Kft.-t – mint független va-
gyonértékelési szakértőt – megbízta, hogy a vagyonértékelés során készítse el a 
Postabank Rt. üzletértékelését, továbbá betétállományának, annak összetétel-
ének, szerkezetének, valamint a Magyar Posta Rt.-vel való kapcsolatának az 
elemzését. Az írásos anyag 2003. szeptember 23-án elkészült, melyben      
53 000 millió Ft-ban határozták meg a Postabank Rt. értékét. A Kft. részére szak-
értői díjként 68 millió Ft-ot fizettek ki. Lényegében megegyező összegű szerződést 
kötött az Interauditor Kft.-vel, holott a megbízási szerződésben rögzített feladatok 
csak egyharmadát tették ki a Concorde Rt. szerződésében foglaltaknak. Mindkét 
vagyonértékelés hasonló összeget állapított meg. A Postabank Rt. ezen összegek 
kétszeres értékén kelt el.  

A Postabank Rt. részvényeinek 96,76%-a Magyar Posta Rt. (MP) tulajdoná-
ban állt, az ÁPV Rt. 3,21%-kal rendelkezett. Az MP Rt. és az ÁPV Rt. között lét-
rejött bizományosi szerződés szerint az MP Rt. postabanki részvénycsomagjá-
nak értékesítési limitára a könyv szerinti érték volt. A szerződés szerint az ÁPV 
Rt.-t tevékenységéért a limitár feletti értékesítés esetén 10% bizományosi díj ille-
ti meg.  

A részvénycsomag értékesítésére az ÁPV Rt. kétfordulós pályázatot írt ki. A pá-
lyázat lényeges kikötései közé tartozott a teljes vételár készpénzben történő kifi-
zetése. 
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A nyertes Erste Bank AG-val az értékesítésre vonatkozó szerződést 2003. október 
20-án a dolgozói részvénycsomaggal csökkentett pakettre, 99 274 millió Ft ösz-
szegben megkötötték. 2003. december 16-án a vevő a teljes vételárat megfizet-
te. 

A Postabank privatizációs bevételének elszámolása több lépésben tör-
tént. A vételárat „saját számlás bizományosi” konstrukcióban számlázták a ve-
vőnek, így azt az ÁPV Rt. is 2003. évi bevételként teljes mértékben elszámolta. 
A bevételt az ÁPV Rt. a költségvetési törvény által nevesített kiadási jogcímekre 
fordította, a privatizációs tartalék készpénz feltöltését végezte el, illetve 41,98 
milliárd Ft-ot – az osztalékbevételen felül – a költségvetésbe befizetett. 

A Postabank privatizációjából a Magyar Posta Rt.-t a bizományosi díj levonása 
után megillető összeg 91,636 milliárd Ft volt, amelyre a Magyar Posta a szám-
lát az ÁPV Rt.-nek 2003. december 16–án benyújtotta. Ebből részteljesítésként 
13 420 millió Ft-ot az ÁPV Rt. 2003. december 18-án, 25 millió Ft-ot 2004. ja-
nuár 16-án átutalt. Az MP Rt. részére történt készpénzutalás összegét annak 
alapján határozták meg, hogy az MP Rt.-nek a privatizáció közvetlen követ-
kezményeként milyen többletterhei keletkeztek.  

A fennmaradó összeget, azaz 78 191 millió Ft-ot IG felhatalmazás alapján 
2004. május 14-ei kompenzációs nappal összevezettek az MP Rt. tőkeleszállítá-
sa és a Magyar Posta osztalékelvonás ÁPV Rt. követeléseként megjelenő össze-
gével.  

A részletezett elszámolás bonyolult. A Magyar Posta Rt. a jegyzett tőke feleme-
lésével 33,9 milliárd Ft könyv szerinti értéken kapta a Postabankot.  

A bonyolult elszámolási módhoz az vezetett, hogy az ÁPV Rt. nem rendelkezett 
elegendő forrással a részvénycsomag megvásárlásához, amely közvetlenül le-
hetővé tette volna a privatizációs bevételnek, ill. nyereségnek a hozzárendelt 
vagyonban történő megjelenését; valamint a tőkeleszállítás útján történő rész-
vényelvonás átfutási ideje mintegy 5-6 hónapot vett volna igénybe, ami időben 
jelentősen eltolhatta volna a tranzakció megkezdését; továbbá a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény 68. § (1) bekezdésében foglalt előírások szerint az 
ÁPV Rt.-nek bármelyik fenti eljárást követően nyilvános vételi ajánlatot kellett 
volna tennie a birtokába nem került részvényekre. A nyilvános vételi ajánlati 
eljárás átfutási ideje további minimum 2 hónap. 

Az elszámolási mód az ÁPV Rt. pénzforgalmi szemléletű kimutatásában a 
2003. évben – az előzőekben részletezett, osztalékkal és tőkeleszállítással 2004-
ben ellentételezett – 78 191 millióval több eredményt hozott, mint amennyit az 
ügylet a Magyar Postával történő 2003. évi teljes elszámolása jelentett volna. 
Az árbevétel ugyanis teljes egészében 2003-ban jelentkezett, ugyanakkor a kia-
dásoknak az átutalt 13,42 milliárd Ft feletti részét (a tőkeleszállítás és az oszta-
lék) a 2004. évi bevételekkel szemben számolják el. Ezt igazolja az elszámolást 
érintő 30/2003. (XII. 17.) RJGY határozat is, amelynek 2. pontja szerint a 
fennmaradt 78 216 millió Ft a 2004. évi Kvtv. hatályba lépését követően szá-
molható el kiadásként, a vagyontárgyak vásárlása előirányzat terhére. 
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A Kormány elvárása volt a Postabank tranzakció 2003. évi zárása és az ebből 
befolyó bevétel befizetése a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. 2003. évi bevé-
teli tervének lényeges eleme volt a tranzakcióból származó bevétel (mintegy 70 
%-a az összes 2003. évi bevételnek). Az ÁPV Rt. az idő rövidsége miatt a bizo-
mányi díjas elszámolást választotta. 

A Kormány kereskedelmi bankok privatizációjára vonatkozó határozatának 
végrehajtása érdekében az ÁPV Rt., a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és Tőketárs 
Kft. között 2003. május 28-án bizományosi szerződés jött létre a Konzumbank 
Rt. részvénycsomagjának, valamint az MFB Rt. közvetett és közvetlen tulajdo-
nában álló, a Konzumbank elhelyezését szolgáló ingatlan tulajdonosa, a 
Tüköry-Center Kft. értékesítése céljából.  

Az MFB Rt.-nek, illetve a Tőketárs Kft.-nek az ÁPV Rt.-t megillető 162 millió Ft 
bizományosi díj levonását követően átutalt 10 644 millió Ft-ot az ÁPV Rt. A 
30/2003. (XII. 17.) RJGY határozatnak megfelelően 2004-ben számolta el a va-
gyontárgyak vásárlása előirányzat terhére. Így 2003-ban a Konzumbank priva-
tizációjából származó árbevétel is – a Postabankéhoz hasonlóan – kiadásai 
nélkül javította az ÁPV Rt. a pénzforgalmi szemléletű kimutatásait. 

2.1.2.2. A Forrás Rt. privatizációja 

Az ÁPV Rt. 2003. évi üzleti tervének privatizációs célkitűzéseiben a bankpriva-
tizáció lezárása és a kárpótlási jegyek bevonása kapott hangsúlyt. A forga-
lomban lévő kárpótlási jegyek bevonására vonatkozó intézkedésekről a 
1176/2002. (X. 10.) Korm. határozat rendelkezett. Ennek a kormányhatározat-
nak a végrehajtására a Forrás Rt.-t jelölte ki a 15/2002. (X. 10.) RJGY határo-
zat. A Forrás Rt. vagyonnal történő feltöltését több ütemben tervezték, amely-
ből az első ütem 2002-ben, a második ütem 2003-ban valósult meg.  

A Forrás Rt. apportjának vagyonértékelési szempontjai között nem rögzítették 
egységesen a jelentős ingatlanvagyon értékét. Az alkalmazott egyedi értékelé-
sek nem voltak konzekvensek. Emiatt a jelentős eszközértékű társaságoknál 
nem megfelelő súllyal vették figyelembe az eszközöket (Tokaj Rt., Kontúr Rt.). 
Így a tényleges eszközértékhez viszonyítva feléért-harmadáért kerültek az ap-
portba. A kisebbségi részesedéseket a vagyonértékelők 20-30%-os csökkentett 
értékben határozták meg. Az ÁPV Rt.-ben korábban többségi tulajdonú társa-
ságok apportjánál a veszteség csökkentése érdekében együttértékesítési megál-
lapodást kötött az ÁPV Rt. és a Forrás Rt.. A Cartographia Kft.-nél a privatizál-
ható hányad változása után a vagyonértékelés alsó összegét vették alapul. A 
Kft. eszköz-apportjának fajlagos mutatói (négyzetméter ár) jelentősen elma-
radnak az ingatlanok szokásos piaci árától. A Forrás Rt.-be apportált vagyon-
elemek jogi auditját a Forrás Rt. elvégeztette. 

Az ÁPV Rt.-nek a Forrás Rt.-ben fennálló részesedésének kárpótlási jegy ellené-
ben történő nyilvános forgalomba hozatalában a CA IB Rt. működött közre. A 
kialakított cserearánynak megfelelően egy 1000 Ft címletértékű kárpótlási je-
gyért egy 1000 Ft névértékű Forrás részvényt jegyezhetett a kárpótlási jegy tu-
lajdonos. Az ÁPV Rt. a teljes forgalomban lévő kárpótlási jegyek értékét a kibo-
csátótól és a piaci szereplőktől megszerezhető információk alapján 8 milliárd 
Ft-ban mérte fel. A tranzakció célja a teljes kárpótlási jegy-pakett bevonása 
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volt. A ténylegesen bevont kárpótlási jegy 4084 millió Ft, névértéke 7114 millió 
Ft volt. A kárpótlási jegyek felmért mennyiségéből a felkínált részvénymennyi-
ség közel felét sikerült kárpótlási jegy ellenében értékesíteni. 

A Forrás részvényei vizsgálatunk ideje alatt 2004 májusában a kibocsátási ár 
alatt, 820-860 Ft közötti áron forogtak a Budapesti Értéktőzsdén.  

Az apport 2003. évi, II. üteme 22 társasági részesedést és 7 db ingatlant tar-
talmazott. A vagyonelemeket az apportálás előtt értékeltették. A vagyonértéke-
lési szempontokat előzetesen rögzítették, amely szerint kisebbségi részesedések 
általában üzleti, a többségi részesedések általában eszközalapú és üzleti értéke-
léssel történik azzal, hogy a kisebbségiek esetében amennyiben jelentős az in-
gatlanvagyon, úgy eszközalapú értékelést is kell alkalmazni. A „jele

                                              

ntős” ingat-
lanvagyon mértékét egységesen nem határozták meg. A munkacsoport által a 
társaságonként meghatározott mérték nem volt konzekvens. Így például a To-
kaj Rt.-nél, valamint a Kontur Rt.-nél a több milliárdos jelentős eszközérték el-
lenére sem az eszközértékelés alapján határozták meg az apportot. 

Az apportban szereplő kisebbségi részvénycsomagok az ÁPV Rt.-nél jellemzően 
eredetileg is – az apporttal azonos mértékű – kisebbségi tulajdonban voltak.  

Fentiek közül kivétel az Antenna Hungária és a Tokaj Kereskedőház Rt.-k, ame-
lyek az ÁPV Rt. többségi tulajdonában állnak, valamint a Hungaropharma Rt., 
amelynek ÁPV Rt.-s 49,99%-ából 10% került az apportba. Ezekkel a csomagok-
kal kapcsolatban 2003. június 12-én az ÁPV Rt. szerződést kötött a Forrás Rt.-
vel „együttértékesítési jogosultságokról és kötelezettségekről” címmel. A Forrás Rt. 
egyebek mellett kötelezettséget vállalt arra, hogy a vételi joggal érintett 152 
838 db Antenna Hungária részvényeket 2005. december 31-ig nem idegeníti el 
és nem terheli meg.  

A Forrás Rt.-be apportált kisebbségi részesedések között több is van, amelyek 
többségi tulajdonait korábban az ÁPV Rt. privatizálta, tehát nem kisebbségként 
kerültek az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába. Ezek közé tartozik a 
Hungaropharma Rt. is, amelynek 10%-a került a Forrás Rt. apportjába.  

 

Speciális társasági részesedés került a Forrás apportjába a TESCO Kft.-vel. A 
Kft. jogelődje a TESCO Nemzetközi Műszaki–Tudományos Együttműködési Iro-
da 1962. január 17-én állami vállalatként alakult meg. Az Állami Vagyonügy-
nökség (ÁVÜ) 1991. december 1-jével alakította át az Irodát Kft.-vé az 1989. évi 
XIII. törvény alapján.3 A Priv. törvény 1997-ben történt módosítása a társasá-

 

3 A társaság élete nem problémamentes, korábbi tevékenységéből következően kötele-
zettségek terhelik. Az UVATERV (Út-, Vasúttervező Vállalat) és a TESCO (Műszaki Tu-
dományos Együttműködési Iroda /külkereskedelmi vállalat/) 1983. október 4-én export-
bizományi szerződést hoztak létre, a Tripoli (Líbia) metró tervezési projekt kapcsán. A 
magyar cégek a vállalkozási szerződésben kikötött előleget felvették, ugyanakkor a lí-
biai fél a szerződés pénzügyi lezárása és a teljesítés elismerése elől elzárkózott. A szer-
ződés a magyar felet terhelő garanciális szerződéseket tartalmaz, melyek az előleg visz-
szafizetésére, illetve a jóteljesítésre vonatkoznak. 
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got 25%+1 szavazat mértékéig a tartós állami tulajdonban tartandó társaságok 
közé sorolta. A 2002. évi költségvetési törvény módosította az 1995. évi XXXIX. 
törvény mellékletét, amelynek értelmében a tartós állami tulajdoni részesedés a 
társaságban megszűnt. Az ÁPV Rt. az Igazgatóság 68/2003. (I. 30.) IG sz. hatá-
rozatával a társaság 76,368%-os üzletrészét a FORRÁS Rt.-be apportálta. 

A TESCO Kft.-vel kapcsolatos líbiai ügyet terhelő garanciabeváltás kockázata 
az ügy jogi körülményei változásának függvénye. 

A Tokaj Kereskedőház Rt. a tartósan állami tulajdonban maradó vállalko-
zói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény alapján 
alakult állami vállalatból (állami gazdaságból) részvénytársasággá. A társaság 
az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában 2837 millió Ft névértéken, 100%-os álla-
mi tulajdonban állt a 23%-os mértékben a Forrás Rt.-be apportálását megelő-
zően.  

A társaság 100%-os részvénycsomagjának értéke a 2002. október 31. időpontra 
vonatkozóan jövedelemtermelő képesség alapján 2211 millió Ft, eszközalapú 
értékelés alapján 8723 millió Ft értéket képviselt a vagyonértékelő szerint. A 
Forrás Rt.-be apportált 23% mértékű részvénycsomag 486,7 millió Ft értéken 
került a Forrás Rt. apportjába.  

A Forrás apport részét képezte a Cartographia Kft. üzletrésze, amely az 
1954-ben alapított Kartográfiai Társaság jogutódjaként 2002-ben került az ÁPV 
Rt.-hez a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Az ÁPV Rt. Igaz-
gatósága az Rt. 90%-os tulajdonrészét a Forrás Rt.-be apportálta. A fennmara-
dó 10%-ot felkínálta a társaság dolgozóinak, amelyből azok csak egy kisebb 
részt, együttesen mindössze 14,44 millió Ft értékben vásároltak meg. A fenn-
maradt, a dolgozók által le nem jegyzett mennyiséget az ÁPV Rt. a Forrás Rt.-
nek értékesítette.  

Az apportálás előtti vagyonértékelés idején a társaság tartós többségi állami tu-
lajdonban állt, amely miatt értékét csökkentették. Az értékelést annak ellenére 
nem aktualizálták, hogy a Priv. tv. 2003. január 1-én hatályba lépett módosí-
tása a Cartographia 50%+1 szavazat mértékű tartós állami tulajdonlását meg-
szüntette és a társaságot a teljes mértékben privatizálható körbe helyezte. Az 
ÁPV Rt. a társasági részesedést 630 millió Ft értéken apportálta.  

Az értékelésen belül az eszközértékelés során a vagyonértékelő a Budapest, XIV. 
Nagy Lajos király útja 135 sz. (Bosnyák tér sarok) alatt található Cartographia 
székház 6835 m2 nagyságú földterületét 53 millió Ft-ra (azaz 7754 Ft/m2), a raj-
ta levő épületeket (nettó 3203 m2, 70%-os műszaki állapot) és építményeket 
336 millió Ft-ra, az egész ingatlant 393 millió Ft-ra értékelte. 

A Forrás Rt. 2003. évi beszámolója szerint az apportba kapott 90%-os 
Cartographia tulajdoni hányadot, valamint a munkavállalói csomagból meg-
vásárolt részvényeket nyilvános pályázat keretében értékesítették, amely során 
a tulajdonostárs élt elővásárlási jogával, és megvásárolta a közvetlen irányítást 
jelentő pakettet. 

A Cartographia vagyonértékelésével megbízott vagyonértékelő a cégértéket az 
eszközértékelés és az üzletértékelés eredményének figyelembe vételével 700-800 
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millió Ft-ban határozta meg. Az átadott dokumentációban foglaltak szerint a 
vagyonértékelő a társaság piaci értékét, hivatkozva az 50%+1 mértékű tartós 
állami tulajdonra a cégértéknél alacsonyabb összegűre, 600 millió Ft-ra tette. 
Tekintettel arra, hogy menet közben a társaság kikerült a tartós körből, az ÁPV 
Rt. az átadott 90%-os mértékű részvénycsomag apportértékét diszkont nélkül 
határozta meg, és a cégértéket a megadott értéksáv alsó határa alapján 630 
millió Ft-os összegben szabta meg.  

A Forrás Rt. apportjának összetétele tanulsággal szolgál arra nézve, hogy a 
hozzárendelt vagyon társaságainak részekben történő eladása, illetve apportá-
lása, a társaságok túlzott feldarabolása nem feltétlenül a lehető legjobb priva-
tizációs bevételt, illetve apportálás esetén a legnagyobb értékű társasági része-
sedést eredményezi.  

Ez a megoldás az állami vagyon értékesítéséből származó bevételek szempont-
jából  

• egyrészt a kisebbségi tulajdonrészek kizárólagosan üzleti értékelése miatt,  

• másrészt a kisebbségi tulajdonrészek értékének diszkontálása miatt 

nem feltétlenül eredményez optimumot.  

Ezért különösen indokolt annak a mérlegelése, hogy egy-egy működő társasá-
got részletekben vagy egészben, illetve minél nagyobb csomagokban kínál-e a 
vagyonkezelő eladásra, akár az ÁPV Rt. saját hatáskörű döntéséről, akár kor-
mányhatározattal szabályozott értékesítésről van szó.  

A kisebbségi csomagok értékesítésével kapcsolatban a vagyonértékelők általá-
nos érvényű megállapításokat is tettek. Pl. a Hungaropharma Rt. részvénycso-
mag értékelése esetében – amelynél a részekben történő értékesítésre kormány-
határozat kötelezte az ÁPV Rt.-t – a 10%-os mértékű tulajdonrésznek, mint a 
Forrás Rt. apportjának vagyonértékeléséhez adott értékelői kiegészítésben így 
nyilatkoznak: „A nemzetközi értékelési gyakorlatban az 50%-nál kisebb szavazati 
arányt képviselő részvénycsomag esetében kisebbségi diszkontot alkalmaznak, amely-
nek mértéke azt tükrözi, hogy az adott kisebbségi tulajdonos nem képes a társaság 
irányítására, mindennapi üzletvitelének és stratégiai döntéseinek befolyásolására.” „A 
kisebbségi diszkont mértéke – tulajdonosi részesedés mértékétől függően – a nemzet-
közi gyakorlatnak megfelelően általában 30-50% között található.”  

A kisebbségi tulajdonosi jogok értékelésénél a kisebbségi diszkont mértékének 
még a részesedés mértéke által indokolttól eltérő megállapítását is eredmé-
nyezhetik a körülmények. A Hungaropharma Rt. Forrás Rt.-be apportált 10%-
os csomagjának 30%-os diszkontját a vagyonértékelő még a következőkkel is 
indokolta: „A részvénycsomag likviditási értékét csökkenti, hogy az értékesítésre kerü-
lő 10%-os részvénycsomag a jelenlegi 50%+1 szavazatot tulajdonló konzorciumnak 
nem jelentene addicionális tulajdonosi jogosítványokat, azaz a konzorcium számára 
nem biztosítana közvetlen irányítást a Társaságban. Egy esetleges új tulajdonos szá-
mára sem érhető el a jelentős befolyást biztosító 25%+1 szavazat tulajdoni hányad.” 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a pakett értékelésekor ki kell térni az adott, eseti 
körülményekre, tulajdonosi viszonyokra, amelyek egy-egy csomag reális értékét 
befolyásolhatják. 
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A több részletben történő értékesítés a legnagyobb tulajdonosnak kedvezhet 
leginkább – vételi szándék esetén különösen, ha a pakett az előbb említettekkel 
ellentétben addicionális jogokat is biztosíthat számára –, hiszen így általában 
olcsóbban juthat többségi, vagy közvetlen irányítást biztosító tulajdonrészhez, 
mintha a teljes részvénycsomagot egy ütemben kellett volna megvásárolnia.  

Példa a fentiekre a korábban a Dominancia Rt. va. (végelszámolás alatt) tulaj-
donában állt Kontúr Kereskedelmi Rt. 43,05%-át kitevő, 380 millió Ft név-
értékű csomagjának sorsa is, amelyet a vagyonértékelő 130-180 millió Ft közé 
értékelt. A Kontúr Rt. részvényeinek 100%-a nem volt az ÁPV Rt. tulajdonában. 

Az értékelő megállapításai szerint a cég stabil, a társaság könyv szerinti saját tő-
kéje a jegyzett tőke 173%-a, a cég üzleti értéke azonban – tekintettel arra, hogy a 
társaság üzletmenetére a kisebbségi tulajdonosnak ráhatása nincs, a cég osztalé-
kot nem fizet, a jövedelmezőség alacsony – csupán a jegyzett tőke névértékének 
50-60%-a. (Az értékelés – a benne hivatkozottak szerint – az ÁPV Rt. előírásainak 
megfelelően csak üzletértékelést tartalmaz, annak ellenére, hogy a saját tőke ér-
tékének felét a vagyonértékelő szerint ingatlanok teszik ki.) Az ÁPV Rt. tájékozta-
tása szerint a többségi tulajdonos nem tette lehetővé a teljes vagyonértékelést. 

A Kontúr 43,05%-os részvénycsomagját a Forrás Rt. 2003 júniusában apport ér-
téken, 180 millió Ft-ért, két részletben történő fizetéssel értékesítette. A vevő a 
korábbi (1993 óta) többségi tulajdonos Fotex Rt. volt, aki így igen kedvező áron 
jutott a cégben közvetlen irányítást biztosító tulajdoni hányadhoz.  

2.1.2.3. A Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. privatizációja 

Az ÁPV Rt. a Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. (HSZV) üzletrészének privati-
zációja során figyelmen kívül hagyta a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit. 

A HSZV-t 1991-ben az ÁVÜ alapította 1 millió Ft jegyzett tőkével. Még ebben az 
évben két tőkeemelésre kerül sor: az alapító a jegyzett tőkét 1396 millió Ft-ra 
emelte, majd a Ganz Danubius Hajóépítő Rt. (GD) apportált 2169 millió Ft-ot a 
cégbe, köztük a Hadriánus Palotát is. A GD Rt. a megszerzett üzletrészétől több 
lépcsőben megvált. Az MFB Rt. jogelődje 1994-ig több lépcsőben 1068 millió Ft 
üzletrészt szerzett. 

1997-ben az MFB a HSZV-ben lévő üzletrészét egy külföldi jogi személynek értéke-
sítette, akinek tulajdoni részesedése 2003-ra 30,85%-ra emelkedett. Az ÁPV Rt. ré-
szesedése 66,79%, több kisebb cég részesedése pedig 2,38% volt a privatizáció 
előtt. A tulajdonosi viszonyoktól eltérően a privatizációig az ÁPV Rt. szavazati 
aránya 90,95% volt.  

A Hadriánus palota romingatlant az 1995. (V. 10.) Korm. rendelet védett műem-
léknek nyilvánította. A romingatlant az 1996. évi CXXIV. törvény alapján át kel-
lett volna adni térítésmentesen a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak, amit az ÁPV 
Rt. – a tulajdonosi szerkezetből adódó problémákra is visszavezethetően – nem 
hajtott végre. (A törvény az ÁPV Rt. tulajdonában lévő műemléki ingatlanokra 
vonatkozott, a szóban forgó ingatlan viszont nem képezte az ÁPV Rt. tulajdonát.) 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 35. §-a szerint a 
műemlékeket kizárólagos állami tulajdonban kell tartani, illetve amennyiben az 
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ingatlan tulajdonjoga nem az államé, úgy azt az állam javára meg kell szerezni. 
Erre azonban nem került sor. 

Az ÁPV Rt. a HSZV üzletrészének tervezett privatizációjára tekintettel felvette a 
kapcsolatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal. A Hivatal 2003. április 2-i 
levelében azzal értett egyet, hogy a műemlékingatlan állami tulajdonlását az 
ÁPV Rt. kivásárlással, majd azt követően a KVI részére átadással biztosítja. A 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetője 2003. október 6-i leve-
lében megerősítette a Hivatal álláspontját.  

Az ÁPV Rt. figyelmen kívül hagyta a miniszteri állásfoglalást és a teljes üzlet-
részét a 2003. október 30-án aláírt adás-vételi szerződéssel értékesítette a buda-
pesti székhelyű ERCORNER Kft.-nek. (Ezáltal a HSzV Kft. teljes egészében ma-
gántulajdonba került.) Az ÁPV Rt. által kezdeményezett taggyűlési határozat 
alapján a HSzV Kft. 5 éven belüli visszavásárlási jogot biztosított a műemléki 
romingatlanra a Magyar Állam részére. Ezen jog alapján a KVI opciós adásvé-
teli szerződést kötött a HSzV Kft.-vel – az üzletrész teljes értékesítési árát figye-
lembe véve – 1028 millió Ft-os áfá-val növelt, az eltérő vagyonértékelések miatt 
nem egyértelműen alátámasztott fix áron.  

Az ÁPV Rt. üzletrészének értékesítése két alkalommal meghirdetett és a második 
esetben érvényesnek nyilvánított pályázattal valósult meg. Az első, 2003. április 
24-én, május 28-i beadási határidővel és 6,6 Mrd Ft limitárral meghirdetett pá-
lyázatra nem érkezett ajánlat. Ezt követően az ÁPV Rt. a 393/2003. (VII. 10.) IG 
sz. határozata szerint új, limitár nélküli, készpénzfizetéses, nyílt kétfordulós pá-
lyázatot hirdetett meg. A második alkalommal meghirdetett pályázaton – az ér-
tékelő bizottság bírálata alapján – az ÁPV Rt. Igazgatósága a 528/2003. (X. 16.) 
számú határozatával a budapesti székhelyű Ercorner Kft. ajánlatát eredményes-
nek nyilvánította.  

Az ÁPV Rt. tulajdonrészeinek átruházására két adásvételi szerződést kötött az 
Ercorner Kft.-vel. Az adásvételi szerződés 2003. október 30-án, illetve 2004. január 
21-én lépett hatályba. A 100 millió Ft bánatpénzen felüli vételárat a vevő 4 499 
millió Ft, és 1 millió Ft értékben 2003. december, illetve 2004. február hónapban 
az ÁPV Rt. részére átutalta.  

A tényleges értékesítési ár megalapozottsága két szempontból is megkérdője-
lezhető: vagy a műemlék romingatlan áraránya tételes értékesítési áron belül 
indokolatlanul magas, vagy a többi ingatlanrész alulértékelt a romingatlanhoz 
képest. 

Az első pályázathoz a 6,6 milliárd Ft – áfa nélküli – limitárat a vagyonértékelést 
végző Reorg Rt. 2003. február 18-i értékelése alapján állapították meg. Ezen belül 
a műemlék romingatlanra külön értékelés készült. A vagyonértékelő az ingatlan 
árának megállapításához a III. kerületi átlagos telekár 50 %-kal csökkentett érté-
kéből indult ki, tekintettel a műemléki korlátozásra és a be nem építhetőségből 
fakadó értékcsökkenésre.  

A második, 2003. szeptember 3-án zárult pályázathoz a Pricewaterhouse-Coopers 
Ingatlantanácsadó Kft. – 2003. augusztus 31-i értékelési határnappal, 2003. szep-
tember 24-én megkötött szerződés alapján – végezte el a vagyonértékelést. A va-
gyonértékelés eredményét (4408 millió Ft – áfa nélkül) a 2003. október 16-i 
eredményhirdetést megelőzően kapta kézhez az ÁPV Rt.  
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2.1.3. Követelésállomány és követeléskezelés  

A Társaság Igazgatósága 9/2003. (I. 9.) határozatával jóváhagyta a követelés-
kezelési szabályzatát.4

                                              

 A szabályzat rendelkezik a követelések nyilvántartásba 
vételének módjáról, a követelések behajtására teendő intézkedésekről, megha-
tározva az abban résztvevő szervezeti egységek (jogi igazgatóság, pénzügyi és 
számviteli igazgatóság, felszámolási és szerződésmenedzselési igazgatóság) sze-
repét.  

Az adósok minősítésére, az értékvesztés elszámolására vonatkozó szabályokat a 
mindenkor érvényben lévő „Eszközök és források értékelési szabályzata” című ve-
zérigazgatói utasítás tartalmazza. 

A szabályzatok összeghatárhoz kötve meghatározzák az önálló hatáskörben 
megtehető lépéseket, valamint a behajthatatlannak minősített követelések hi-
telezési veszteségként történő leírásának szabályait.  

A behajthatatlan követelések leírását 1 millió Ft-ig a pénzügyi és számviteli ügy-
vezető igazgató, 150 millió Ft-ig a gazdasági vezérigazgató helyettes, e fölött pe-
dig a vezérigazgató engedélyezheti. 

A vevők és adósok jogcímenként elszámolt értékvesztésének összegét, a követe-
lésekre elszámolt értékvesztéseket és visszaírásokat fajtánként a 4. sz. melléklet 
mutatja be.  

A követelések bruttó nyitó állománya 40,7 milliárd Ft-ról 36,9 milliárd Ft-ra 
csökkent az év végére. Pozitív tendenciaként nettó értéken a követelések 21,5 
milliárd Ft-ról 22 milliárd Ft-ra emelkedtek, az értékvesztések 19,2 milliárd Ft-
ról 14,9 milliárd Ft-ra csökkenésével, ami azt jelenti, hogy a követelések behaj-
tásának esélyei megemelkedtek. 

A vevői követelések között mutatják ki a belföldi és külföldi vevők részére ki-
számlázott és a mérleg-fordulónapig ki nem egyenlített követelések összegét; az 
egyéb követelések között pedig a hozzárendelt vagyon privatizációjával, illetve 
a privatizálandó vagyon kezelésével összefüggésben egyéb dokumentumok 
alapján előírt, a mérleg fordulónapján fennálló különféle követelések összegét. 
(Ilyenek pl. a halasztott fizetésből adódó követelések éven belül esedékes tör-
lesztő részlete a nem teljesített, szerződésben vállalt kötelezettségből adódó kö-
vetelések, a maradványvagyonból származó, illetve jogerős ítéletben foglalt 
követelések, követelésvásárlás könyv szerinti értéke stb.) A kamat- és kötbérkö-
veteléseket a mérlegkészítés időpontjáig befolyt összegben mutatják ki. 

A követelések egy része végelszámolásokból, felszámolásokból adódik. Az 
állomány az év eleje és év vége között számottevően nem változott, a bruttó ér-
ték 3%-kal emelkedett. Úgy a nyitó, mint a záró állomány mindösszesen 1% 
nettó értékkel szerepel a nyilvántartásokban, ami az állomány nagyságának 

 

4 Az ÁSZ már az ÁPV Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtá-
sához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről szóló jelentésében hiányolta a szabá-
lyozást. (36. oldal 3. bekezdés)  
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kis elmozdulása mellett nagyon lassú és bizonytalan megtérülést mutat. Az 
ÁPV Rt. tulajdonú cégeknél 2003-ban két társaság és három vállalat felszámo-
lása kezdődött meg. A felszámolással érintett portfólióba 300 cég tartozik, ame-
lyek közül 92 cég felszámolása befejeződött, 208 cég áll eljárás alatt. 

Az adott előlegek állománya az év folyamán 35,7%-kal csökkent. A HM 
ingatlanokkal kapcsolatos követelések értéke 8,8 milliárd Ft-ról 5,8 
milliárd Ft-ra csökkent.  

2.2. A hozzárendelt vagyon ráfordításai 

A Kvtv. a 2003. évi privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások, 
a költségvetési befizetési kötelezettség és tartalékfeltöltés eredeti előirányzatát 
115 848 millió Ft-ban határozta meg. 

Az ÁPV Rt. a bevételekből a Kvtv. 13. sz. mellékletében szereplő kiadási elői-
rányzatok teljesítésére 2003. évben összesen 118 234 millió Ft-ot fordított, a 
központi költségvetésbe a Kvtv. 5. § (1) bek. alapján 41 983 millió Ft-ot fizetett 
be, míg a hozzárendelt vagyon bankszámlájának év végi záróállománya 1025 
millió Ft volt. 

Az állami vagyon utáni osztalékbevételek esetében – a Kvtv. 5. § (2) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelően 14 089 millió Ft társaságoktól elvont osztalék 
– központi költségvetésbe történő befizetésével teljesítették. 

2.2.1. A privatizációs törvény alapján megvalósult ráfordítások  

A hozzárendelt vagyon értékesítésének előkészítésével kapcsolatos 
ráfordításokra a Kvtv. 13. számú mellékletének I./1./a) pontja 4000 millió 
Ft-ot irányzott elő, illetve a privatizáció felgyorsulása esetén ennek az összeg-
nek 1500 millió Ft-tal történő túllépésére is lehetőséget ad. 

A módosított üzleti terv ezt az összeget 2993 millió Ft-ra csökkentette, a tényle-
ges ráfordítás a pénzforgalmi kimutatás szerint pedig 2816 millió Ft volt, így 
ezzel a teljesítéssel a költségvetési előirányzat 51%-át érte el.  

A pénzforgalmi szemléletű kimutatásban elszámolt egyes költségtípusok közül 
az alábbiak képviselnek a legnagyobb értéket, illetve arányt: 

• értékesítési jutalék 804 millió Ft, 28%; 

• szakértői, tanácsadói díj, pályáztatás költségei 601 millió Ft, 21%; 

• forgalomba hozatal költségei 505 millió Ft, 18%; 

• hirdetési, PR költségek 254 millió Ft, 9%; 

• ügyvédi díjak 294 millió Ft, 10%. 

A Priv tv. 27. § (1) bekezdése szerint a Társaság a hozzárendelt vagyont közvet-
lenül, a tőkepiac intézményrendszerén keresztül, illetve befektetési alapokon és 
befektetési vállalkozásokon keresztül köteles értékesíteni. A törvény 23. §-a ren-
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delkezik arról, hogy a vagyonból befolyó bevételeket többek között a vagyon 
értékesítésének előkészítéséhez szükséges intézkedések költségeire, – a törvény 
indokolásában felsoroltak alapján – a vagyon értékesítésében közreműködők 
díjazására, és az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségekre fordíthatja. 
Ezen törvény 27. §-ának indokolása tér ki többek között arra is, hogy a törvény 
lehetővé teszi – az elmúlt időszakban már bevált módszerekhez hasonlóan – , 
hogy szakértői és tanácsadó szervezet közreműködésével is végezze az értékesí-
tést. Mivel a privatizáció alanyi köre meglehetősen széles, így bizonyos eljárá-
sok tehermentesítik a Társaság munkatársait az értékesítés közvetlen végrehaj-
tása alól, s lehetővé teszik számukra, hogy a tranzakciók kontrolljával, az érté-
kesítés ellenőrzésével foglakozzanak, illetőleg a legfontosabb vállalatok értéke-
sítésére koncentrálják erőiket. 

A mindenkori költségvetési törvény évről évre a Társaság előterjesztése alapján 
határozza meg ezen előirányzat keretét.  

A Kvtv. a Társaság privatizációra és a vagyonkezelésre létrejött szervezetének 
működtetésére megfelelő keretösszeget határoz meg minden évben. 

A fentiek alapján a Társaság saját maga által kialakított gyakorlatot, illetve 
ennek függvényében jelentkező igényeit a törvényhozás mindenkor teljes mér-
tékben figyelembe vette, s mind törvényileg, mind pénzügyileg igen tág és sza-
bad lehetőséget kapott, illetve kap tevékenységének teljesítéséhez. 

A szakértői, tanácsadó díjak között számoltak el két jogi szolgáltatásként 
leszámlázott költséget. A Társaság Igazgatósága a 369/2003. (VI. 19) sz. hatá-
rozatában a Recski Ércbányák Rt., a Hidrotech Kft. és a Mecsekérc Rt. átalakítá-
sával kapcsolatosan felmerülő jogi munkák feladataihoz külső jogi szervezet 
bevonásáról döntött. A Társaság egy ügyvédi irodával kötött megbízási szerző-
dést az alábbiak teljesítésére: 

• az érintett társaságok szervei által tárgyalásra kerülő előterjesztések készíté-
sében folyamatos közreműködésére; 

• az érintett társaságokban az átalakulásra vonatkozó üléseken való részvétel-
re; 

• folyamatos kapcsolattartásra az ÁPV Rt. és az érintett társaságok könyvvizs-
gálóival; 

• az érintett társaságok cégbírósági iratainak megszerkesztésére, cégbíróságon 
jogi képviseletre; 

• az érintett társaságok tulajdonában levő ingatlanok felderítésére, tulajdon-
viszonyainak rendezésére, képviseletre a földhivataloknál az államigazgatá-
si eljárásban. 

A megbízási díj összege 45 millió Ft volt. 

A társaságok működésének problémái korábban keletkeztek, hiszen az ÁPV Rt. 
által biztosított forrásból minimális szinten működő társaságok voltak már ko-
rábban is. 
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A Társaság 9 millió Ft összegben megbízott egy ügyvédi irodát a Terror Háza 
elszámolásának és jogi aspektusainak elemzésére és ellenőrzésére. Az 
írásos szakvélemény elsősorban számviteli, és nem jogi hiányosságokat tárt fel. 
Jogi kérdés az elszámolással kapcsolatban csak egyetlen esetben merült fel, és-
pedig abban, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kuta-
tásért Közalapítvány (Terror Háza beruházása) részére a 2296/2000. (XII. 7.) 
Korm. hat. 1.c) pontja alapján juttatott 2500 millió Ft felhasználásának elszá-
molását az ÁPV Rt. elfogadhatja-e, avagy nem; ha nem, mennyi azaz összeg, 
amely nem fogadható el, s azzal az ÁPV Rt. részéről mi a teendő. Az ügyvédi 
iroda az elfogadás melletti döntést javasolja, mivel az „elszámolás el nem foga-
dása nem releváns, mert nincs jogkövetkezménye”. 

Felesleges volt egy támogatás-elszámolás elfogadásához való döntéshez külső 
számviteli szakértő (ügyvédi iroda alvállalkozója), illetve egyetlen jogi döntés-
hez külső ügyvédi iroda igénybevétele. Sem a munka időigénye, sem specialitá-
sa nem haladta meg a Társaság szakembereinek az alkalmasságát. 

A Kvtv. 13. mellékletének I./1./b) pontja alapján a Társaság 1550 millió Ft ke-
retösszeget használhatott fel a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások-
ra. A módosított üzleti terv ezt 973 millió Ft-ra csökkentette, a ténylegesen 
megvalósult ráfordítás a pénzforgalmi kimutatás szerint 841 millió Ft, a fő-
könyvi kivonat szerint pedig 675 millió Ft. A pénzforgalmi kimutatás szerint a 
legnagyobb tételt a vagyonkezelési díjak 732 millió Ft összegben képezik. 

A hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatásával kapcso-
latos ráfordításokra a Kvtv. 13. mellékletének I./1./c) pontja 550 millió Ft 
összeget irányozott elő, a módosított üzleti terv alapján ezt az összeget 734 mil-
lió Ft-ra emelték, amiből 622 millió Ft valósult meg. 

A Kvtv. 5. §-ának (10) bekezdése értelmében a Társaságnak az előirányzatban 
meghatározott célú döntéseinél figyelembe kell vennie a vállalkozásoknak 
nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 
163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 41. §-ban, valamint a 49-51. §-ában megha-
tározottakat. Eszerint az EU-PM-TVI-nek (Támogatásokat Vizsgáló Iroda) felé az 
ÁPV Rt. bejelentési, előzetes véleményeztetési, tájékoztatási kötelezettséggel tar-
tozik. 

A Társaság 2/2003. számú Vezérigazgatói utasításban, a forrásallokációs rend-
jének szabályozásában rendelkezik a törvényhely betartásáról. 

A Társaság 622 millió Ft-ból 350 millió Ft-ot az erdészeti társaságoknak nyúj-
totta az erdőfelújításban bekövetkezett aszálykárok, továbbá 100 millió Ft-ot az 
Egererdő Rt. részére az erdészeti infrastruktúrában bekövetkezett károk helyre-
állítására. A Római Szerződés 87. cikk (2) bekezdés b) pontja az állami támoga-
tásokra vonatkozó tiltó rendelkezése hatálya alól kiveszi a természeti katasztró-
fák és egyéb rendkívüli események következtében keletkező károk elhárítására 
nyújtott segélyeket, ezért e támogatásokról nem keletkezett bejelentési, előzetes 
véleményeztetési kötelezettség az EU-PM-TVI felé. 

A Kvtv. 5. § (7) bekezdésének értelmében a 13. számú melléklet I./2./e), II./1., 
II./2., II./4. pontok szerinti előirányzatok esetében a Társaság egyedi 1000 mil-
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lió Ft feletti döntéseihez a Kormány egyedi jóváhagyása szükséges. 
Nevezetesen a vagyontárgyak vásárlásánál, a privatizációval és vagyonkeze-
léssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetéseknél, üzleti célú befektetéseknél, 
valamint részesedések vásárlása az MFB Rt.-től jogcímek kiadásának döntése 
során. A Társaság a Kormány jóváhagyását az alábbi tranzakciókhoz volt kö-
teles beszerezni: 

• privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs kifizetéseknél 
a Malév Rt. részére 7 milliárd Ft tőkejuttatás, valamint az FHB Rt. 2,5 milli-
árd Ft tőkeemelése; 

• vagyontárgyak vásárlása 13,4 milliárd Ft. 

A Társaság a tőkeemelések engedélyezéséhez a kormányhatározatot beszerezte, 
az utóbbihoz csak RJGY határozat volt a tranzakció idején. Az ehhez szükséges 
jóváhagyó Kormányrendelet csak 2004 áprilisában jelent meg. 

2.2.2. Az egyéb kötelezettség alapján megvalósult ráfordítások 

A Társaság hozzárendelt vagyonába tartozó vagyonelemekkel kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok végrehajtásához a forrást az évenkénti költ-
ségvetési törvény biztosítja. A törvény alapján a környezetvédelmi feladatokra 
fordított forrásokkal a hozzárendelt vagyon csökken. 

A portfólióba tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak ese-
tében az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi felada-
tok szakmai tartalmát a környezetvédelmi törvény, a környezetvédelemre vo-
natkozó kormány-, és miniszteri rendeletek, hatósági kötelezés, illetve adott 
esetekben kormányhatározatok rögzítik. 

A Kvtv. 13. számú mellékletének I./2. b. során 3000 millió Ft előirányzat szere-
pel erre a feladatra. A Társaság eredeti üzleti tervében a törvénynek megfelelő-
en ez az összeg szerepel ezen feladatok végrehajtására. A terv szerint legjelentő-
sebb tétel a Nitrokémia Rt. részére kármentesítés céljára adandó 800 millió Ft, a 
környezetvédelmi fejlesztések támogatására az agrárgazdasági társaságoknak 
275 millió Ft, a Volán társaságoknak 675 millió Ft, egyéb társaságoknak adan-
dó 50 millió Ft támogatás. 

A tervet teljesítették. A legnagyobb kiadás a Nitrokémia Rt. részére kifizetett 
1260 millió Ft támogatás, amelyet a 466/2003. (IX. 11.) IG. számú határozattal 
1307,6 millió Ft-ban állapított meg az ÁPV Rt. Ebből az összegből 507,6 millió 
Ft-ot a 2001. évben előfinanszírozásként adott és a 2003-ig fel nem használt 
rész teszi ki. A Nitrokémia Rt. részére juttatott környezetvédelmi támogatások: 
1999. évben 1100 millió Ft, 2000-ben 1115 millió Ft, 2001-ben 1495 millió Ft. A 
2002. évben a korábbi évek forrásjuttatásainak elhúzódó felhasználása miatt a 
tervezett 1000 millió Ft támogatás nem valósult meg. 

Az 1999-2000. évekre adott 2215 millió Ft támogatás fel nem használása miatt 
egy elkülönített bankszámlán 127,4 millió Ft kamatbevétele volt a Nitrokémia 
Rt.-nek. A 2000. évre jutatott 1115 millió Ft támogatásból 2002. év közepéig 
446,4 millió Ft-ot nem használtak fel. A környezetvédelmi támogatások így a 
Társaság pénzügyi eredményét növelve javították a csődhelyzet előtt lévő társa-
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ság gazdálkodásának eredményességét. A vezetők 2003-ig nem voltak érdekel-
tek a környezetvédelmi beruházások és kármentesítések időben történő elvégzé-
sében. A 2003. évi környezetvédelmi kármentesítési terv a Nitrokémia Rt.-nél 
teljesült, az erről szóló beszámolót az ÁPV Rt. Igazgatósága a 151/2004. (III. 
18.) IG sz. határozatával elfogadta. 

Mivel a támogatásban részesülő Nitrokémia Rt. az évenkénti költségvetési tör-
vényekben biztosított és 2003-ig leutalt keretösszeget évek múlva használta fel 
környezetvédelmi fejlesztésekre és kármentesítésekre, ezért kockázatos hogy to-
vábbra is a csődhelyzet előtt álló társasággal végezteti a környezetvédelmi fe-
ladatokat, és ehhez az ÁPV Rt. további környezetvédelmi támogatást ad.  

Az ÁPV Rt. szerint nem jelent kockázatot az esetleges csődhelyzet kezelése, mi-
vel 100%-ban tulajdonosa a cégnek.  

A Niotrokémia Rt.-n kívül támogatásban részesült a Hidrotech Kft. az általa 
kezelt Gyöngyösoroszi bánya területének rekultivációs munkáival, valamint az 
agrártársaságok, a Volán társaságok és egyéb társaságok környezetvédelmi fej-
lesztéseikkel kapcsolatosan. Ezen kívül 10 agrártársaság, a Dunaferr Rt., az M-
Ingatlan Rt. és a Siotour Rt. környezetvédelmi átvilágítási dokumentációjára 
163,8 millió Ft-ot költöttek. 

Az erdőgazdasági társaságok környezetvédelmi támogatási rendszerét tel-
jesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk, amelyet a 9. sz. melléklet tar-
talmaz. A teljesítményellenőrzés a környezetvédelmi támogatások eredményes-
ségére összpontosult. Az eredményesség és hatékonyság kritériumát az jelentet-
te, hogy az állami támogatásból megvalósult környezetvédelmi feladatok vég-
rehajtása megfelelt-e a kitűzött célnak. 

Az erdőgazdasági társaságoknak juttatott 50 millió Ft támogatást jól előkészít-
ve, a szükséges határozatok időben történő megalkotásával és folyamatos elle-
nőrzéssel bonyolították le. 

A környezetvédelmi támogatások eredményesek voltak, mert a kitűzött 
célokat a támogatási kereten belül megvalósították. Az illegálisan lerakott 
szemetet maradéktalanul elszállították. A további szemétlerakások csökkentése 
érdekében hatékony intézkedéseket tettek. 

Az erdészeti társaságok a környezetvédelmi munkák döntő hányadát külső vál-
lalkozókkal végeztették, mert saját kapacitások korlátozottan álltak rendelke-
zésre ilyen jellegű munkák végzésére. 

Az ÁPV Rt. a programot utólag finanszírozta, kifizetések csak a munkák elszá-
molását követően voltak. A társaságok vezető testületeinek zárójelentést kellett 
készíteniük az elvégzett feladatokról, műszaki tartalmukról és költségeiről, kü-
lön alapbizonylatokat az ÁPV Rt. nem kért be. Mivel az ÁPV Rt. a munkák el-
lenőrzésére a társaságok felügyelő bizottságait kérte fel, így azok terjesztették 
fel az elszámolásokat a kifizetési javaslattal.  

A volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárainak elhárítására 
fordított kiadásokra a Kvtv. 13. számú melléklete 1000 millió Ft-ot tartal-
mazott. A Társaság eredeti és módosított üzleti terve egyaránt erről a várható 
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kiadásról szól. A tényleges teljesítés 767,6 millió Ft volt. Legjelentősebb kiadá-
sok a Tököli laktanya és repülőtér (388,3 millió Ft), valamint a kiskunlacházai 
laktanya és repülőtér (volt szovjet ingatlanok) kármentesítési munkálatai vol-
tak. Ezeken kívül a kalocsai, a kunmadarasi, a mezőkövesdi és polgárdi ingat-
lanokkal kapcsolatosan merültek fel kiadások. A kivitelezési munkálatok a 
megkötött szerződéseknek megfelelő ütemben folytak. A műszaki ellenőrzés a 
szerződésekben vállaltaknak megfelelően történt.  

A HM-től átvett tárgyi eszközök és készletek vagyonkezelésével és ér-
tékesítésével kapcsolatos ráfordításokra a Kvtv. 13. sz. mellékletének 
I./2. d pontja 2000 millió Ft-ot tartalmazott. A Társaság eredeti éves üzlet ter-
vébe ugyanezt az összeget állította be felhasználásként. A módosított üzleti 
tervben szintén a 2000 millió Ft felhasználása mellett döntöttek. A terv végre-
hajtása során végül ezen a költséghelyen 1684 millió Ft-ot mutattak ki. A 
84,2%-os teljesítés miatt szembetűnő a tervezés körülményeinek nehéz követé-
se. 

A Kormány 1999-ben a 2183/1999. (VII. 23.) sz. határozatával úgy döntött, 
hogy a honvédelmi célokra a továbbiakban feleslegessé váló ingó és ingatlan 
vagyont zártkörű értékesítés keretében (zártkörű elhelyezés) adja át a Honvé-
delmi Minisztérium az ÁPV Rt. részére. A kormányhatározat alapján a Társa-
ság a 2000. évi költségvetésről szóló 1999. évi CXXV. törvénnyel kapott az Or-
szággyűléstől felhatalmazást az átvételre. Majd ezt követte a 2000. évi CXXXIII. 
tv. is, amely a 2001. és 2002. évekre is előírta, hogy a honvédelmi miniszter ál-
tal feleslegesnek minősített tárgyi eszközöket és készleteket térítésmentesen a 
hozzárendelt vagyonba kell átadni, a kincstári vagyoni körből való kivonásu-
kat követően. Ugyanezt rögzítette a 2003. évre szóló Kvtv. 5. § (12) bekezdése is. 

Az átvett ingatlanokkal kapcsolatosan 1999-ben a Társaság a HM-mel kötött 
megállapodás alapján 9,86 milliárd Ft-ot átutalt az átadónak. 

Az ingatlanok átvételi folyamatát az 1999-ben a HM-mel kötött két megálla-
podás szabályozza. Ezek alapján a birtokba adást követően az átvevőnek kell 
megelőlegezni a hozzárendelt vagyonba történő nyilvántartásba vételig felme-
rült kiadásokat. A költségek elszámolása az átadásra kerülő ingatlanokból be-
folyó bevételek terhére, a bevételekből való levonással történik. A megállapo-
dás előírja az ingatlanokkal kapcsolatos elszámolási kötelezettséget. A HM ál-
tal átadott ingatlanokat az átvevő értékesíti. Az átadó vállalta, hogy mindad-
dig térítésmentesen ad át további felesleges ingatlanokat, ameddig a portfólió 
privatizációjából befolyó vételár a megállapodásban foglaltak szerint felmerült 
költségek levonása után el nem éri az 1999-2000. években átutalt összeget. 

2003-ig két megállapodás alapján vettek birtokba ingatlanokat, amelyeknél a 
kincstári vagyoni körből történő kivonás még nem történt meg az átvétel ide-
jén. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése az ÁPV Rt.-t terhelte, amihez 
több hatósággal kellett egyeztetéseket lefolytatni, amelynek eredményeként 
több száz ingatlant sikerült a hozzárendelt vagyonba felvenni. Ezek fő jellemző-
je, hogy egy részük jogilag még mindig rendezetlennek tekinthető, mivel az 
ÁPV Rt. vagyonkezelői joga nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Az 
ingatlanok nagy része 50 millió Ft alatti értékű. Az ingatlanokkal kapcsolatos 
fő tevékenység a nyilvántartásokkal kapcsolatos rendezetlenségek tisztázása. 
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2002-ben három kormányhatározat 20 darab volt HM-ingatlan térítésmentes 
átadásáról rendelkezett, amelynek végrehajtása 2003 januárjában fejeződött 
be. 2003-ban további 5 volt HM-ingatlan átadásáról született kormányhatáro-
zat, amelynek végrehajtására az év végén és 2004 januárjában került sor. Az 
év során 30 HM ingatlan értékesítését kísérelték meg. Ebből 10 ingatlant sike-
rült értékesíteni, amelyből 236 millió Ft bevétel származott. A 9,86 milliárd Ft-
os megállapodás terhére eddig csak 7 milliárd Ft értékben sikerült ingatlanokat 
értékesíteni. Az elszámolás folyamatban van a Honvédelmi Minisztériummal. 
A 2003. évi költségvetési tv. 5. § (12) bek. alapján megkötött megállapodás sze-
rint a továbbiakban térítésmentesen átveendő ingatlanokból származó bevéte-
leket is beszámítják a két korábbi megállapodás elszámolásába. A keret-
megállapodás alapján 2003-ban ingatlanátadás nem volt. 

A törvényi előírások alapján a honvédelmi célokra feleslegesnek ítélt állami tu-
lajdonú ingó vagyon a Társaság hozzárendelt vagyonába került. Az átvevő 
feladata a teljes körű vagyonkezelés, ezen belül a felszámolás és megsemmisí-
tés is, valamint a bevételeket eredményező értékesítés is. Az átvett ingó vagyon 
tömegében az általános eszközökön és készleteken kívül nagy mennyiségű ha-
ditechnikai eszköz és készlet is szerepel. Az átadásra tervezett ingó vagyon sajá-
tosságai miatt hosszabb idejű előkészítő munka után a Társaság felkészült az 
átvételre. A felkészülési folyamat során szabályozta az értékesítés és vagyonke-
zelés rendszerét. Ennek részeként a tevékenység konkrét végrehajtására megbí-
zási szerződést kötött a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.-vel. A 
felesleges ingó vagyon átadása a HM-mel 2000-ben kötött megállapodás kere-
tében történt. 

Az értékesítéseket a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt. az állami 
vagyonra vonatkozó, érvényben lévő törvények, rendeletek, határozatok alap-
ján, nyilvános és zártkörű pályázatok kiírásával, nyilvános árverések meghir-
detésével és tárgyalásos eljárás útján végezte. 

A HM-től átvett ingó vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások alakulását a 
következő táblázat mutatja millió Ft-ban: 

Év Bevétel Kiadás 

2000     46,382    122,918 

2001   183,864    672,565 

2002   378,929  1442,883 

2003   650,886  1497,257 

Összesen 1260,061 3735,623 

 

A táblázatból látható, hogy a Társaságnak az ingó vagyonnal kapcsolatos kia-
dásai háromszor nagyobbak a bevételeknél. Így évenként biztos eredményron-
tó hatása van az átvett ingó vagyonnak a hozzárendelt vagyonnal való gaz-
dálkodásnál. Ennek ellenére a 2004-re az éves költségvetési törvény nem bizto-
sít fedezetet a honvédelmi célokra feleslegesnek minősített ,és a Társaság részé-
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re átadott ingó vagyoni eszközök és készletek értékesítésére és vagyonkezelésé-
re. 

A vagyontárgyak vásárlása, valamint a privatizációval és vagyon-
kezeléssel kapcsolatos reorganizációs kifizetésekre a Kvtv. 13. mellék-
letében a kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások között a vagyontár-
gyak vásárlására 250 millió Ft-ot irányzott elő. A törvény módosítása után a 
kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások között 650 millió Ft, a kor-
mányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások között 13 420 millió Ft ösz-
szegű keret állt rendelkezésre a vagyontárgyak vásárlására. A Társaság ezután 
módosította üzleti tervét, s a fenti két tétel (650+13 420) összegét a kormányzati 
szektor hiányát nem érintő ráfordítások között állította be 14 070 millió Ft ösz-
szegben. A tényleges ráfordítás összege 13 420 millió Ft volt, mely a saját szám-
lás bizományosi szerződés keretében értékesítésre kerülő, bizományba átvett, a 
megbízó (Magyar Posta Rt.) által leszámlázott eszközök (Postabank Rt. részvé-
nyei) 2003. évi összege. 

2.2.3. A hozzárendelt vagyon változását nem eredményező ráfordítá-
sok 

A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs ki-
fizetésekre a költségvetési törvény 13. mellékletében a kormányzati szektor 
hiányát nem érintő ráfordítások között szereplő privatizációval és vagyonkeze-
léssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések előirányzata 10 700 millió Ft 
volt, majd a törvény módosítása után ez a keret 3900 millió Ft-ra, a kormány-
zati szektor hiányát érintő ráfordítások közötti privatizációval és vagyonkeze-
léssel kapcsolatos reorganizációs kifizetések keret pedig 7800 millió Ft-ra válto-
zott. A Társaság módosított üzleti tervében e két tétel összegét, azaz 11 700 mil-
lió-Ft-ot a kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások között állította 
be. A tényleges kifizetés 11 604 millió Ft volt. Ebben az összegben a MALÉV 
Rt.-nek 7000 millió Ft tőkejuttatás, az FHB Rt. részére 2500 millió Ft tőkeeme-
lés, valamint további társaságok részére nyújtott, mintegy 1286 millió Ft össze-
gű tulajdonosi kölcsön volt a legjelentősebb. 

A Kormány a 2322/2003. (XII. 13.) határozatában engedélyezte a MALÉV Rt. 
7000 millió Ft-os tőkerendezését 2003. évben. A tőkejuttatásra a saját tőkének 
az alaptőke kétharmada alá való csökkenése miatti – Gt. szerinti kötelező – tő-
keleszállítása (11 000 millió Ft-ról 111 millió Ft-ra) miatt került sor. A MALÉV 
Rt. 2003. évi eredményei alapján a veszteség 13 494 millió Ft lett. 

Az ÁPV Rt. Felügyelő Bizottsága 2003. október 23-án elkészítette az Ellenőrzé-
si Jelentését a MALÉV Rt. 1998-2002 közötti gazdálkodásának vizsgála-
táról. A jelentés helyesen ítélte meg a tulajdonos, a Malév Rt. igazgatósága, 
valamint a menedzsment szerepét a folyamatban és arra a következtetésre ju-
tott, hogy a tulajdonos állam, illetve képviselői számára nem állt rendelkezésre 
kellő mélységű információ a Társaságnál lezajló folyamatokról. A MALÉV Rt. 
tőkeellátása többek között emiatt is akadozott, késett, hogy sohasem volt ele-
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gendő egy stratégia maradéktalan végigviteléhez.5 A Malév Rt. (gyakran válto-
zó) vezetése nem alkotott – a vele szembeni folyamatos türelmetlenség miatt 
nem is alkothatott – életképes stratégiát.  

A 2003. évi veszteség kialakulásának főbb okait az FB abban látta, hogy a MA-
LÉV Rt. 2001–2002-ben – a flotta megújításának, valamint a regionális hálózat 
kiépítésével kapcsolatos koncepció elfogadásával – erőforrásainak megléte nél-
küli fejlesztésekbe, gépvásárlásokba kezdett; a pénzügyi forrásokhoz szükséges 
kormányzati döntések 2003-ig húzódtak, addig rövid lejáratú hitelekkel próbál-
ták fedezni az időközben megindult projektek, a teljesülő szerződések forrásigé-
nyét. 2003 március-májusra a hitelkamatok okozta többletterheket a szezonális 
bevételkiesés, valamint az iraki háborús helyzet miatt is az utazás-visszaesés 
csak növelte. 2003 májusára a Malév Rt. élére új menedzsment került, a szerve-
zeti- és létszám-intézkedések rövid teljesítménycsökkenést okoztak, és növelték 
a költségeket is (felmondási, végkielégítési kifizetések, új munkaerőszerzés cél-
jából „fejvadász

                                              

” cégek díjai stb.). 

Az FHB Rt.-ben a 2094/2003. (V. 20). Korm. határozat alapján az ÁPV Rt. 
2500 millió Ft tőkeemelést hajtott végre a 2003. május 23-i közgyűlésén. A 
2165/2003. (VII. 22.) Korm. határozat úgy módosította a privatizációs döntést, 
hogy a közvetlen és közvetett állami tulajdonú részvények legfeljebb 50%-1 
szavazat mértékéig kerüljenek eladásra. 

A tulajdonosi kölcsönök juttatásának döntési jogköréről a 1125/1999. (XII. 13.), 
illetve az azt módosító 1208/2002. (XII. 21.) Korm. határozat rendelkezik. Az 
összesen 1286 millió Ft összegű tulajdonosi kölcsönök juttatásáról és felhaszná-
lásáról minden esetben az ÁPV Rt. Igazgatósága döntött. 

A Nemzeti Lóverseny Kft. részére az ÁPV Rt. összesen 685 millió Ft (300+265 
millió Ft+120 millió Ft Áfa fizetés) tulajdonosi kölcsönt nyújtott működésének 
finanszírozására. Ebből 120 millió Ft-ot a Kincsem Parki Beruházások ÁFA fi-
nanszírozási kötelezettség teljesítéséhez nyújtott. Ezzel a kölcsönnel a Kft. tarto-
zása az ÁPV Rt. felé 3623 millió Ft-ot tesz ki, melynek fedezeteként a Társaság 
ingatlanjaira jelzálogjogot jegyeztettek be. 

A Nemzeti Lóverseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. 100%-os 
állami tulajdonban álló társaságok, amelyek a lóversenyzéssel kapcsolatos 
szervezési-rendezési és a fogadásszervezéssel kapcsolatos feladatokat látják el. 
A társaságok együttes működése hosszú évek óta folyamatosan veszteséges 
(500-600 millió Ft/év), és a tulajdonos által a működésükhöz biztosított forrá-
sok csak a veszteségek kompenzálását szolgálták. 

A lóverseny vertikum gazdaságos működésének alapvető feltétele a fogadási 
forgalom olyan mértékű növelése, amely a vertikum minden résztvevőjének a 
megfelelő szintű bevételek biztosításán keresztüli eredményes működését teszi 
lehetővé. a 2279/1999. (XI. 5.) Korm. határozat rendelkezik a lóversenyzés 

 

5 2001-ben 9200 millió Ft tőkeemelés, 2001 és 2002-ben 4000 millió Ft rövid lejáratú ál-
lami hitel, egyéb támogatások állami garanciavállalás, Comfort letterek, valamint 
iparűzési adó és vámkedvezmények formájában 
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megújítása érdekében a lóversenyfogadás-szervezés 10 éves időtartamú kon-
cesszióba adásáról, – amely a PM hatáskörébe tartozik –, de a mai napig nem 
valósult meg, részben az infrastrukturális (Kincsem parki beruházás) fejlesztés 
elhúzódása miatt. A korábban leállt Kincsem Parki Beruházás a 2003. október 
6-ai szerződésmódosítások aláírását követően újraindult. 

Mindezek miatt a tulajdonosi kölcsönök megtérülését az ÁPV Rt. a fedezetként 
kapott, a Nemzeti Lóverseny Kft. tevékenységéhez nem szükséges ingatlanok ér-
tékesítése által látja biztosítottnak. Ugyanakkor 2003 végéig az ÁPV Rt. nem in-
tézkedett hatékonyan ezen ingatlanok megosztásáról és értékesítéséről, mert 
csak a megosztásra vonatkozó megállapodások születtek meg, de a földhivatal 
még nem jegyezte be azokat. Ezzel szemben a visszafizetési határidők újabb és 
újabb meghosszabbításával csak halmozódott a tulajdonosi kölcsönök összege. 

A Társaság további tulajdonosi kölcsönt nyújtott a Komáromi MG Rt. részé-
re 220 millió Ft, a Kisrókus 2000 Kft. részére 130 millió Ft, a Tisza Cipő Rt. ré-
szére 115 millió Ft összegben. A Tisza Cipő cégcsoport rövidtávú működésének, 
reorganizációjának finanszírozása, valamint Martfű és régiója foglalkoztatási 
gondjainak enyhítése céljából nyújtotta a Társaság a kamatmentes tulajdonosi 
kölcsönt. A reorganizációs célokat szolgáló tőkeemelés 818 millió Ft-os 
összegét 12 volán társaság mellett 3 egyéb társaság kapta az év végén. 

A költségvetési törvény 13. sz. mellékletének II./2. pontjában az üzleti célú 
kifizetések címén 6350 millió Ft-ot irányzott elő. Az üzleti tervben is ennyi 
összeg szerepel. Tényleges ráfordításként pedig 5847 millió Ft valósult meg. 
Ezen költséghelyen a döntési hatásköri szabályoknak megfelelően csak a Tár-
saság Igazgatóságának hatáskörében adható tőkeemelések kerültek elszámo-
lásra. Ezek közül a legjelentősebb a 23 Volán társaság részére 5200 millió Ft, 3 
erdészeti társaság részére 347 millió Ft, valamint a Vadex Rt. részére 153 millió 
Ft összegű tőkejuttatás volt. 

A Volán társaságoknak alaptőke-emeléssel juttatott pénzügyi forrás egy részét 
igazgatósági határozatok alapján az autóbusz-rekonstrukciós program folyta-
tásaként új és 8 évnél nem idősebb használt autóbuszok beszerzésére, egyedi 
beruházási célokra, környezetvédelmi és reorganizációs célokra használhatják 
fel. A határozatok elrendelik a felhasználás ellenőrzését (a társaságok igazga-
tóságai negyedévente beszámolnak a társaságok felügyelő bizottságainak), ha-
táridejét (2004. december 31.), valamint a felhasználásig elkülönített számlán 
való kezelését. Tiltja az összeg egyéb működési célra való átmeneti felhasználá-
sát, de lehetőséget biztosít a szabad pénzügyi forrás összegének ma-
gyar állampapírokba történő befektetésére. A felügyelő bizottságok ré-
szére a negyedéves elszámolás megtörtént, az autóbuszok beszerzésére a közbe-
szerzési pályázat lezajlott, vagy folyamatban van. A szabad pénzügyi források 
többnyire elkülönített számlán vannak lekötve, csak néhány társaság fektette 
állampapírokba. 

Az erdőgazdaságok a tőkeemelést projektfinanszírozásra, árvízvédelmi beren-
dezések megerősítésére, árvíz okozta károk helyreállítására, valamint egyéb fej-
lesztésekre kapták. A Vadex Rt. a tőkeemelést felvásárló hálózatának korszerű-
sítése céljából kapta. 
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2.3. Privatizációs tartalék képzése  

A privatizációs tartalék képzésének kötelezettségét a privatizációs törvény 
23. § (2) bekezdése az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt célok szerinti – kezes-
ségből, szavatossági, hitel visszafizetési kötelezettségből, vagy más igényekből 
eredő – tárgyévet terhelő kiadásokra és a tárgyévet követő időszak várható kö-
telezettségei fedezetére írja elő. A 2003. évi felhasználás jogcímeit a Kvtv. 13. sz. 
melléklete – a jótállással, szavatossággal és kezességvállalással kapcsolatos kö-
telezettségek fedezetére – állapította meg. A privatizációs tartalék céljára ren-
delkezésre álló összeg kezelésére vonatkozóan a privatizációs törvény 24. § (3) 
bekezdése a fedezet elkülönített bankszámlán történő vezetését írja elő. 

2.3.1. A tartalék feltöltése, a tartalék összetételének változása  

Az ÁPV Rt. privatizációs tartalékként az erre a célra megnyitott bankszámlán a 
különítet el fedezet.  

A Társaság a Kvtv. 13. sz. mellékletében meghatározott – jótállással, szavatos-
sággal és kezességvállalással kapcsolatos – kötelezettségek még nem esedékes 
összegére függő kötelezettség címén az óvatosság elve alapján, a számviteli tör-
vény szerint 61 329,5 millió Ft céltartalékot képzett.  

A privatizációs tartalék összetétele megváltozott. A Richter Gedeon Rt, 
valamint MOL Rt. részvénycsomagokat – a Kvtv. 5. § (14) bekezdésében foglal-
taknak megfelelően – a 44 952,9 millió Ft nyilvántartási értékkel megegyező 
készpénz ellenérték fejében kicserélték, és a részvényeket a Kvtv. 13. sz. mellék-
let II./6. előirányzata terhére a hozzárendelt vagyonba áthelyezték. A tartalék 
fedezetét 2003. XII. 31-én teljes egészében készpénz alkotta.  

A tartalék fedezete céljára elkülönített részvények készpénz ellenében történő 
cseréjét – bár arra a Kvtv., valamint az azt módosító 2003. évi XCV. törvény 
alapján jogszerűen került sor – a kiegészítő mellékletben nem indokolták meg. 
A privatizációs tartalék záró pénzkészletének legkisebb összegét a Kvtv. 5. § (6) 
bekezdése 4000 millió forintban határozta meg. A részvény – készpénz csere 
következtében ezt az összeget a privatizációs tartalék elkülönített bankszámlá-
ján rendelkezésre álló záró pénzkészlet jelentősen meghaladta, 2003. december 
31-én 40 366,6 millió Ft volt.  

A privatizációs tartalék felhasználásához kapcsolódó megtérülések összege - a 
Kvtv. 5. § (13) bekezdésének megfelelően – a privatizációs tartalék feltöltésére 
fordítható, és a feltöltésre előirányzott összeg túlléphető. A privatizációs tarta-
lékból korábbi években történt kifizetésekkel kapcsolatos bármilyen jogcímen 
történt megtérülés összegét az egyéb bevételek között számolta el a Társaság, az 
összeggel a privatizációs tartalékot részben töltötték fel.  

A privatizációs tartalék feltöltésére a saját bevételek terhére történő jóváha-
gyott 2003. évi 7500 millió Ft előirányzat teljesítése 7857, 6 millió Ft volt.  

A hozzárendelt állami vagyon értékesítéséből és kezeléséből származó bevételek 
felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó 
bevételekből a központi költségvetésbe történő befizetés mértékéről a Kvtv. 5. § 
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(1) bekezdése rendelkezik. A bevételeket a társaság a Kvtv. 13. sz. mellékletében 
részletezett kiadásokra fordíthatja, a kiadási előirányzatok teljesítése utáni be-
vételeknek 1000 millió forint összegű záró pénzkészletet meghaladó része a pri-
vatizációs tartalék növelésére fordítható, míg a fent maradó részt a központi 
költségvetésbe kell befizetni. 

Az ÁPV Rt. a privatizációs és vagyonkezelési bevételeknek a kiadási előirányzat-
ok teljesítése után fennmaradó részéből vagyonhasznosítás jogcímén a központi 
költségvetésbe 41 982,5 millió Ft, a társaságoktól elvont osztalék címén további 
14 089,3 millió Ft befizetést teljesített. 

2.3.2. A privatizációs tartalék felhasználása 

A Priv. tv. 23. §-ának (2) bekezdése szerint az ÁPV Rt.-t terhelő kezességből, sza-
vatossági, hitel-visszafizetési kötelezettségből, vagy más igényből eredő, a 
tárgyévet követő időszak várható kiadásainak fedezetére tartalékot köteles ké-
pezni a Társaság. A privatizációs tartalék képzésére fordítható összeget és fel-
használásának jogcímeit a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény ha-
tározza meg.  

A Kvtv. szerint az előző évhez képest 2003-ban 3 jogcímmel szűkült, 1 jogcím-
mel pedig bővült a privatizációs tartalék felhasználhatóságának köre.  

2003-ban a Kvtv. nem engedte meg a privatizációs tartalékból rendezni  

• a tartósan állami tulajdonú társaságok tőkehelyzetét;  

• a tartalékban lévő értékpapírok, részesedések értékesítésével kapcsolatos 
költségeket; 

• az állam vagyon- és gazdaságpolitikai tevékenységét támogató intézkedé-
sekkel, válsághelyzetek megszüntetésével összefüggő kiadásokat. 

Új kifizetési jogcím volt a konszernfelelősségből származó kötelezettség rendezé-
se.  

A Priv. tv. 24/A §-ának (3) bekezdése szerint a jótállással, szavatossággal, ke-
zességvállalással kapcsolatos kötelezettségek fedezetére szolgáló összeget elkü-
lönített számlán kell vezetni. 

A privatizációs tartalékban 2003. január 1-jén 60 055 millió Ft értékű vagyon 
volt: 5071 millió Ft készpénz az elkülönített bankszámlán, 10 149 millió Ft ér-
tékű gázközmű kötvény, és könyv szerinti értéken 44 835 millió Ft részvény.  

2002 decemberében 40 901 millió Ft-ra tervezték a tartalék 2003. évi felhaszná-
lását, amit az Igazgatóság és az RJGY is jóváhagyott. 2003 októberében az 
Igazgatóság elfogadott egy módosított felhasználási tervet, amelyben a főösz-
szeg 39 906 millió Ft-ra változott, és a részösszegek is megváltoztak. Az RJGY vi-
szont 2003. december végén nem ezt a főösszeget, hanem 45 968 millió Ft-os 
felhasználást hagyott jóvá. A módosítás jóváhagyását kérő vezérigazgatói le-
vélben ugyanis a tartalék módosított kiadásai közé még beállították a líbiai re-
verzális levelekből eredő 6062 millió Ft összegű kötelezettség várható kifizetését 
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is. Ezt a Társaság Igazgatóságának, az Állami Számvevőszéknek és a Társaság 
Felügyelő Bizottsága részére készített beszámoló nem említi. 

Az éves beszámoló 11. számú táblázatában és külön az ÁSZ részére kiállított 4. 
sz. tanúsítványban a privatizációs tartalék 2003. évi módosított, tervezett fel-
használásának részletező számai hiányosak, a főszám nem egyezik meg a rész-
számok összegével. A módosított terv részösszegei közül ugyanis kimaradt a lí-
biai reverzális levelekre tervezett kifizetés, ezért a részek összege helyesen nem       
45 968 millió Ft, hanem csak 39 906 millió Ft.  

A 2003. évi tényleges kifizetés a privatizációs tartalékból 28 849 millió 
Ft volt, amely az elfogadott módosított tervnél 17 119 millió Ft-tal – 37,2%-kal 
– kevesebb. Nem került sor a líbiai reverzális levelekre tervezett 6062 millió Ft 
kifizetésére. Az elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelősség miatt pedig 
5290 millió Ft-tal, az önkormányzati járandóságok rendezésére pedig 3421 mil-
lió Ft-tal kevesebbet fizetett ki a Társaság. Összegszerűen kisebb – de arányát 
tekintve nagyobb – elmaradás volt a módosított tervhez képest a konszernfele-
lősség alapján történő kifizetéseknél (390 millió Ft), a szerződéses kapcsolaton 
alapuló tartozás (1100 millió Ft) és a privatizációs ellenértékhányad kifizetésé-
nél (707 millió Ft).  

A beszámolóban nincs szó arról, hogy miért nem sikerült terv szerint 
teljesíteni a kifizetéseket, illetve milyen pénzügyi következményei lehetnek 
a tervezett kifizetések elmaradásának. Az okok és következmények bemutatását 
az FB sem hiányolta a beszámolóról készített véleményében.  

A 2003. évi likviditási jelentések alapján megállapítható, hogy áprilistól kez-
dődően a tartalékszámla heti záró egyenlege 3 esetet kivéve nem érte el a 2 
milliárd Ft-ot, sőt augusztusban és szeptemberben jellemzően alacsonyabb volt 
1 milliárdnál is. Amint a számla havi nyitó egyenlege 1 milliárd alá csökkent, 
megtörtént a feltöltés képzéssel vagy részvényátcsoportosítással. Júniusban 342 
millió Ft, szeptemberben 1500 millió Ft, októberben 2000 millió Ft és decem-
berben 3000 millió és 38 111 millió Ft értékű részvényt helyeztek át készpénz el-
lenében a hozzárendelt vagyonba. December 3. hetében került sor az év utolsó 
és egyben legnagyobb – 38 milliárd Ft-os – részvényátcsoportosítására. Ezt kö-
vetően decemberben mindösszesen 1,3 milliárd Ft-ot fizettek ki a privatizációs 
tartalék elkülönített bankszámlájáról. Az ÁPV Rt. Felügyelő Bizottsága koráb-
ban évről évre szóvá tette a tartalékszámla likviditási nehézségeit, a 2003. évet 
értékelve azonban már nem. A beszámolóról készített véleményében megálla-
pította, hogy „…a privatizációs tartalék likviditását nagymértékben befolyásoló dön-
tés volt…a privatizációs tartalékban kezelt részvények ellenérték fejében történő, hoz-
zárendelt vagyonba való áthelyezése.” Mindezek alapján feltételezhető, hogy 
2003-ban likviditási problémák nem akadályozták a tervezett kifizetések teljesí-
tését. 

A privatizációs tartalékból megvalósult kifizetések jogcíme megfelelt a Kvtv. 5. 
§ (4) a-m) pontjaiban megengedett kifizetési jogcímeknek, elszámolásuk megfe-
lelően dokumentált és pontos.  

Az előző évhez képest 2003-ban a privatizációs tartalék főkönyvi könyvelésé-
ben pozitív változás volt, hogy az ÁSZ észrevételei alapján azokban az esetek-
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ben, amikor az elszámolt, kifizetendő járandóságot a Társaság követelésének 
beszámításával csökkenteni lehetett, a csökkentő tételt, valamint a privatizáci-
ós tartalékot illető más megtérüléseket – az Sztv. bruttó elszámolásra vonatkozó 
elvét betartva – a 9-es számlaosztályban bevételként számolták el. A tartalék 
adott évi ráfordításait nem kisebbítették ezekkel a tételekkel. 

A mintába eső kifizetéseknél jogcímenként egy-egy esetben részletesen ellenő-
riztük, hogy a Társaság megfelelő gondossággal járt-e el az ügyek megoldása 
során. A részletesen megvizsgált esetek 70%-ában az ÁPV Rt. eljárása szakszerű 
volt, a társaság érdekei érvényesültek. Két esetben a társaság által megbízott 
jogi irodák eljárásában nem érvényesültek az ÁPV Rt. Rt. érdekei, hiányzott a 
szakszerűség. Egy esetben az ÁPV Rt. saját eljárásában a késedelmi kamatfize-
tés teljesítésénél nem az elvárható gondossággal járt el. 

A kifogásolt megbízások közül a Szentlőrinci Állami Gazdaság ügyében a fel-
lebbezési határidő túllépése miatt az ÁPV Rt.-nek fölösleges kiadása keletkezett. 
A felperesek az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésüket már a felterjesztés előtt visz-
szavonták.  

Az elsőfokú ítélet kelte 2002. december 5-e volt. Ebben a bíróság 117,6 millió Ft 
tőketartozás, 270,4 millió Ft késedelmi kamat és 3,6 millió perköltség megfizeté-
sére kötelezte az ÁPV Rt.-t. A késedelmi kamatot 79 028 194 Ft tőke után, évi 
34,91%-os kamatlábbal, 1993. október 7-től a kifizetés napjáig kellett megfizetni. 
A napi kamat összege tehát 75 586 Ft volt. Az elsőfokú ítélet egy 2003. június 20-
án kelt végzéssel visszamenőleg azért emelkedett jogerőre 2003. február 8-án, 
mert az ÁPV Rt. jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda a fellebbezési határ-
időt egy nappal túllépte, ezért fellebbezését az első fokú bíróság hivatalból eluta-
sította. Az elutasítást az ÁPV Rt. megfellebbezte, de másodfokon 2003. május 13-
án jóváhagyták a fellebbezés elutasítását. Az erről szóló végzést 2003. július 1-jén 
vette át az ÁPV Rt., a kifizetésre 2003. július 23-án került sor.  

Az ügyben a felperesek is fellebbezést nyújtottak be, ezért az ítélet ténylegesen 
utólag emelkedhetett jogerőre 2003. február 8-án. Az elsőfokú bíróság a felpere-
sek fellebbezését befogadta. Az ÁPV Rt. fellebbezését elutasító végzés elleni jogor-
voslat kezdeményezése nem változtatott a fennálló jogi helyzeten, egészen a fel-
peresi fellebbezés visszavonásáig. A felperesek fellebbezése önmagában is alkal-
mas volt az ítélet jogerőre emelkedésének megakadályozására, de a felperesek 
még a felterjesztés előtt – azaz legkésőbb március elején – visszavonták fellebbe-
zésüket. Erről az ÁPV Rt. Rt. megbízottja a periratok folyamatos figyelemmel kísé-
résével meggyőződhetett volna.  

Az ÁPV Rt. a Szentlőrinci Állami Gazdasággal kapcsolatos perben megvizsgálta 
az ügyvédi iroda eljárását és károkozást nem állapított meg.  

A kifogásolt másik esetben – a BULAV-tól elvont vagyon ügyében – az elsőfokú 
ítélet alapján az egyik felperessel peren kívül úgy egyezett meg az ÁPV Rt., 
hogy az egyezséget később maga is több szempontból kifogásolhatónak találta. 
A másodfokú bírósághoz felterjesztett fellebbezés-kiegészítéssel azonban a bíró-
ság már érdemben nem foglalkozott, hiszen a felhozott kifogásokat, tényeket 
az elsőfokú eljárásban kellett volna érvényesíteni az ÁPV Rt.-nek, de azt elmu-
lasztotta.  

Az ÁPV Rt. az egyezség megkötését követően – tekintettel arra, hogy pénzügyi 
kockázattal nem járt – pertaktikai okokból folytatta a másodfokú eljárást. Az 
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elsőfokon – az ÁPV Rt. elismerése alapján – hozott, az ÁPV Rt.-vel szemben előze-
tesen végrehajthatóvá nyilvánított ítélettel szemben az egyezség több mint 57 
millió forintos megtakarítást eredményezett a társaságnál. Ez a megtakarítás 
azonban – az ugyanezen ügyben a másik felperessel folytatott per kimenetele 
alapján – legfeljebb csökkenti az elsőfokú eljárásban hiányosan benyújtott bead-
ványból adódó mintegy 150 millió Ft-os többletkötelezettséget.6 A

                                              

z ÁPV Rt. jogi 
képviselője a perben hozott elsőfokú ítéletet nem tartotta megfelelőnek, ezért foly-
tatódott másodfokon is a peres eljárás.  

A BULAV-val kapcsolatos perben és a Szentlőrinci Állami Gazdasággal kapcsola-
tos perben is az ÁPV Rt.-t marasztaló elsőfokú ítéletek meghozatalát követően 
történt képviseletváltás, és ekkor vont be az ÁPV Rt. külső jogi képviselőt az 
ügyek intézésébe. Minkét perben – az egyéb vagyonelvonásból eredő kezesi fele-
lősséggel kapcsolatos perekkel egyező módon – ugyanaz az ügyvédi iroda lett ki-
jelölve a peres ügyek további intézésére. Az ÁPV Rt. szerint az egyéb peres ügyek 
kapcsán elért sikerük és az egyéb ügyekben tanúsított eljárásuk összevetve a 
Szentlőrinci Állami Gazdasággal kapcsolatos ügyben a bíróság által mulasztás-
ként értékelt magatartásukkal megbízásuk megszüntetését nem indokolta. 

A leírt két esetben a kifizetéseket megelőző eljárásokban kifogásolható az idő-
tényező kezelése, a jogi képviselet szakszerűsége, az ÁPV Rt. érdekének nem 
egyértelmű figyelembe vétele. Ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy az ÁPV Rt. a 
külső jogi képviseleteknél nem minden esetben tudta kontrolálni az érdekkép-
viseletét. A két üggyel kapcsolatban a megbízott ügyvédi irodákkal szemben az 
ÁPV Rt. semmilyen igénnyel nem lépett fel. 

Más jellegű problémát vet fel a vizsgált késedelmi kamat kifizetése, ahol a bel-
ső jogi munka szakszerűsége és az ÁPV Rt. érdekeinek nem egyértelmű figye-
lembe vétele állapítható meg. Az ÁPV Rt.-nek a kamat kifizetése 112 millió Ft 
felesleges kiadást jelentett. A 2001. június 11-én született jogerős ítéletnél már 
ismert volt a 2/1998. számú polgári jogegységi határozat. A jogerős ítélet sze-
rint a 1996. január 30-án kötött megállapodás érvényes. A megállapodás telje-
sítettnek tekinthető, ezért az Önkormányzat az ÁPV Rt.-vel szemben jogos ka-
matköveteléssel már nem léphetett fel. A megállapodásban az szerepel, hogy 
amennyiben az Önkormányzat a járandóságát megkapja, további követelése 
nincs.  

A privatizációs tartalék összes kiadásának mintegy 17,5%-át kitevő késedelmi 
kamatok kapcsán az önkormányzatokat a belterületi földek után az 1989. évi 
XIII. tv. alapján megillető járandóságok címén Pécs Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának 46,9 millió Ft tőkésített kamat és 64,7 millió Ft kamat kifize-
tése volt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának kifizetett tőkésített kamat 
és kamat feleslegesen növelte az ÁPV Rt. kiadásait. (Ez nem következhetett vol-
na be, ha az ÁPV Rt. 1996-ban szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettsége-
it.) 

 

6 Az ÁPV Rt. Jogi Igazgatóságának becslése a vezérigazgatónak írt – 2003. október 30-
án kelt – feljegyzésében. 
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A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 1996. évi megállapodás – 
amelyet az OTP átalakulása kapcsán 1996. január 30-án kötöttek, és amelyben 
a fizetési határidő 1996. január 30., de az ÁPV Rt. csak február 14-én fizetett – 
piaci alapokon nyugvó, felülvizsgálatot nem igénylő megállapodásnak tekint-
hető,7 hiszen az önkormányzat 1995-ben bíróság előtt peresítette a 74 039 000 
Ft névértékű részvényigényét, amelyet az ÁPV Rt. 120%-os árfolyamon fizetett 
meg az 1996 elején kötött megállapodás szerint. 1999-ben az önkormányzat a 
megállapodást – a járandóság természetbeni kiadásáért – bíróság előtt megtá-
madta. A 2001. júniusi jogerős bírói ítélet a keresetet elutasította, a megállapo-
dást pénzügyi vonatkozásban is érvényesnek minősítette. A Legfelsőbb Bíróság 
2/2002. Polgári jogegységi határozata új helyzetet teremtett az 1996. évben kö-
tött megállapodás értelmezésében. Ebben a helyzetben az ÁPV Rt. Pécs Város 
Önkormányzata részéről perújítással számolhatott volna, de ez a jogegységi 
határozat kihirdetésétől számított hat hónapon belül nem következett be. Pécs 
város pótlólagos igényének elutasítása esetén az ÁPV Rt.-nek pertől nem kellett 
volna tartani, hiszen az érvényes megállapodás szerint az önkormányzatnak 
jogi úton érvényesíthető kamatkövetelése – a megállapodásban kikötött kése-
delmi kamaton kívül – nem volt.  

Megállapításunkat a Legfelsőbb Bíróság – a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéletét 
helybenhagyó – jogerős ítéletére (GF.II.32.941/2000/6. számú 2001. június 11.) 
alapoztuk. A Fővárosi Bíróság 22.G.75917/1999/17. számon 2000. október 10-én 
hozott ítélete indoklási részének 7. oldalán megállapította, hogy az Önkormány-
zat és az ÁPV Rt. között 1996. január 31-én létrejött Megállapodás nem érvényte-
len. A Megállapodás 3.2. pontja alapján az Önkormányzatot 88 846 800 Ft ösz-
szegű részvénymegváltás illette meg, melyet az ÁPV Rt. teljesített. A Megállapo-
dás 2.3. pontja szerint az „Önkormányzat kijelenti…, hogy az ÁPV Rt.-vel szem-
ben…további követelést nem támaszt.” A peres felek kezdeményezése által bíróság 
előtt feltárt tényállás a bíróság jogerős ítéletében – az ott leírtak szerint – rögzül. 
Felülvizsgálat vagy perújítás lehet folyamatban, amely a jogerős ítéletben foglal-
takat meghatározott jogi keretek között megváltoztathatja, azonban a jogerős 
ítélet a feleket kötelezi. Az ÁPV Rt.-nek a jogerős ítélet alapján tudomással kellett 

                                               

7 Az önkormányzatokat a belterületi földek után az 1989. évi XIII. tv. alapján megillető 
járandóságok kifizetésére az ÁPV Rt. 1996-ban tömegesen kötött megállapodásokat, 
melyekben a vállalt fizetési határidőket 1-7 nappal túllépte. 2001-ben nem szerződés-
szerű teljesítés címén az önkormányzatok ezeket a megállapodásokat bíróság előtt 
megtámadták, és a késve kifizetett járandóság után járó kamatot – amelyről egyébként 
az ÁPV Rt. által nem szerződésszerűen teljesített megállapodásban lemondtak – tőké-
sítve, kamatostul megítélték nekik. Az ÁPV Rt. Igazgatósága – pótlólagos igénybejelen-
tések kapcsán – a 466/2002. (X. 31.) IG sz. határozatával elrendelte „az 1989. évi XIII. 
tv. szerinti belterületi földek utáni járandóságok rendezésére 1996-ban létrejött, az ÁPV Rt. ré-
széről nem szerződésszerűen teljesített megállapodások utólagos felülvizsgálatát a tőkésített 
kamatkötelezettségek tekintetében.” A határozat szerint a nem peresített igények rendezé-
sének feltétele az volt, hogy az ÁPV Rt.-nél fellelhető iratanyagok között rendelkezésre 
álljon az elévülést vélhetően megszakító dokumentum. A határozatban nincs kimond-
va, nem egyértelmű, hogy az elévülés mire vonatkozik. A határozat egyúttal hatályon 
kívül helyezte az 568/1997. (VII. 9.) sz. határozatot, amely ugyancsak elrendelte felül-
vizsgálni az 1996-ban kötött megállapodásokat. E szerint a helyes járandóságot tar-
talmazó, készpénzben, de névértéktől eltérő árfolyamon megváltott járandóságok ese-
tében az árfolyamot az ÁPV Rt. piaci alapokon nyugvó üzleti megállapodás részeként 
kezeli, felülvizsgálatát nem tartja indokoltnak.  
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bírnia arról, hogy az érvényes Megállapodás szerint az Önkormányzatnak jogi 
úton érvényesíthető kamatkövetelése nincs.  

Az ÁPV Rt. jogértelmezése szerint azért maradt nyitva az Önkormányzat 
előtt a lehetőség a tőkésített kamatkövetelés peres eljárásban történő érvényesíté-
sére, mert a megállapodás 2.3. pontja szerinti joglemondó nyilatkozat hatályba-
lépése elmaradt, mivel az ÁPV Rt. nem szerződésszerűen teljesített. 

A Társaság Felügyelő Bizottságának 2003. II. félévi munkatervében a 19. pont 
alatt szerepelt „Az ÁPV Rt. és jogelődei által vállalt kezesi, garanciavállalási, környe-
zetvédelmi, konszernjogi és egyéb jogszabályon, bírói ítéleten alapuló, vagy szerződés-
ben vállalt kötelezettségek elemző áttekintése.” A tervezett vizsgálat elvégzésének 
határideje 2003. szeptember 30. volt, de ezt a vizsgálatot más feladatok miatt 
nem végezték el. 

A privatizációs tartalék 2003. évi tervezett és tényleges kiadásait a 4. sz. tanú-
sítvány mutatja be. 

2.3.3. A privatizációs tartalékkal összefüggő kötelezettségek  

A Társaság az SZP-ben a hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeit 
két fő csoportba sorolja: a mérlegben szereplő kötelezettségekre (normatív), és a 
mérlegben nem szereplő kötelezettségekre (várható). 

A normatív kötelezettség tartalma, jogosultja, esedékessége és összege is-
mert, ezért azokat a mérlegnek tartalmaznia kell.  

A várható kötelezettségek esedékességének időpontja, összege még bizony-
talan, ezért nem szerepelhetnek a mérlegben. A várható kötelezettségek múlt-
beli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, várhatóan 
felmerülő fizetési kötelezettségek. Az SZP ezeknek két alcsoportját különbözteti 
meg: a függő kötelezettségeket és a biztos jövőbeni kötelezettségeket. 
(Az utóbbi alcsoportba tartozó ügyletek – pl. határidős ügyletekből származó 
visszavonhatatlan fizetési kötelezettség – gyakorlatilag a Társaságnál nem for-
dulnak elő, az éves beszámolók ezzel a kötelezettségcsoporttal nem is foglal-
koznak.)  

A függő kötelezettségeket a Társaság a „0”-ás számlaosztályban fajtánként 
köteles nyilvántartani, illetve az éves beszámoló kiegészítő mellékletében faj-
tánként köteles bemutatni a mérlegen kívüli tételek között.  

A normatív kötelezettségek várható kamatára, a függő kötelezettségekre és a 
biztos jövőbeni kötelezettségekre a SZP szerint a Társaságnak analitikus nyil-
vántartással alátámasztott céltartalékot kell képezni. A képzett céltartalék ösz-
szegét, a képzés alapelveit a kiegészítő mellékletben jogcímenként kell bemu-
tatni.  

A privatizációs tartalékot terhelő kötelezettségek részben a normatív kötelezett-
ségek között, részben a „0”-ás számlaosztályban kimutatott függő kötelezettsé-
gek között találhatók. A hozzárendelt vagyon számviteli nyilvántartásából – a 
főkönyvi számlák nem teljesen megfelelő elnevezései ellenére – nagyrészt kivá-
laszthatók.  
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A főkönyvi kivonatban a hozzárendelt vagyont terhelő szállítói kötelezettségeket 
csak 2 főkönyvi számla képviseli: a belföldi és a külföldi szállítók. A privatizációs 
tartalékot terhelő kötelezettségek között viszont vannak olyanok, amelyeket elis-
merésükkor szállítói kötelezettségként vesznek nyilvántartásba, és a privatizációs 
tartalék elkülönített bankszámlájáról egyenlítenek ki. A számviteli-pénzügyi 
program biztosítja ugyan, hogy az ilyen szállítói számlákat a privatizációs tarta-
lék elkülönített bankszámlájáról egyenlítsék ki, viszont nem látható, hogy van-
nak-e év végén ilyen típusú elismert, de ki nem egyenlített kötelezettségek. 

A „469 Privatizációs tartalékot terhelő kötelezettségek” főkönyvi számlacsoportban 
nem szerepelnek az önkormányzati járandóságok, a PEH, a villamosipari dolgo-
zók járandóságának stb. nyilvántartási számlái. Ezek a „447 Normatív kötelezett-
ségek” számlacsoport részei, holott a normatív kötelezettségek egyben a privati-
zációs tartalékot terhelő kötelezettségek is, a privatizációs tartalékot terhelő köte-
lezettségek viszont egyben normatív kötelezettségek is. 

A függő kötelezettségek nyilvántartásával, bemutatásával, a céltartalék képzé-
sével kapcsolatos saját előírásait a Társaság nem tartotta be az alábbiak sze-
rint: 

• A beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat a függő kötelezettségek 
2003. évi záró adatai helyett a 2003. évi nyitó – egyben a 2002. évi záró – 
adatokat tartalmazta a „0”-ás számlaosztályban. A 2003. évi nyitó ada-
tok sem teljes körűek, illetve hibásak is vannak közöttük.  

Hiányzik pl.: a kimutatásból – a várható kötelezettségek közül – az ÁPV Rt. kon-
szernfelelősségéből származó kötelezettségének becsült maximuma. Ezt az adatot 
pedig már 2002-ben is kiszámította a Felszámolási és Szerződésmenedzselési 
Igazgatóság.  

Hibás az elvont vagyon utáni kezességből származó várható kötelezettség (a be-
csült maximum) nyitó adata.  

Hibás a kereskedelmi garancia címén kimutatott várható kötelezettség 2003. évi 
nyitó adata is a CD Hungary Rt. miatt várható kötelezettségre vonatkozó adat el-
térése következtében. 8

                                              

 

• A „0”-ás számlaosztályban – a számlarend szerint – a várható kötelezettsé-
gek címén a normatív kötelezettségek kamata, a függő kötelezettségek és a 
biztos jövőbeni kötelezettségek nyilvántartási számlacsoportjának kellene 
szerepelni. A beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat viszont csak a 
függő kötelezettségek főkönyvi számláit tartalmazta.9  

A normatív kötelezettségek kamatára 2002-ben is képeztek céltartalékot, 5083 
millió Ft-ot, amely összeg a céltartalékképzés erre vonatkozó alapelve szerint 
egyben az átlagkamatlábbal számított teljes összeg is. 

• A függő kötelezettségek becsült maximumának 2003. évi záró adatait a ki-
egészítő mellékletben sem mutatták be. Ezek az adatok csak a céltartalék-

 

8 Az ÁPV Rt. tájékoztatása szerint a végleges beszámolóban az átvezetéseket elvégezték. 

9 Az ÁPV Rt. tájékoztatása szerint a végleges beszámolóban az átvezetéseket elvégezték. 
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képzés analitikájából ismerhetők meg, amely viszont nem része az éves be-
számolónak. 

• A kötelezettségek változásának nyilvántartására vonatkozó szabályokat a 
Társaság vagyon-nyilvántartási rendszerének működését szabályozó 
22/2003. számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza. Az utasítás 2003. feb-
ruár 28-tól kezdődően a helyszíni vizsgálat idején is hatályos volt. Az utasí-
tásban olyan hibák is vannak, amelyek alapján egyértelmű, hogy a gyakor-
lat nem követheti – és nem is követte – az utasítás előírásait. Pl. a megneve-
zett szervezeti egységek közül a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság 
feladatkörébe nem tartoznak a neki címzett fontos feladatok, ezért az adat-
bázis karbantartásának ellenőrzése az utasításban leírtak szerint nem mű-
ködik. Vagy: nincs egyértelműen meghatározva, hogy a függő kötelezettsé-
gek adatainak rögzítéséért ki a felelős. Az adatbázis karbantartását gyakor-
latilag a PIR adatkezelő csoport végzi, de ezt a fenti utasítás nem is említi. A 
PIR működtetési és ellenőrzési rendjéről szóló 41/1995. sz. VIG. utasítás sem 
említi, hogy a PIR adatkezelő csoport a függő kötelezettségek nyilvántartá-
sáért, illetve a céltartalék képzéséért is felelős. A Társaság már a helyszíni el-
lenőrzés során megkezdte a 22/2003. sz. VIG. utasítás módosításának kidol-
gozását a hibák kijavítása céljából.  

• A beszámoló kiegészítő melléklete a céltartalék-képzés kapcsán a 2003. év 
végén fennálló függő kötelezettségek között nem mutatta be a MALÉV rész-
vények és a Forrás Rt. apportjának visszavásárlási kötelezettségét, pedig 
ezekre céltartalékot is képeztek.10 Ugyanakkor szólt a konszernfelelősségből 
adódó kötelezettségekről és a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormány-
zati járandóságokról, holott ezekre nem képeztek céltartalékot. A konszernfe-
lelősségből származó jövőbeni kötelezettségekre az ÁPV Rt. azért nem képzett 
céltartalékot, mert az ilyen típusú kötelezettségét eddig nem ismerte el. A 
könyvvizsgáló ezt tudomásul vette.11 

                                              

Az ÁPV Rt. tájékoztatása szerint a hoz-
zárendelt vagyonára vonatkozó végleges beszámoló Kiegészítő melléklete 
bemutatja a Malév részvények és a Forrás Rt. apportjának visszavásárlási 
kötelezettségével kapcsolatos céltartalékot. 

A főkönyvi kivonat 2003. évi nyitó adataiból és a 2003. évi céltartalék-képzés 
analitikájából összeállított alábbi táblázat a 2003. év végi bruttó állományra 
képzett céltartalékot mutatja be. A függő kötelezettségek bruttó állománya az 
ilyen típusú kötelezettségek felső határát jelenti az adott év végén. Ebből az ál-
lományból a beváltási valószínűségek alapján képzett céltartalék fejezi ki a 
várható tényleges kötelezettséget a következő évben. 

 

 

10 Az ÁPV Rt. tájékoztatása szerint a végleges beszámolóban az átvezetéseket elvégez-
ték. 

11 A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Tanácsa 2004. június 23-án a Szolnoktej Rt. ügyében 
precedensértékű döntést hozott. Az 1988. évi Gt. tv. alapján az ÁPV Rt. konszernfelelős-
sége 75% tulajdoni hányad esetén már vitathatatlan, azaz korlátlanul felel az irányí-
tása alá tartozó társaságok tartozásaiért.  
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A függő kötelezettségekre (tőke + kamat) képzett céltartalék* 

                                                                                                                                  (millió Ft) 

Függő kötelezettség megnevezése 2003. 12. 31. 
(céltartalék) 

Garanciából és szavatosságból eredő kötelezettség 12 980 

Elvont vagyon utáni kezesség 23 963 

Konszernfelelősségből felmerülő kötelezettség  

Privatizációs ellenérték hányad (PEH) 785 

Önkormányzati járandóság belterületi földek után, ill. alapí-
tói jogon 

8 815 

Reverzális levelek utáni kötelezettség 11 232 

Részvény-visszavásárlási kötelezettség (MALÉV) 92 

Apport-visszavásárlási kötelezettség (Forrás Rt.) 779 

Tőkepótlási kötelezettség (ÁPV Rt. társaságoknál) 966 

ÖSSZESEN 59 612 

* A Felszámolási és Szerződésmenedzselési Igazgatóság beszámolójából, illetve 
nyilvántartásából vett adatok. 

A táblázatban felsorolt kötelezettségek közül az apport-visszavásárlási és a tő-
kepótlási kötelezettség 2004-ben sem terhelheti a privatizációs tartalékot. Ezek 
nélkül 2003. dec. 31-én a Társaság 57 867 millió Ft-ra becsülte azon függő kö-
telezettségeket, amelyek ha realizálódnának, a privatizációs tartalékot ter-
helnék 2004-ben. 

Az 57 867 millió Ft-ban viszont nem szerepel a konszernfelelősség alapján 
valószínűsíthető ráfordítások értéke. Erre a Társaság jelenleg nem képez 
tartalékot, annak ellenére, hogy 2003-ban a tárgyban 25 per volt folyamatban, 
és kimenetelük még ismeretlen. A 2004. évi üzleti tervében konszernfelelősség 
alapján 1904 millió Ft kifizetését tervezi a Társaság. Figyelembe véve, hogy a 
privatizációs tartalék terhére 2002-ben 19 541 millió Ft, 2003-ban 14 125 millió 
Ft ráfordítást számoltak el, a céltartalék nagysága önmagában nem jelent koc-
kázatot 2004-ben a függő kötelezettségek elszámolásakor.  

A Társaság háttérfelelősségére (elvont vagyon miatt beálló kezesi felelősség, 
konszernfelelősség) alapozott hitelezői követelések között milliárdos nagyság-
rendű az állami követeléskezelők – pl. az APEH, a Magyar Követeléskezelő Rt. 
(MKK Rt.), az Oktatási Minisztérium, a VPOP – érdekeltsége. A meg nem térü-
lőnek vélt állami követeléseket – pályáztatás útján történő engedményezése 
esetén – töredék összegért magáncégek szerezhetik meg, amelyeknek megéri pe-
res úton kamatostul behajtani azokat. (Más követeléseknél ez gyakorlattá vált.) 
A Társaság már 2002-ben javasolta az RJGY-nek, hogy az ÁPV Rt.-t – közvetve 
az államot – terhelő kötelezettség csökkentése érdekében foglalkozzon ezzel a 
problémával. Az RJGY erre a javaslatra nem válaszolt. 2003 szeptemberében az 
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APEH-hel megegyezett az ÁPV Rt., az MKK Rt. pedig a megállapodásig felfüg-
gesztette követeléseinek értékesítését.  

A privatizációs tartalékot terhelő függő kötelezettségek 57 867 millió Ft-os cél-
tartaléka mellett a Társaság 2003 végén 1718 millió Ft céltartalékot képzett a 
privatizációs tartalékot terhelő normatív kötelezettségek kamatára.  

A kamat alapját képező, a 2003. évi mérlegben szereplő kötelezettségek (tőke):   

                                                                                                                   millió Ft 

Megnevezés 2002. 12. 31. 2003. 12.31. 

Privatizációs ellenérték-hányad (PEH) 66 6  

Az önkormányzatokat alapítói jogon megillető járandó-
ság 

1707 715 

Az önkormányzatokat a belterületi földek után megille-
tő járandóság az 1989. évi XIII. tv. alapján 

3108 976 

Az önkormányzatokat a belterületi földek után megille-
tő járandóság az 1992. évi LIV. tv. alapján 

583 295 

ÖSSZESEN 5464 1992 

 
A fentieken kívül 2003 végén is voltak a hozzárendelt vagyon mérlegében 
olyan – szintén a privatizációs tartalékot terhelő – normatív kötelezettségek, 
amelyek után céltartalékot képezni nem lehet, hiszen egyértelműen elismert 
kötelezettségekről van szó. Ilyenek a villamosenergia-ipari dolgozók já-
randósága 1037 millió Ft, és a privatizációs tartalékot terhelő egyéb 
kötelezettségek 32 millió Ft, összesen: 1069 millió Ft. A villamosenergia-ipari 
társaságok privatizációja kapcsán a dolgozókat megillető járandóságok kerete 
– az 1995. július 4-én a pénzügyminiszter, a privatizációért felelős tárca nélküli 
miniszter, a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Bá-
nya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete által kötött megállapodás szerint 
8,6 milliárd Ft – 2004-ben kimerül. 

A privatizációs tartalékot terhelő egyértelműen elismert kötelezettségek a kár-
pótlási jegyek életjáradékra váltásából következő kötelezettségek. Az Or-
szágos Nyugdíjfolyósító által elszámolt járadékokat 2003-ban a Társaság át-
utalta, kifizetetlen elszámolás 2003 végén nem volt. 2004-re a terv szerint 2870 
millió Ft-ról érkezik elszámolás. 

3. A TÁRSASÁG SAJÁT VAGYONÁNAK MŰKÖDTETÉSE 

A Kvtv. 13. számú melléklete a hozzárendelt vagyon bevételeiből a Társaság 
működési költségeire 5000 millió Ft-ot irányzott elő. A Magyar Köztársaság 
2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi 
XCV. törvény 41. § (17) bekezdése szerint a saját vagyon működtetésére 2003. 
évben felhasználható összeg – a székház értékesítés bevételeire tekintettel – 
2500 millió Ft-ra csökkent.  
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A Társaság saját tőkéjének 2003. évi nyitó állománya 13 086 millió Ft volt, 
záró állománya 2003. végére 11 117 millió Ft-ra, 15%-kal csökkent, melyből a 
jegyzett tőke – 9698 millió Ft – nem változott. Mérlegfőösszege 13 546 millió Ft-
ról 12 015 millió Ft-ra, 11%-kal csökkent. A Társaság éves pénzügyi üzleti terv 
alapján gazdálkodott, a gazdálkodás I. félévi számadatai ismeretében az éves 
tervét felülvizsgálta, szabályszerűen módosította. 

A Priv. tv. 21. § alapján elkülönítette a saját és a jogszabály szerint hozzáren-
delt vagyont. Saját vagyonként kezelte a Társaság működéséhez kapcsolódó 
eszközöket és forrásokat.  

A Társaság számviteli politikával, számlarenddel rendelkezett, összeál-
lításakor az Sztv. és a 219/2000. (XII. 11.) Kormányrendelet előírásait, valamint 
az ÁPV Rt. általánostól eltérő speciális helyzetét figyelembe vették. A leltározás, 
az eszköznyilvántartás a vizsgált időszakban szabályozott volt. A Társaság 
számviteli nyilvántartásának, gazdálkodásának, valamint vezetői információs 
rendszerének adatbázisát és értékelési eszközrendszerét a saját vagyon vonat-
kozásában is a 2000. évben bevezetett, bizonylati elven alapuló, 
gazdaságiesemény-központú, a zártságot, a valódiságot és a teljes körűséget 
megteremtő Business Assistant integrált pénzügyi-számviteli rendszer képezte. 

A saját vagyonnal való gazdálkodásnál az év legfontosabb eseménye a Buda-
pest, Pozsonyi úti székház épületének értékesítése, majd visszabérlése volt. A 
tranzakció az üzleti tervnek megfelelően bonyolódott. Kifogásolható volt az el-
járás elhúzódása, illetve a nem nyertes pályázó nem megfelelő időben történt 
tájékoztatása. 

A Társaság 2003. évi feladatainak ellátását 250 fő létszámmal tervez-
te, az előző évhez képest történő létszámnövekedést az üzleti tervben a privati-
záció felgyorsításával, a volumenében történő változással, az új privatizációs 
technikák igényével, a kapcsolódó tranzakciós területek erősítése szükségessé-
gével indokolták. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 244 főben rea-
lizálódott, az év folyamán 43 fő létesített munkaviszonyt, és 25 fő lépett ki, a 
létszámnövekedés nem valósult meg, a záró létszám 248 fő volt. 

A Társaság munkavállalói a jogszabály által előírt juttatásokban részesültek, a 
jutalmazás rendszerét, a javadalmazást szabályozták, az Áht. 95/A § (5) alap-
ján a cégiratok között letétbe helyezték. A Társaság számára engedélyezett ke-
resetfejlesztés mértéke 2003. évben bruttó 6% volt, amely 5,99%-ban valósult 
meg. Az elmaradt többletfoglalkoztatás, a munkaerőmozgásnál keletkezett 
megtakarítások következtében a személyi jellegű ráfordítások a 2003. évi üzleti 
tervhez képest 87%-ban teljesültek. 

A Társaság a megszűnt munkaviszonyú munkavállalók iratanyagai esetében a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el. Az ellenőrzött személyi irat-
anyagok a megszűnt munkaviszonyú munkavállalók vonatkozásában teljes 
körűen tartalmazták az előírt igazolásokat. 

A Társaság a saját vagyonból – az ellátandó kiegészítő jellegű feladatok, hát-
tértevékenység végrehajtására – alapította a PRIV-DAT Dokumentum Archivá-
ló és Tároló Kft.-t, illetve megvásárolta a HUNGALU-SERVICE Kft.-t. A két kft. 
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működése a Társaság alaptevékenysége körébe tartozó feladatainak ellátásá-
hoz, a privatizációs iratok rendezése, kezelése, tárolása, archiválása, őrzése fe-
ladataihoz, illetve a székházának üzemeltetéséhez, működéséhez kapcsolódott. 
A saját vagyon ráfordításait terhelte a hozzárendelt vagyonba tartozó PRI-MAN 
Kft. működtetése, mely a privatizáció tárgykörébe tartozó lezárt tranzakciók 
utógondozását végezte.  

A kapcsolt vállalkozások nagymértékben elősegítették a Társaság alapfela-
datainak ellátását. Tevékenységüket az ÁPV Rt. által jóváhagyott üzleti tervnek 
megfelelően végezték. Lehetőséget teremtettek az időlegesen hiányzó létszám 
esetleges pótlására, foglalkoztatására is. A foglalkoztatásokat kirendelés, meg-
bízási szerződés keretében valósították meg.  

A 2003. évi munkaügyi jogszabályváltozások következtében a munkavi-
szonyszerű, munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatást szolgáló szerződéseket 
meg kell szűntetni, a munkavégzés alapjául szolgáló színlelt szerződések he-
lyett a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási 
jogszabályokat kell alkalmazni. A jogszabályváltozás a kirendelést időben kor-
látozta. Ezért a munkaügyi, foglalkoztatási helyzetet az ÁPV Rt. és a vállalko-
zások között kialakított rendszer vonatkozásában át kell tekinteni. A megbízási 
szerződések felülvizsgálata folyamatban van. Az ÁPV Rt. vezérigazgatójának 
2004. augusztus 19-én kelt levele szerint „A megbízási szerződések felülvizsgálata 
megtörtént és a jogszabályoknak megfelelően átalakításra kerültek.” 

A vállalkozásba bevitt vagyon elszámolása szabályszerűen megtörtént. A 
Társaság mérlegében kapcsolt vállalkozásait a Részesedések mérlegsoron tar-
totta nyilván. Az alapított, illetve vásárolt társaságok szervezeti módosulásai a 
rendelkezésre álló iratanyag alapján követhetők voltak, a változások bejelenté-
se a Cégbíróságon, illetve az adóhatóságnak minden esetben szabályosan meg-
történt.  

A Társaság a 2003. évet veszteséggel zárta, de kapcsolt vállalkozásai nye-
reséget könyvelhettek el. Az ÁPV Rt. a kapcsolt vállalkozásaitól osztalékot nem 
vont el. 

A Társaság a saját vagyonból alapított, illetve vásárolt kapcsolt vállalkozásai 
működését független könyvvizsgálók ellenőrizték, és a Felügyelő Bizottságok 
felügyelték. A kft.-k működésének személyi, tárgyi feltételeit, gazdálkodását 
érintően rendszeres tulajdonosi ellenőrzés valósult meg.  
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4. A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉS 

Az ÁPV Rt. 2003. évi belső ellenőrzési feladatai a kormányprogram által 
meghirdetett növekvő privatizációs tevékenységéhez, illetőleg az MFB Rt.-től 
átvett jelentős számú társaság vizsgálatához kapcsolódott. A Felügyelő Bizott-
ság elmúlt évi beszámolója szerint a Felügyelő Bizottság és a Belső Ellenőrzési 
Igazgatóság (BEI) I-II. félévi munkatervei tartalmilag azonosak voltak. A mun-
katervi feladatokat a BEI munkatársai az FB által kijelölt előterjesztő taggal 
együttműködve végezték. 

A testületi működést a Gt. 34. §-a biztosítja a Felügyelő Bizottság számára a ta-
gi működés felelősségének érintetlenül hagyása mellett. 

Az FB 2003. évi munkájáról készült beszámoló összefoglalóan tartalmazza a 
belső ellenőrzés munkatervi feladatainak végrehajtását, valamint az FB tevé-
kenységét.  

A Kormánnyal történő kapcsolattartás szervezeti egysége az Igazgatási és 
Kormányzati Kapcsolatok Igazgatósága. A korábbi évekhez képest meg-
nőtt egyeztetési feladatok miatt a szervezeti egység tevékenysége a döntési, vég-
rehajtási feladatokra koncentrálódott.  

A Felügyelő Bizottság 2003-ban több eljárási rendet érintő határozatot ho-
zott, vagy intézkedést javasolt. 

Javasolta az Igazgatóság elnökének és az RJGY-nek a figyelmét felhívni arra, 
hogy éljenek a Priv. tv. 12. §-ban foglalt lehetőséggel, amely szerint az Igazga-
tóság döntését megelőzően az Igazgatóság elnöke a döntéshozatali eljárás egy-
idejű felfüggesztése mellett kivételesen kérheti, hogy a Részvényesi Jogok Gya-
korlója az adott ügyben állásfoglalásért a Kormányhoz forduljon. 

Az ÁPV Rt. 2002. IV. negyedévi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámoló 
20/2003. (IV. 30.) sz. FB határozatban előadott véleményében javasolta az 
Igazgatóság részére azon beszámolók felülvizsgáltatását, amelyekhez törvényi 
előírás FB véleményezési kötelezettséget kapcsol, továbbá felhívta a figyelmet a 
beszámolók, tájékoztatók határidejére és az RJGY-vel való megfelelésre. 

Az ÁPV Rt. részesedésével működő társaságoknál végzett humánpolitikai dön-
tésvizsgálat eredményeiről szóló 26/2003. (V. 23.) sz. FB határozatban az Igaz-
gatóságnak és az Ügyvezetésnek javasolta, hogy teremtse meg a társaságok 
belső és külső szabályzatainak és végrehajtásuknak az összhangját; rendelje el 
a közgyűlési jegyzőkönyvek nyilvántartását, tartalmuk ellenőrzését és az erről 
szóló szabályzatok kialakítását; biztosítsa az igazgatósági döntések, közgyűlési 
határozatok és cégbírósági átvezetések összhangját, kontrollját; minden eset-
ben értékelje az ÁPV Rt.-hez tartozó társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak 
és tisztségviselőinek tevékenységét, melynek dokumentuma jelenjen meg a 
döntést előkészítő előterjesztésben. 

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába kerülő, illetőleg abból kikerülő vagyon-
elemek átadás-átvételi gyakorlatának elemző vizsgálatáról készült ellenőrzési 
jelentésről szóló 36/2003. (VII. 2.) sz. FB határozatban több esetben megállapí-
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totta, hogy a vagyonelemek átvételét szabályozó vezérigazgatói utasítás szerin-
ti átvételi dokumentációt nem csatolták az átadás-átvételről kötött megállapo-
dásokhoz. Ajánlást fogalmazott meg a vizsgálatok végrehajtásának eljárási 
szabályzatával kapcsolatban. 

Az Ikarus Járműgyártó Rt. privatizációs szerződése kapcsán (16/2003. (IV. 11.) 
sz. hat.) a Felügyelő Bizottság javasolta az Igazgatóság részére a vevői kötele-
zettségek figyelemmel kísérését, a privatizációnál a szankciók egyértelmű meg-
határozását és megfelelő határidőben történő érvényesítését, valamint követke-
zetesebb szerződésmenedzselés folytatását. 

A 42/2003. (VII. 2.) sz. FB határozat a Nemzeti Lóverseny Kft. és a Magyar Ló-
versenyfogadást Szervező Kft. gazdálkodásáról és működéséről szóló előzetes el-
lenőrzési jelentést fogadta el, jelezve az Igazgatóságnak a Kincsem Parkban tör-
ténő beruházással kapcsolatos ellentmondásokat. Az FB a végső vizsgálati je-
lentésében –figyelembe véve az Igazgatóság észrevételeit– feltárta a két társa-
ság működéséből adódó veszteségeket, elismerve az ÁPV Rt. menedzsmentjének 
a beruházás folytatása érdekében tett erőfeszítéseit, és kihangsúlyozta az új, 
korszerű lóversenypálya beruházás mielőbbi befejezésének szükségességét. 

A 2003. évi első féléves vezérigazgatói utasítások ellenőrzése során az ÁPV Rt. 
többségi tulajdonú társaságai vezetői munkájának értékelése során a Felügyelő 
Bizottság megállapította, hogy a 49/2003. sz. VIG utasítás nem biztosítja az 
érintetteknek az értékelés előzetes megismerésének és észrevételezésének jogát, 
szankciórendszert nem tartalmaz, és nem foglalkozik a munkajogi és személyi-
ségi jogi következményekkel. Az FB észrevételének megfelelően a vezérigazgatói 
utasítás az 58/2003. sz. Vig utasítással, 2003. október 9-ei hatállyal, még az ér-
tékelések megkezdése előtt módosult. 

A társaság könyvvizsgálója az ellenőrzési munka során a Belső Ellenőrzési 
Igazgatósággal és az FB-vel többirányú kapcsolatot alakított ki. A könyvvizsgá-
lat során a vonatkozó törvényeken túl a Priv. tv.-ben meghatározottakat vette 
figyelembe a véleménye kialakításánál. A hozzárendelt vagyonba tartozó tár-
saságok könyvvizsgálóinak megállapításait és munkáit az ÁPV Rt. könyvvizs-
gálója figyelemmel kíséri. A vagyonváltozásra vonatkozó megállapításokat 
feldolgozza, és a végleges véleményadásnál azokat beépíti a zárójelentésébe. 

A korábbi vizsgálataink megállapításaival összhangban a Kormány be-
nyújtotta az Országgyűlésnek a privatizációs törvény 25. § (2) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelően az ÁPV Rt. tevékenységéről, a tulajdonában álló, 
valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről 
az eddig be nem terjesztett beszámolókat. Kezdeményezte továbbá, hogy a pri-
vatizációs tartalék készpénz állományának nagyságát a kötelezettségek, a vár-
ható fizetési terhek arányában, ne pedig a tartalékban lévő részvények állo-
mányának nagyságától függően határozza meg a költségvetési törvény. A 
pénzügyminiszter intézkedett, hogy az ÁPV Rt. jóváhagyott üzleti terv 
alapján végezze tevékenységét. Intézkedett, hogy a Társaság éves számviteli po-
litikája időben elkészüljön. A pénzügyminiszter nem kezdeményezte a 
2002. évi zárszámadási törvényjavaslatban a Reorg-Apport Rt.-től visszatérült 
5,6 milliárd Ft költségvetési támogatás központi költségvetésbe történő visszafi-
zetését, vagy az ÁPV Rt. privatizációs tartalékába helyezését. A pénzügymi-
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niszter 2003-ban nem intézkedett az MVM Rt.-től a 2001. év után járó osz-
talék elvonásáról. Az elvont osztalék befizetése a központi költségvetésbe 2004 
januárjában történt meg. 

A korábbi javaslataink hasznosulását részletesen az adott fejezetek tartalmaz-
zák. 
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Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság szervezeti felépítése 2. sz. melléklet 
2003. január 1-től 

 
 

 

IGAZGATÓSÁG 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Humánerőforrás-gazd. 
Igazgatóság 

Igazgatási és 
Kormányzati Kapcs. Ig. 

Informatikai  
Igazgatóság 

Vezérigazgatói 
Titkárság 

Könyvszakértő 
Igazgatós

Kommunikác
Nemzetköz

Üzemeltetési 
Igazgatóság 

Jogi vezé h. 
Vezető jo s 

Stratégiai Tervezési 
és Elemzési Ig. Privatizációs Ig. I. Privatizációs Ig. II. Jog ság 

Pénzügyi és 
Számviteli Ig 

Vagyonkezelő és 
Privatizációt Előkészítő Ig. I. 

Ingatlanhasznosítási és 
Környezetvédelmi  
Vagyonkezelő Ig. 

Kontrolling 
Igazgatóság 

Vagyonkezelő és 
Privatizációt Előkészítő Ig. II. 

P s  
el Ig. 

F i és 
Szerző selési Ig. 

IGAZGATÓSÁG ELNÖKE 

Elnöki Iroda 

FELÜGYELŐ 
BIZOTTSÁG 

Belső Ellenőrzési 
Igazgatóság 

 

ÜGYVEZETÉS 

IGAZGATÓSÁG ELNÖK- 
HELYETTESE 

 Elnökhelyettesi Iroda  

Gazdasági 
vezérigazgató-helyettes 

Tranzakciós I. 
vezérigazgató-helyettes 

Vezetői Ellenő

Biztonsági 
Igazgatóság 

Humánerőforrás-gazd. 
és Igazgatási vezig-h. 

Tranzakciós II. 
vezérigazgató-helyettes 

 Erdészeti és Agrárgazd.-i 
        Vagyonkezelő Ig. 
ág 

iós és 
i Ig. 

rigazgató-
gtanácso

i Igazgató

rivatizáció
számolási 

elszámolás
désmenedz

rzési Ig.
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3. sz. melléklet
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                                  A 2003. évi költségvetési előirányzatok és az ÁPV Rt. üzleti terve
 

Érték millió forintban
      

 

Kvt.        
előirányzat Terv javaslat Terv Kvt.        

módosítás

Terv 
módosítási 

javaslat

Módosított 
Terv Tény

      BEVÉTELEK ÖSSZESEN 196 236 196 236  248 018 178 518 160 279

   I. A kormányzati szektor hiányát érintő  ráfordítások 25 300 40 550 41 550 31 000 37 516 35 956 34 552

 a hozzárendelt vagyon előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban 
felmerülő kiadások, díjak [1. § (9)-(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok] 4 000 4 000  4000 4 210  2 816

 vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] 1 550 1 500  1 500 1 500  841

 a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], 
forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 550 550  550 550  622

 az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] 5 000 2 500  2 500 2 500  2 500

 osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 8 000 8 000 8 000 8 000 14 030 14 030 14 089

 az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve 
egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok finanszírozása

3 000 3 000  3 000 3 000 3 000

 a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 000 1 000  1 000 1 000 768

 a HM-tól átvett ( tárgyi eszközök) vagyonelemek kezelésével és értékesítésével 
kapcsolatos ráfordítások 2 000 2 000  2 000 2 000 1 684

 a)1 Kárpótlási jegy bevonása  18 000   8 726  8 232

 b)1  Vagyontárgyak vásárlása 250   650    

 c)1  A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizáció
célú kifizetések    7 800   

   II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 73 760 57 496 55 010 84 848 86 080 85 640 83 682

 a)2  Kárpótlási jegy bevonása 19 000   8 726   

 b)2  Vagyontárgyak vásárlása  250 250 13 420 14 070 13 420 13 420

 c)2  A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorg.célú kifi-
zetések 10 700 10 700 10 700 3 900 11 700 11 910 11 604

 Üzleti célú befektetések 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 5 847

 Részesedések vásárlása MFB-től 20 000 10 000 20 000 0 0 0 0

 Privatizációs tartalék feltöltése 8 685 8 685 8 685 7 500 7 500 7 500 7 858

  Privatizációs tartalék feltöltése megtérülésekből  1 486  1 508 1 508  

  További tartalékfeltöltés előirányzat átcsoportosítás (kárpótlási jegy ráfordítás 
kölönbözetésből)  1 000  

   Tartalék többletfeltöltés előirányzat átcsoportosítással a pénzügyminiszter 
engedélye alapján  10 000  

 Részvény-átcsoportosítás a privatizációs tartalékból készpénz ellenében 9 025 9 025 9 025 44 952 44 952 44 952 44 953

      RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 99 060 98 046 96 560 115 848 123 596 121 596 118 234

      EGYENLEG (központi költségvetésbe történő befizetésre fordítható)   98 690  125420 56 922 41 983



 

4. sz. melléklet 
a V-02-43/2004. számú jelentéshez 

KÖVETELÉSÁLLOMÁNY 

millió Ft 

 2003. január 1. 2003. december 31. 

 Bruttó 
érték 

Érték-
vesztés 

Nettó 
érték  

Bruttó 
érték 

Értékvesz-
tés 

Nettó 
érték  

Követelések áruszállításból 
és szolgáltatásból (vevők) 

1 216 1 063 153 2 411 1 339 1 072 

Egyéb követelések       

Osztalékkövetelések 2 094 2 091 3 2 068 71 1 997 

Később számlázandó priva-
tizációs bevételek 

478 262 216 400 249 151 

Végelszámolásból, felsz. 
eredő tulajdonosi és egyéb 
követelések 

11 065 10 950 115 11 511 11 396 115 

HM-ingatlanokkal kapcsola-
tos követelések 

8 797 0 8 797 5 837 0 5 837 

Rövid lejáratú tulajdonosi 
kölcsön 

4 415 4 235 180 1 452 1 452 0 

Tőkeleszállítás miatti köve-
telés 

   3 000  3 000 

Éven belüli reorganizációs 
hitel 

410 310 100 492 272 220 

Válságkeretből adott vissza-
térítendő támogatás 

215 215 0 0 0 0 

ÁFA követelés (bevallott 
még ki nem utalt) 

1 449 0 1 449 484 0 484 

Követelés az önkormányzat-
októl 

75 75 0 77 75 2 

Adott előleg 4 354 0 4 354 2 799 0 2 799 

Saját vagyonnal szembeni 
követelés 0 0 0 117 0 

117 

 

Átutalt, be nem jegyzett 
tőkeemelés 

6 151 0 6 151 6 210 0 6 210 

Követelések összesen 40 719 19 201 21 518 36 858 14 854 22 004 

  

 



 

5. sz. melléklet 
V-02-43/2004. számú jelentéshez 

 

Tranzakciós költségek a vizsgált privatizációs tran-
zakcióknál 2003-ban 

 

millió Ft 

Fökönyvi 
szám 

Költség nemek  HSzV Kft. Forrás Rt. Konzum-
bank Rt. 

FHB Rt. Posta-
bank Rt. 

7711 Tőkeemelés    2500,00  

71101 Vagyonértékelés díja 10,80   12,00 54,56 

71102 Szakértői, tanácsadói díj, 
pályáztatási költségek. 

0,08 54,90 0,09 141,31 109,73 

71103 Hirdetési és PR költségek. 1,84 85,45 2,14 4,19 20,54 

71106 Forgalomba hozatal 
költségei 

   335,60  

71107 Értékesítési jutalékok     804,00 

71108 Ügyvédi díjak 0,37 5,15 0,98 0,36  

71113 Fordítás, tolmácsolás 0,04 0,03 0,06 0,06 0,35 

71119 Egyéb privatizációval 
összefüggő kiadás 

 0.07   0,12 

72103 Hirdetési és PR költségek.     0,06 

 Költségek összesen 13,13 145,53 3,27 2993,52 893,36 
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Az ÁPV Rt. működő társaságainak és vállalatainak 
2003. évi változásai 

Az ÁPV Rt. által kezelt vagyon a Priv. tv. 2002. évi módosítása alapján 
2002. július 27-i hatállyal a következő társaságokkal egészült ki: 

Magyar Posta Rt. 100%, Mertcontrol Minőségellenőrző Rt. 25%+1 szavazat, 
Távközlési Innovációs Rt. fa. 25%+1 szavazat, Cartographia Kft. 50%+1 szava-
zat, HM Central Mosodák Rt. 50%+1 szavazat, Hitelgarancia Rt. 50%+1 szava-
zat állami részesedéssel.  

A törvényi módosítás teljes körűen 2003. évben realizálódott. A Mertcontrol 
Minőségellenőrző Rt és a HM Central Mosodák Rt. hozzárendelt vagyonba való 
átvétele a vagyoni érték egyeztetések miatt 2003-ban történt meg.  

A Priv. tv módosulása – 2003. január 1-i hatállyal – a Budapest Airport Rt.-t 
25+1% és a Sportlétesítmények Vállalat Rt.-t 75% részesedéssel is az ÁPV Rt. 
hozzárendelt vagyonába helyezte. A 2003. évi költségvetésről szóló 2002. LXII. 
tv. a Sportlétesítmények Vállalat Rt.-re vonatkozó rendelkezést azonban 2002. 
december 31 hatállyal törölte. A 2003. évi költségvetési törvény módosításának 
105. § d) pontja hatályon kívül helyezte a Priv. tv. 70. § (9) bekezdését, mely 
szerint az FHB Rt. állami tulajdonban lévő részvényei tekintetében a tulajdono-
si jogokat a pénzügyminiszter gyakorolja. Ennek következtében érvénybe lépett 
a Priv. tv. hatályos 7. § (11) bekezdése, mely szerint az FHB Rt. feletti tulajdono-
si joggyakorló – a törvény hatályba lépésétől, azaz 2003. január 1-től az ÁPV 
Rt. 
A hozzárendelt vagyon növelésén túlmenően – a 2002. december 31.-i állapot-
hoz viszonyítva – a Priv. tv. melléklete 2003. január 1 hatállyal átrendezte a tu-
lajdonrészek kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, amely következtében tartós 
állami tulajdon státuszból 40 db társaságot privatizálhatóvá minősített. 

A felsorolt törvényi rendelkezésekkel a 2003-as évben az ÁPV Rt. hozzárendelt 
vagyona a Budapest Airport Rt. 8 milliárd Ft, a HM Centrál Mosodák 0,86 mil-
liárd Ft a Mertcontrol Rt. O,05 milliárd Ft és az FHB Rt. részvények 2,3 milliárd 
Ft- nyilvántartási értéken történt térítésmentes átvételével 12,1 milliárd Ft-tal 
növekedett. A 2003. évben az RJGY-nek a hozzárendelt vagyon nyilvántartási 
és beszámolási rendszerére vonatkozó szabályozása a 20/2003.(VIII. 5.) sz. ha-
tározatban került kiadásra. Ennek megfelelően a hozzárendelt vagyonról készí-
tett 2003. évi mérleg a társasági részesedéseket két helyen tartalmazza. A befek-
tetett pénzügyi eszközök mérlegcsoport „részesedések” során a tartós részesedé-
seket, a forgóeszközök mérlegcsoport „részvények és üzletrészek” során pedig a 
privatizálható részesedéseket. Ezek értéke a társaságok tárgyévi mérlegében 
(konszolidált mérlegében) szereplő, az állami tulajdoni hányadnak megfelelő 
saját tőkeérték. Az aranyrészvényeket jegyzett tőkeértéken tartják nyilván. Az 
ÁPV Rt. által 2000. január 1. után beszerzett értékpapírok (részvények és üzlet-
részek) nyilvántartási értéke megegyezik a tényleges beszerzési értékkel. A pri-
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vatizációs tartalékba helyezett részesedések nyilvántartási értéke nem változik. 
A negatív saját tőkével rendelkező működő társaságok esetében a nyilvántartá-
si érték nulla. 

A működő állami vállalatok száma 2 db-ról 1 db-ra csökkent. A KOLOR Hír-
adástechnikai Háztartási Gépjavító Tanácsi Kisvállalat – végelszámolással – 
megszűnt. Az Intranszmas Magyar-Bolgár Társaság maradt az egyetlen válla-
lat az eredmény elszámolása után 127 millió Ft saját tőkeértékkel. 

A hozzárendelt vagyon változását a tranzakciók és a működő társaságok 
gazdálkodásának összesítésével az 1. sz. tanúsítvány tartalmazza.  

A működő társaságoknál a tranzakciókból adódó saját tőke 24,6 milliárd Ft-tal 
növekedett miközben az állománycsoportba tartozó társaságok száma 167 db-
ról 158 db-ra csökkent.  

Az átértékelések hatását is tartalmazó gazdálkodás eredményességéből a kimu-
tatás szerint a hozzárendelt vagyon 130,3 milliárd Ft-tal növekedett. Ezen belül 
az ÁPV Rt.-re jutó mérleg szerinti eredmény 11,7 milliárd Ft, amely már nem 
tartalmazza a 2003-ban az üzleti terv szerint elvont 69,1 milliárd Ft osztalékot. 
Az elvont osztalék egy része 22,8 milliárd Ft a társaságok eredményes gazdál-
kodáshoz kötött, a további 46,3 milliárd Ft pedig a bekövetkező egyéb változá-
sokból adódik. A bekövetkező egyéb változás, hogy a Magyar Posta Rt.-től el-
vont 46,3 milliárd Ft osztalékból a Postabank értékesítéséhez köthető 44,3 mil-
liárd Ft, a MAHART Rt.-től elvont osztalék – 2 milliárd Ft – pedig teljes mérték-
ben csak az ingatlan értékesítésekből származik. 

Vásárlás útján 14 társaság került a hozzárendelt vagyonba a számviteli politi-
kában előírtak szerinti bekerülési értéken. Ez a nyilvántartási érték egyértelmű-
en nincs összefüggésben azzal, hogy a vásárolt társaságok az adott évben ho-
gyan gazdálkodtak. Több jelentős társaság élt az eszközök piaci értékelésének 
lehetőségével, amely a saját tőke összegét növelte. Itt meghatározó a Magyar 
Posta Rt.-nél a 26,5 milliárd Ft-os, és az MVM Rt.-nél az 54,3 milliárd Ft-os fel-
értékelésből származó vagyonnövekedés. Vannak még a társaságok saját tőké-
jét (konszolidált saját tőkéjét) érintő olyan egyéb mozgások, amelyek nem kap-
csolódnak az eredményekhez és nem köthetők az ÁPV Rt. tranzakcióihoz sem. 
Értékben ezek 27,2 milliárd Ft-tal szerepelnek a kimutatásban.  

Összegezve a bekövetkező egyéb változások értéke a táblázatban 118,5 milliárd 
Ft, amely az átértékelések hatását is tartalmazó gazdálkodás eredményességé-
hez kötött ÁPV Rt.-re jutó mérleg szerinti eredménnyel együtt adja a kimuta-
tásban szereplő 130,3 milliárd Ft vagyonnövekedést. A fenti levezetésből a gaz-
dálkodás eredményessége szerinti vagyonérték az ÁPV Rt-re jutó mérleg szerinti 
11,7 milliárd Ft eredmény, és a társaságok eredményessége alapján elvont 22,9 
milliárd Ft osztalék összege, azaz 34,6 milliárd Ft. 

Az ÁPV Rt. 2003. évi végleges beszámolójában két társaság nyilvántartási érté-
ke, melyek vásárlás során kerültek az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába, az au-
ditálás során a könyvvizsgáló javaslatára leértékelésre került 15 220 millió Ft 
értékben (Dunaferr Vámügynökség Kft. 346 millió Ft-tal, SZÖVÜR Szövetkezeti 
Üzletrészhasznosító Kft. 14 874 millió Ft-tal). Indoka a cégek jelentős tőkevesz-
tése, amelynek figyelmen kívül hagyása – az ÁPV Rt. könyveiben beszerzési ér-
téken való nyilvántartás esetén – a társasági vagyon jelentős túlértékelését 
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eredményezte volna. A leértékelés elszámolása a vagyonelemek és az állammal 
szembeni kötelezettségek csökkenéseként történt meg. Az ÁPV Rt. végleges be-
számolójában, a hozzárendelt vagyonban bekövetkezett változások kimutatá-
sánál (1. sz. tanúsítvány), ez az összeg a gazdálkodás eredményessége csökke-
nés oszlopában szerepel. Az ÁSZ beszámolóhoz előzetesen megadott vagyoni 
adatokban a 15 220 millió Ft-os vagyoncsökkenés szerepel, mivel az a végleges 
beszámoló elkészülte előtt került összeállításra. 

Az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyont a Priv. tv. 2003. január 1-től hatályos mel-
léklete szerint tartja nyilván, tartós állami tulajdonban lévő társaságok és teljes 
mértékben privatizálható társaságok bontásban. A tartós állami tulajdon-
ban tartandó és a privatizálható társaságok számát a 2. sz. tanúsítvány 
tartalmazza. A tartós állami tulajdonban lévő társaságok száma az év során 
76 db-ról 38 db-ra változott, amely értékben 81,2 milliárd Ft csökkenést ered-
ményez. A teljes mértékben privatizálható társaságok száma pedig az év során 
91 db-ról 120-ra történő változással, értékben 105,8 milliárd Ft-tal nőtt. A nö-
vekedést és csökkenést előidéző tényezőket – a működő társaságoknál – az 
alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Növekedés Csökkenés Összesen Megnevezés 

db millió Ft db millió Ft db millió Ft 

Átvett, átadott 3 12 112 0  0 3 12 112 

Vásárolt, értékesített 14 9 156 7 17 345 7 -8 189 

Tőkeemelés, tőkeleszállítás 0 22 650 0 3 000 0 19 650 

Egyéb 43 99 673 62 98 632 -19 1 041 

 

Az átvétel/átadás soron a 12,1 milliárd Ft törvényi hatásként a 3db társaság - 
(Budapest Airport Rt., HM Centrál Mosodák, Mertcontrol Rt.) és az FHB Rt. rész-
vények nyilvántartási értéken történt térítésmentes átvételéből származik. 

A vásárlás/értékesítés tranzakciós műveleteiből kitűnik, hogy az ÁPV Rt. csak 
8,2 milliárd Ft-tal több vagyonelemet értékesített, mint amennyit vásárolt és az 
értékesítés volumene összesen 17,3 milliárd Ft. 

Tőkeemelés/tőkeleszállítás soron összesen 22,6 milliárd Ft szerepel tőkeemelés-
ként. Ebből a Forrás Rt. 12,3 milliárd Ft, MALÉV Rt. 7 milliárd Ft, FHB Rt 2,7 
milliárd Ft, és 5 társaság pedig 0,6 milliárd Ft értékben részesült. Tőkeleszállítás 
-3 milliárd Ft- a Váltó 4 Libra Rt.-nél történt. 

Egyéb tranzakciós műveletek – átcsoportosítások, szétválás, beolvasztás, meg-
szűnés, felszámolás, dolgozói részvények bevonása, saját tőkehelyesbítés, ide-
gen tőkeemelés – egyenlege 1 milliárd Ft. 



 

7. sz. melléklet 
V-02-43/2004. számú jelentéshez 

A működő társaságok 2003. évi gazdálkodása és a ki-
sebbségi tulajdonú társaságok értékesítése 

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó működő társaságok 2003. évi tő-
kearányos jövedelmezőségét cégcsoportok szerint az 1. sz. ábra szemlélteti.  

Az Agrár társaságok Bábolna csoportot nem tartalmazó portfóliója 
a 2002. évi 0,18%-os jövedelmezőségi szinttel szemben a 2003. évben 10,9% 
veszteséget szenvedett el, amelyet döntően az aszályos időjárás miatti hozam-
csökkenés  okozott a kalászos gabonák és a kukoricatermesztésben. Kedvezőtlen 
értékesítési feltételek léptek fel azonban a sertés-, baromfi-, tej-, és tojás- ágaza-
tokban is. A társaságok adottságai egyébként a 3-5%-os tőkearányos jövedel-
mezőségi szint teljesítését lehetővé tennék. A társaságcsoportban a legkedve-
zőbb tőkearányos jövedelmezőséget a Balatoni Halászati Rt. érte el (21%), 
amely azonban eseti vagyontárgy értékesítés következménye. A Fertő-tavi Nád-
gazdaság Rt. -64,1%-os saját tőke arányos vesztesége a egyrészt a társaságnál 
bekövetkezett nagy értékű értékvesztés következménye, de az értékesíthető nád 
mennyiségének elmaradása is pénzügyi zavarokat okoz a társaságnál.  

Bábolna csoportnál 2003-ban 2,98 milliárd Ft veszteség került elszámolásra, 
amely a 2002. évi 7,7 milliárd Ft-os veszteséghez viszonyítva megfelelő ered-
ményként értékelhető. A kötelezettség állomány eléri a 30 milliárd Ft-ot. A ka-
matkiadások és a törlesztések miatt a társaság jövedelmezőségi mutatója -
153,6%.  

Az erdőgazdaságok jövedelmezőségi mutatója a 2002. évi 1,71%-ról a 2003. 
évben 2,8%-ra nőtt, ami újabb fellendülést alapoz meg a portfólió számára. A 
forint árfolyamának második félévi gyengülése javította a hazai erdőgazda-
ságok és fafeldolgozó üzemek versenypozícióit a nyugat-európai versenypiaco-
kon. A legkedvezőbb ROE mutatóval a Szombathelyi Erdészeti Rt. (7,5%) ren-
delkezik. A cég szempontjából az is kedvező, hogy a fa fajai között igen nagy 
arányt képvisel a fenyő, szemben a jelenlegi piaci körülmények között nehezen 
értékesíthető bükkfa fajjal. A Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt. jövedelmezőségi 
mutatója a legalacsonyabb (0,6%), ami elsősorban a 2003. évben 
adóelszámolási vitából származó bírság következménye.  

A Volán csoport 2003. évi 2%-os jövedelmezősége lényegében egyező a 2002. 
évben kimutatott 1,8%-kal, mert a társaságok adottságai sem változtak. A cso-
port társaságaiban az élmezőny 6-7%-os ROE mutatószint teljesítésére képesek. 
A Volán csoport gazdálkodását alapvetően meghatározza, hogy – jogszabályi 
és törvényi előírások alapján – nagyrészt közellátási feladatokat végeznek. Az 
ellátási felelősség miatt kénytelenek olyan területeken is járatokat üzemeltetni, 
amelyek jelentős veszteséget eredményeznek. Ezáltal működésükhöz az állami 
támogatás nélkülözhetetlen. A megállapított hatósági árak – a feladatok ható-
sági előírása mellett (menetrend) – jelenleg nem biztosítják a társaságok hosszú 
távú biztonságos működését. A központi és önkormányzati árkiegészítések – 
melyek a kedvezményes árakat a hatósági ár szintjére egészítik ki -, a vesztesé-
gekre nem nyújtanak fedezetet. A társaságok működését alapvetően meghatá-
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rozó járműállomány átlagos életkora 10 év feletti, cseréjük több éve megoldha-
tatlan. A cégek szinten tartó beruházásaikat nem tudják megvalósítani, még 
úgy sem, hogy ezek jelentős részét központi támogatás fedezi. A Balaton Volán 
Rt. érte el 2003-ban a legmagasabb (8,7%) tőkearányos jövedelmezőségi szin-
tet, amely döntően vagyontárgy értékesítéséből származik. A Nógrád Volán Rt. 
évek óta veszteséges, jövedelmezősége (-42%), mert a megye területén élők fize-
tőképessége alacsony, és a településszerkezet miatt a járatkihasználtság sem éri 
el a kívánt szintet.  

Jelentős súlyú, kiemelt cégeknél az ÁPV Rt. teljes portfóliójának több mint két-
harmadát képviseli az árbevétel, a saját tőke és a teljes eszközvagyon szem-
pontjából is. A tőkearányos jövedelmezőségi mutató 2003-ban 8%-ra nőtt. Az 
eredményt alapvetően a Szerencsejáték Rt., a Richter Rt., és a MAHART Rt. tel-
jesítménye alakította. A Szerencsejáték Rt. rekord jövedelmezőségi szintet (40%) 
ért el, mert a hazai szerencsejáték-piacon a társaság szélesedő kínálatát növek-
vő kereslet fogadta. A MAHART Rt. jelentős eredménye (2 milliárd Ft) kizárólag 
ingatlan értékesítésből származik, amely nélkül a gazdálkodása veszteséges.  

Bankok és biztosítók csoport jövedelmezőségi szintje 2003-ban 12,3%. A 
hitelintézetek és a biztosító cégek (Eximbank Rt., MEHIB Rt., FHB Rt., Hitelga-
rancia Rt.) 2003. évben 6,2 milliárd Ft nyereséget értek el, ami a 2002. évi 2,4 
milliárd Ft-nál lényegesen magasabb.  

Tartós állami tulajdonban lévő cégeknél (25% felett) 2003-ban az átlagos 
jövedelmezőség 5,3% volt. Ide tartoznak az erdőgazdaságok, két bank, egy biz-
tosító és az egyéb tartós társaságok közé sorolt cégek. 

Egyéb tartós társaságok jövedelmezősége 2003. évben 6,9%. A csoportban 
a legjobb jövedelmezőséget (24,6%) a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. érte el. A He-
rendi Porcelánmanufaktúra 1,2%-os jövedelmezőségi szintje a korábbi évekhez 
képest kifejezetten alacsonyabb, mert a porcelán termékek iránti kereslet visz-
szaesett. 

A privatizálható cégek (25% felett) átlagos jövedelmezőségi szintje 4,3%. A 
privatizálható társaságok a 2003. évben összességében nyereségesek. 

Privatizálható egyéb többségi cégek -17,4%-os vesztesége döntően a 
Nemzeti Lóverseny Kft. -31,2%, és a Váltó-4 Libra Rt. -25,9% veszteségeiből kö-
vetkezik.  

Privatizálható egyéb kisebbségi cégek jövedelmezőségi szintje 2003. év-
ben 0,4%. A társaságcsoport meghatározó tagja a Vértesi Erőmű Rt, amit 2003. 
évben sikertelenül próbált az ÁPV Rt. értékesíteni, ezért 2004. évben a vagyon-
kezelőnek a reorganizációs programban is részt kell venni. 

MFB volt cégei 2003-ban összességében -8,5%-os veszteséget teljesítettek. Az 
ÁPV Rt. 14 társaságot vásárolt meg az MFB Rt.-től. A társaságok többsége vesz-
teséges volt.  

A hozzárendelt vagyonba tartozó működő társaságokat az eredményesség 
szempontjából nyereséges és veszteséges cégekre osztva az alábbi táblázat tar-
talmazza. 
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ÁPV Rt. tulajdonra jutó adózás előtti eredmény 

Megnevezés Nyereséges (illetve 
nullszaldós) 

Veszteséges Összesen 

Cégek száma 2002. évben (db) 138 29 167 

Cégek eredménye 2002. évben (millió 
Ft-ban) 

39 712 -66 387 -26 675 

Cégek száma 2003. évben (db) 102 56 158 

Cégek eredménye 2003. évben (millió 
Ft-ban) 

74 957 -38 171 36 786 

 

A 2003. évvégén 158 társaságban rendelkezett részesedéssel az ÁPV Rt., amely-
ből 102 volt nyereséges. 

Az ÁPV Rt. kizárólagos tulajdona (100%) 

A 2003. évi jövedelmezőség 15,4%. Az ide sorolt 50 cég közül 38 nyereséges. Az 
erdőgazdaságok 2003. évi összesített nyeresége 1,2 milliárd Ft. Kimagasló a Sze-
rencsejáték Rt. 17,1 milliárd Ft eredménye. A törvényi rendelkezéssel 2003-ban 
a portfólióba került Budapest Airport Rt. eredménye 5,8 milliárd Ft. A 2002. év-
ben veszteséges Magyar Posta Rt. a Postabank tranzakció nélkül- 3,3 milliárd Ft 
eredménnyel zárta a 2003. évet. Továbbra is kedvezőtlen a Nitrokémia Rt. (1,2 
milliárd Ft veszteség), és a Nemzeti Lóverseny Kft. (580 millió Ft veszteség) hely-
zete.  

Az ÁPV Rt. többségi tulajdona (50,0%-99,99%) 

A 2003. évben -5,1%-os veszteségszint alakult ki. A csoport 64 cégéből 27 vesz-
teséges. Az agrárgazdaságok 2003. évi összes vesztesége 4,1 milliárd Ft. (Bábol-
na Rt. nélkül). Az aszályos időjárás és piaci problémák egyszerre jelentkeztek. A 
Bábolna Rt. 2003. évben csökkentette veszteségét. A Volán társaságok együttes 
eredménye 597millió Ft. Veszteséges a Magyar Villamos Művek csoport (3,59 
milliárd Ft.), a Szövetkezeti Üzletrészhasznosító Kft. (6,9 milliárd Ft) és MALÉV 
Rt. (12,5 milliárd Ft). 

Az ÁPV Rt. jelentős tulajdona (25,0%-49,99%):  

A. 2003. évi jövedelmezőség 17,8%. A csoportba 6 társaság tartozik. Kiemelke-
dő a Richter Rt. 36,9 milliárd Ft eredménye. A portfólióban az ÁPV Rt. tulaj-
donrészre jutó nyereség ellensúlyozni képes a többségi tulajdonú társaságoknál 
előállt veszteséget. Ez a társaságcsoport adja az árbevétel, a saját tőke és az 
eszközvagyon szempontjából is a hozzárendelt vagyon több mint kétharmadát. 

A társaságok saját tőkére jutó eredményességét a 3. sz. ábra szemlélteti.  

A teljes portfolió összesen 13,36%-os jövedelmezőséget ért el.. A magas jöve-
delmezőségű jelentős társaságokban (MOL Rt., OTP Rt., Budapesti Elektromos 
Művek Rt.) a hozzárendelt vagyoni részesedés alacsony. Így az ÁPV Rt. tulajdo-
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ni hányadára számítottan ugyanez a mutató 4,46%. Összehasonlítva a 2002. 
évben kimutatott -3,38-os veszteséggel, 7,84% növekedés mutatkozik. 

A javulás mértékét szemlélteti az adózás előtti eredmények alakulását bemuta-
tó 3. sz. ábra. Az ÁPV Rt, működő társaságainál a 2002. évi 26,7 milliárd Ft-os 
veszteség a 2003. évben 36,8 milliárd Ft nyereségre változott. A 2003. évi gaz-
dálkodás pozitívuma, hogy több jelentős társaság (Szerencsejáték Rt., MOL Rt., 
Richter Rt.) megtartotta kiemelkedő piaci pozícióját. Pozitív eredményt ért el a 
Magyar Posta Rt. a 2002. évi veszteséges gazdálkodással szemben. Nagyság-
renddel csökkentette az MVM Rt. és a Bábolna Rt. a korábbi veszteségeit. A 
2003. év javuló tendenciája ellenére több társaságnál veszteség keletkezett. Az 
agrár ágazatban a természeti körülmények és a piaci árak alakulása jelentős 
veszteséget okozott.  

A kisebbségi tulajdonok értékesítése 

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény a többségi akarat ér-
vényesülését biztosítja a különböző kérdések egyszerű vagy minősített többséget 
kívánó szabályozásával. Ennek alapján a társaságok működtetésére meghatá-
rozó befolyást csak többségi részvénytulajdonnal lehet gyakorolni. Egyes kérdé-
sekben, amelyeket a törvény – vagy ezen felül a társaságok alapító okirata - 
minősített többséghez köt, 25%+1 szavazattal érdemben befolyásolható a dön-
tés. A privatizáció során ezért indokolt a kisebbségi – különösen a 10 % alatti, 
amelyhez a törvényben még kisebbségvédelmi intézkedések sem tartoznak - 
portfólió mielőbbi értékesítése. A Priv. tv. 36. § (1) szerint a 25%+1 szavazatot el 
nem érő és a privatizációs portfolióba be nem vitt állami részesedést az ÁPV Rt. 
vagyonarányosan a társaság többi tagja, illetve a társaság számára vételre fel-
ajánlhatja. A Priv. tv. indoklása a kisebbségi részesedések értékesítésére a ver-
senyeztetés mellett az árverést, a nyilvános ajánlattételt, illetőleg a zárt körű 
elhelyezést írja elő fő szabályként, felhasználva a nemzetközi tőkepiaci tapasz-
talatokat, amelyek szerint kisebbségi társasági részesedések versenyeztetés út-
ján történő értékesítése a többségi részesedést birtoklók különleges jogaira te-
kintettel célszerűtlen, ehelyett más eljárásokat kell keresni. 

A kisebbségi tulajdon értékesítés eredményességének megítéléséhez ad alapot a 
kisebbségi tulajdonlás főbb jellemzőinek áttekintése. A kisebbségi portfólió 
megoszlását mutatja az alábbi táblázat 

Előzetes adatok 2003. 12. 31. Megoszlás Megnevezés 
ÁPV Rt.   % Saját tőke ÁPV Rt. 

része (millió Ft) 
% 

MOL Rt. 22,71 144 414 70,7 
Richter Rt. 25,00 50 377 24,7 
Vértesi Erőmű Rt. 29,96 5 393 2,6 
Balatoni Hajózási Rt. 48,99 13 0,1 
Hungaropharma Rt. 15,02 1 933 0.8 
Herendi Porcelán Rt. 25+1 sz. 1 857 0,9 
Összes többi kisebbségi cég (38)  355 0,2 
Kisebbségi ÁPV Rt. tulajdonú társaságok 44 204 242 100,0 
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Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának 2003. évi záró állományában 158 db 
működő társaságból 44 db a kisebbségi, összesen 204,2 milliárd Ft ÁPV Rt.-re 
jutó saját tőkerésszel. A kisebbségi tulajdonon belül a MOL Rt. 70,7%, a Richter 
Rt. 24,7%, a Vértes Erőmű Rt. 2,6% részarányú. Ez a három társaság adja a sa-
ját tőke ÁPV Rt.-re jutó részének 98%-át, értékben 200 milliárd Ft-ot. A többi 
cégé a fennmaradó 2%, amely értékben 4,2 milliárd Ft. Ehhez kapcsolódva a 
kisebbségi tulajdonlás néhány jellemzőjét az alábbi táblázat mutatja: 

 

Megnevezés 2003. 01. 01. 2003 12. 01. 
(előzetes) 

% 

Kisebbségi tulajdonú társaságok (db) 59 44 74,58 

A társaságok jegyzett tőkéje (millió Ft) 388 682 366 652 94,33 

ÁPV Rt. részesedésre eső jegyzett tőke (mil-
lió Ft) 

44 447 41 006 92,26 

Átlag ÁPV Rt. tulajdoni hányad (%) 11,44 11,18  

A társaságok saját tőkéje (millió Ft) 943 687 1 341 523 142,2 

ÁPV Rt. részesedésre eső saját tőke (millió 
Ft) 

135 555 204 242 150,7 

Átlag ÁPV Rt. tulajdoni hányad (%)  14,36 15,22  

ÁPV Rt. összes részesedése (teljes portfólió) 
(millió Ft) 

716 829 871 728 121,7 

Kisebbségi tulajdonú részesedések az összes 
részesedés %-ban 

18,91 23,42  

 

A kisebbségi társaságok jegyzett tőkéjéből az ÁPV Rt.-re jutó rész 41 milliárd Ft, 
ami a 2003. évi nyitó értékhez viszonyítva 7,7%-os csökkenésnek felel meg. Az 
átlagos ÁPV Rt. részesedés így 11,2%. A jegyzett tőkeérték érdemben nem válto-
zott. A saját tőkében viszont a záró részesedés 15,2%-ra növekedett. Ez a MOL 
Rt. és a Richter Rt. 2003. évi eredmény-növekedéséből a képviselt tulajdoni 
részaránnyal arányosan adódik. 

A kisebbségi tulajdonú részesedések az ÁPV Rt. teljes portfólióján belül a 2003. 
évben a nyitó 18,9%-ról a 23,4% záró arányt érték el.  

A kisebbségi tulajdonú társaságok száma az 2003. évi nyitó állományban lévő 
59-ről  év végére 44-re csökkent. A csökkenés részben apportálásból, részben ér-
tékesítésből következett be. 
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A kisebbségi társaságok 2003. évi értékesítésére jellemző adatokat az alábbi 
táblázat mutatja: 

Értékesí-
tett % 

Névérték Saját tőkeérték Szerződési 
ár 

Szerződési 
ár/saját tőke 

 

Megnevezés 
% ezer Ft % 

Alföldi Nyomda Rt. 2,55 9 450 22 868 12 460 54,49 

Agro-Summa Rt. 25,01 5 526 6 004 4 000 66,62 

Agro-M Mg. Rt. 0,37 2 000 2 448 200 8,17 

Postabank Rt. I. 1,21 242 228 443 184 1 225 996 276,63 

Postabank Rt. II. 2,00 400 000 732 536 2 024 560 276,38 

Hungaropharma Rt. I. 14,98 901 470 1 763 348 1 213 198 68,80 

Hungaropharma Rt. II. 0,02 1 320 2 354 1 776 75,45 

Hungaropharma Rt. III. 10,00 601 880 1 177 134 810 010 68,81 

Összesen  2 163 874 4 149 876 5 292 200 127,53 

 

A részesedések privatizációjánál a társaság saját tőke értéke az egyik jellemző 
mutató a megfelelő szerződési ár kialakításához. A szerződési ár viszonya a sa-
ját tőke értékhez tájékoztatást ad az értékesítés piaci körülményeiről.  

A Postabank Rt. többségi részvényeivel együtt kerültek értékesítésre az ÁPV Rt.  
kezelésében lévő kisebbségi részvények is. Így vált elérhetővé a magas szerződé-
si ár, amely a saját tőke értékéhez viszonyítva adja a 276,6% eredményt.  

A kisebbségi részesedés értékesítésekor a megfelelő szerződési ár elérése igen 
nehéz, de a profiltisztítás érdekében több esetben is elfogadta az ÁPV Rt. az 
alacsony árajánlatot is. 

Az állam nem rendelkezhet a Priv. tv. szerinti különleges jogosítványú szava-
zat-elsőbbségi részvénnyel csak ott, ahol a nemzetstratégia szempontjából ez 
elengedhetetlen. Ezért a Priv. tv. alapján (az 1 db szavazatelsőbbségi-, ill. 
aranyrészvény tulajdonlásán keresztül) tartós állami tulajdonban lévő CD 
Hungary Rt., Pick Szeged Rt., Herz Szalámigyár Rt., Kalocsai Fűszer Rt., OTP 
Bank Rt. Hungaropharma Rt., a Hungexpo Rt. és a Zsolnay Porcelángyár Rt. 
aranyrészvények megszűnnek és átalakulnak törzsrészvénnyé. Ebben a minősí-
tésben kerülnek értékesítésre. A Gt. alapján szavazatelsőbbséget biztosító rész-
vényekkel rendelkezik az ÁPV Rt. a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt.-ben, a 
Hungaroton Music Rt.-ben és a Balatonboglári Borgazdaság Rt.-ben. 



Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó,működő társaságok (25% 
felett) tőkearányos jövedelmezősége 2003. évben (Tulajdoni hányad 

alapján)
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ROE mutató az egyes kategóriákban

     ÁPV Rt. cégei 25% felett
Az ÁPV Rt. kizárólagos tulajdona (100%)
Az ÁPV Rt. többségi tulajdona(50,00-99,99%)
Az ÁPV Rt. jelentős tulajdona (25,00%-49,99%)



2. sz. ábra
a V-02-43/2004. számú jelentéshez
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Az ÁPV Rt. cégcsoportjainak (25% felett) tőkearányos jövedelmezősége 2003. évben

ÁPV Rt. cégei 25% felett Tartós cégek (25% felett) Privatizálható cégek (25% felett)

Agrár csoport (Bábolna Rt. nélkül) Erdő csoport Volán csoport

Jelentős súlyú, kiemelt cégek Bankok és biztosítók Privatizálható egyéb többségi cégek 

Privatizálható egyéb kisebbségi cégek MFB volt cégei



 

3. számú ábra 
V-02-43/2004. számú jelentéshez 
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4. sz. ábra
a V-02-43/ 2004. számú jelentéshez

 Az adózás előtti eredmények alakulása az ÁPV Rt. működő társaságainál*
(MFt-ban)

149 541

213 886
227 851

71 437 103 753

267 063

75

-26 675

36 786
39 134

42 073 12 528

-60 000
-30 000

0
30 000
60 000
90 000

120 000
150 000
180 000
210 000
240 000
270 000

1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év előzetes

Teljes portfólió összesen

ÁPV Rt.-re jutó hányad

*A Casa Kft és MFB Üzletrészhasznosító Kft 2002. évi veszteségei nélkül. A 2003. évi 
adatok nem véglegesek. A Magyar Postánál nem szerepel a Postabank tranzakció 2003. 
évben. 



hányad érték / eFt (saját tőke) 
mértéke a 

üzletrész érték / eFt (saját tőke) 

8. sz. melléklet
a V- 02-43/2004. számú jelentéshez

Forrás Rt.-be apportált részesedések kimutatása
                  

ÁPVRt.-nél lévő apportálás előtti ÁPVRt.-nél lévő apportba adott

Társaság megnevezése tulajdoni jegyzett tőke nyilvántartási 

érték /eFt

részesedés  

teljes 

arányában 

jegyzett tőke nyilvántartási 

érték /eFt

ANKERBROT Rt. 43,16% 117 700 80 000 43,16% 117 700 80 000
Antenna Hungária Rt. 78,71% 9 347 303 14 171 249 5,00% 593 740 900 157
Bácska Agrár Rt. 1,97% 8 910 21 684 1,97% 8 910 21 684
Borászati Vállalkozási Kft. 22,92% 200 000 70 000 22,92% 200 000 70 000
Cartographia Kft. 100,00% 520 000 885 981 90,00% 468 000 797 383
Finomhengermű Munkás Kft. 22,07% 75 000 79 064 22,07% 75 000 79 064
FORTE Fotokémia Rt. 3,66% 39 456 30 467 3,66% 39 456 30 467
HM Centrál Mosodák Rt. 100,00% 624 320 862 687 100,00% 624 320 862 687
Hungaropharma Rt. 49,99% 3 009 400 5 924 385 10,00% 601 880 1 184 879
INNOVATEXT Rt. 100,00% 100 000 89 015 90,00% 90 000 80 114
Kontur Kereskedelmi Rt. 43,05% 380 010 180 000 43,05% 380 010 180 000
Mertcontrol Rt. 25,08% 32 600 53 368 25,08% 32 600 53 368
MITT Rt. 7,78% 27 224 25 000 7,78% 27 224 25 000
Muzeális Borforgalmazó Kft. 32,02% 65 290 130 000 32,02% 65 290 130 000
Pécsi Építő és Tatarozó Rt. 12,96% 9 365 22 726 12,96% 9 365 22 726
Pécsi Mg.Rt. 9,73% 27 090 29 016 9,73% 27 090 29 016
Richter Gedeon Rt. 25,16% 4 688 477 36 033 860 0,16% 29 104 223 682
Tesco Kft. 76,37% 190 920 266 300 76,37% 190 920 266 300
Tokaj Kereskedőház Rt. 100,00% 2 836 780 7 706 864 23,00% 652 460 1 772 580
V.H.J. Kft. 15,00% 10 500 14 603 15,00% 10 500 14 603
Zala Bútor Rt. 21,10% 124 438 59 962 21,10% 124 438 59 962
Zalaegerszegi Agrár Kft. 7,47% 54 150 35 365 7,47% 54 150 35 365
Összesen: 22 488 933 66 771 596 4 422 157 6 919 037



 

9. sz. melléklet 
V-02-43/2004. számú jelentéshez 

Az erdőgazdasági társaságok környezetvédelmi támogatásá-
nak teljesítményellenőrzése 

A téma jelentősége 

Az Állami Számvevőszék a 2001. és 2002. évi vizsgálata során megállapította, 
hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. portfóliójába tartozó társasá-
goknak nyújtott környezetvédelmi támogatásainál a támogatásban részesülő 
társaságok előfinanszírozás keretében jutottak forrásokhoz. Sok esetben sem 
előzetes tervvel, sem kivitelezési tervvel nem rendelkeztek a társaságok. A ka-
pott forrásokkal évek múlva kellett elszámolni. 

A ténylegesen elvégzett feladatok utófinanszírozásának folyamat-ellenőrzése 
indokolja, hogy a fenti témát választottuk a teljesítményellenőrzésre. 

A környezetvédelmi támogatás célja 

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. erdészeti portfoliójába tartozó tár-
saságok a vagyonkezelésükbe tartozó erdőterületeiken illegálisan lerakott hul-
ladékok felszámolása céljából az ÁPV Rt.-hez fordultak környezetvédelmi célú 
támogatásért. Az ÁPV Rt. 2003. évi üzleti tervében a „K.2.2. Az állam tulajdonosi 
feladatai kapcsán környezetvédelmi feladatok finanszírozása” megnevezés alatt az 
agrártársaságok részére 275 millió Ft keretösszeg szerepel. A beadott igénybeje-
lentések alapján ebből a keretösszegből az erdőgazdaságok részére mintegy 50 
millió Ft felhasználását tervezték a fenti célra. Az erdőgazdasági társaságoknak 
folyamatosan nagy terhet jelent a kezelt erdeikben történő illegális hulladékle-
rakás. A felszámolásra saját forrással csak korlátozottan rendelkeznek. Ezért az 
ÁPV Rt. fontosnak tartja a tulajdonosi forrás biztosítását a környezetvédelmi 
célú támogatásra. 

A környezetvédelmi feladatok jogszabályi háttere 

Az 1996. évi LIV. törvény sok egyéb mellett meghatározza az erdőterületek lá-
togatását az állampolgárok részéről üdülés, sportolás, pihenés kapcsán, és egy-
ben meghatározza az erdőgazdálkodó ez irányú teendőit is. Konkrétan erre vo-
natkozik a fenti törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 80. § (3) bekezdése, 
amelyek kimondják, hogy: 

„Az erdőterületen – annak rendeltetésétől függetlenül – üdülés és sportolás céljából 
gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, melyet az erdőgazdálkodó tűrni 
köteles.” 

„Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott 
turistautat, turisztikai berendezést, létesítményt haladéktalanul az eredeti állapotá-
ban helyreállítani, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni…” 

Az erdészeti társaságok évek óta eredménytelenül harcolnak azok ellen, akik a 
képződött kommunális hulladékot, építési törmeléket az erdőkben helyezik el. 
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Több esetben felvették a társaságok a kapcsolatot az illetékes önkormányzat-
okkal, azonban hathatós segítséget egy esetben sem kaptak. Számtalan felje-
lentést tettek a rendőrség felé az ismert és ismeretlen hulladékelhelyezők ellen. 
Azonban az elkövető a legtöbb esetben továbbra is vagy ismeretlen maradt, 
vagy ha ismert volt, az ellene lefolytatott eljárás eredménytelen volt, mert a ki-
szabott büntetés soha nem volt elrettentő erejű. 

Az ÁPV Rt. intézkedése a környezetvédelmi támogatások felhaszná-
lására 

A 486/2001. (XI. 29.) IG sz. határozat IX. pontjának végrehajtása, valamint ja-
vaslat az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó egyes társaságok környezet-
védelmi tevékenységének, az ÁPV Rt. által környezetvédelmi kárelhárításokhoz 
biztosított források felhasználásának és az ellenőrizhetőség hatékonyabbá téte-
lének érdekében tárgyú előterjesztésre az alábbi határozatot hozta: 

Az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó társaságok környezetvédelmi kármentesítéseire 
és beruházásaira biztosított forrás felhasználása az alábbiak szerint történhet: 

1. A környezetvédelmi támogatás iránti igényt a társaságok fogalmazzák meg 
a tulajdonos, az ÁPV Rt. felé. 

2. Az igény megfogalmazásakor már egy programtervet is mellékelni kell, 
ahol ismertetik a környezetvédelmi kármentesítés, vagy beruházás műszaki 
tartalmát, költségigényét és a finanszírozás lehetséges formáit. 

3. A társaságért felelős portfóliókezelő igazgatóság véleményezteti a progra-
mot a környezetvédelmi igazgatósággal. A program a feladat végrehajtásá-
ra alkalmas keretprogramként funkcionál, annak műszaki, pénzügyi és 
időbeni ütemezésének kidolgozásával. 

4. A keretprogramot a megvalósításhoz szükséges környezetvédelmi támoga-
tás javaslatával az illetékes portfoliókezelő igazgatóság és az Egyedi Projek-
tek és Környezetvédelmi Igazgatóság jóváhagyásra terjeszti elő. 

5. Az előterjesztés kapcsán az ÁPV Rt. Igazgatósága határoz a program elfo-
gadásáról az éves üzleti terv keretein belül, a környezetvédelmi támogatás 
odaítélésének a mértékéről, ütemezéséről és az általa szükségesnek tartott 
ellenőrzés formájáról. 

6. A környezetvédelmi program kivitelezése alatt a támogatott társaság Igaz-
gatósága és Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a beru-
házások, illetve a kármentesítések megvalósítását, a beruházást és a befeje-
zést követő 60 napon belül jelentést készítenek azok pénzügyi, műszaki 
megvalósításáról és az ellenőrzésről. A társaság Igazgatósága és Felügyelő 
Bizottsága kövesse figyelemmel a környezetvédelmi program ÁPV Rt. által 
elfogadott keretprogramjának megfelelő kivitelezését, és amennyiben ettől 
eltérést tapasztal, jelentési kötelezettsége van az ÁPV Rt. felé. 

7. Az ÁPV Rt. a programterv alapján ítéli meg, hogy közvetlenül, vagy megbí-
zottja útján szükséges-e rendszeres (havi, vagy negyedéves ciklusban) elle-
nőrizni a program végrehajtását. 

8. A környezetvédelmi program finanszírozása utófinanszírozásban történik. 
A finanszírozásról hozandó döntés előfeltétele a társaság vezető szerveinek 
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zárójelentése a tényleges bekerülési költségekről. Az utófinanszírozás mellett 
a társaságnak van arra lehetősége, hogy a kivitelezés pénzügyi és időbeni 
ütemezésének megfelelően az elvégzett kivitelezési munkák után részteljesí-
tésről dokumentációt nyújtson be, és ennek felülvizsgálata után a teljes ki-
vitelezési összeg egy részének átutalását kérje az ÁPV Rt.-től. 

9. Előterjesztést kell készíteni az ÁPV Rt. döntéshozó fóruma részére a környe-
zetvédelmi támogatási összeg, vagy részösszeg átutalásáról. 

Az erdészeti társaságok támogatása 

Az ÁPV Rt. ügyvezetése a 2003. augusztus 19-ei ügyvezetői értekezletén 9 erdé-
szeti társaságnak összesen 50 millió Ft értékben adott vissza nem térítendő kör-
nyezetvédelmi támogatást az alábbiak szerint: 

1. Szombathelyi Erdészeti Rt.     5 millió Ft 

2. Egererdő Rt.        5 millió Ft 

3. Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt.    5 millió Ft 

4. Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.     5 millió Ft 

5. Pilis Parkerdő Rt.      10 millió Ft 

6. Nagykunsági Erdészeti Rt.      5 millió Ft 

7. Délalföldi Erdészeti Rt.       5 millió Ft 

8. ”Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt.     5 millió Ft 

9. Vadex Rt.        5 millió Ft 

A támogatást az illegális szemétlerakó helyekről a szemét elszállítására és a 
hulladéklerakás megelőzésére a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 
szóló 2002. évi LXII. tv. 13. sz. melléklet I. 2. b. pontja szerint, az ÁPV Rt. 
portfóliójába tartozó társaságok esetén az állam tulajdonosi felelősségével kap-
csolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása keret terhére, egyéb környe-
zetvédelmi ráfordítások jogcímen kapták a társaságok. 

A támogatott társaságok az illegális hulladéklerakás megakadályozása (meg-
nehezítése) érdekében preventív intézkedésként a következőket hajtották végre: 

• A veszélyeztetett erdőrészletek fokozott ellenőrzése a civil szervezetek bevo-
násával, figyelőszolgálat szervezésével; 

• A gépkocsiforgalom lehetőség szerinti megakadályozása sorompók üzemel-
tetésével; 

• A gépkocsi behajtás megakadályozása egyéb egyszerű eszközökkel (föld-
munkával: árok, töltés, növénytelepítés, stb.). 

A teljesítményellenőrzés módszere 

Az Állami Számvevőszék által adaptált teljesítmény-ellenőrzési eljárással vizs-
gáltuk a támogatott társaságok iratanyagát a támogatással kapcsolatban. 
Meggyőződtünk az elvégzett teljesítések valódiságáról, a tervdokumentációk 
szerinti feladatmegoldásról. 
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A teljesítményellenőrzés a fenti témában nyújtott támogatások eredményessé-
gének vizsgálatára irányult. A vizsgálati program összeállítása és a vizsgálat 
lefolytatása az Állami Számvevőszék által adaptált és alkalmazott teljesít-
ményellenőrzés módszertanát követte. A vizsgálati cél szerint az eredményesség 
és hatékonyság kritériumát az jelenti, hogy az állami támogatásból megvaló-
sult környezetvédelmi feladat-végrehajtás megfelelt-e a kitűzött célnak. 

1. A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYEK MEGFOGALMAZÁSA ELŐTT KÉ-

SZÜLT-E HELYZETÉRTÉKELÉS AZ ILLEGÁLISAN LERAKOTT ERDEI 

SZEMÉT HELYZETÉRŐL:  

Igen, a társaságok évek óta folyamatosan önerőből is végzik e feladatokat, 
évente felmérik a területük szennyezettségét.  

1.1. Az 1996. évi LIV. törvény meghatároz-e konkrét kötele-
zettséget az állami erdőt kezelő szervezetekre a hulladék-
lerakások megelőzése és megszüntetése érdekében: 

Igen, az 1996. évi LIV. törvény sok egyéb mellett meghatározza az erdőterület 
látogatását az állampolgárok részéről üdülés, sportolás, pihenés kapcsán, és 
egyben meghatározza az erdőgazdálkodó ez irányú teendőit is. Konkrétan erre 
vonatkozik az Evt. 80. § (1) bekezdése, valamint a 80. § (3) bekezdés. 

1.2. Van-e felelőse az illegálisan elhelyezett szeméthalmok 
megszüntetésének: 

Igen. a 2000. évi XLIII. törvény (a hulladékgazdálkodásról) 30. § 1-3. bekezdé-
se értelmében a területileg illetékes önkormányzat a feladatot az erdő vagyon-
kezelőjére átháríthatja. 

1.3. Egyértelműen megfogalmazták-e a környezetvédelmi fe-
ladatokat: 

Igen, a feladat az illegális hulladéklerakók megszüntetése és a területeken az 
újabb hulladéklerakók kialakulását célzó intézkedések végrehajtása (47/2003. 
(VIII. 19.) ÜV. sz. határozat tartalmazza) 

2. AZ ÁPV RT. BIZTOSÍTOTTA-E A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁ-

SI KERETET AZ ERDŐTÁRSASÁGOK RÉSZÉRE AZ ILLEGÁLIS SZEMÉT-

TELEPEK FELSZÁMOLÁSÁRA: 

Igen, 2000-től minden évben sor került az illegális hulladéklerakók megszünte-
tésének és preventív intézkedések végrehajtásának támogatására. Az ÁPV Rt. 
2003. évi üzleti terve e célra 50 M Ft-ot tartalmazott. 
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2.1. Készült-e előterjesztés az Igazgatóság részére a támogatá-
sok odaítélésének módszerére: 

Igen, a „Javaslat az agrártársaságok 2003. évi környezetvédelmi támogatási rend-
szerére” címmel. Ez alapján került kiadásra a 14/2003. (I. 16.) IG. sz. határozat. 
Ez részletesen rendelkezik a támogatások odaítélésének módszertanáról és 
szempontrendszeréről. A felhasználható keret nagysága (50 M Ft) alapján a 
támogatások odaítéléséről a döntést az ÁPV Rt. ügyvezetése hozta meg 
(47/2003.(VIII. 19.) ÜV. Sz. határozat). 

2.2. Felmérték-e, hogy a feladat végrehajtásához mekkora ösz-
szeget biztosít az éves költségvetési törvény: 

Igen, de az ilyen célú környezetvédelmi forrásokból az erdészeti társaságok a 
munkákhoz ténylegesen szükséges forrásoknak csak töredékét kapják a keretek 
szűkössége miatt. 

3. A TÁMOGATOTT TÁRSASÁGOK KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATÁNÁL 

KÉSZÜLT-E ELŐTANULMÁNY: 

Igen, az érintett társaságok minden esetben készítettek. 

3.1. A pályázatok benyújtásakor rendelkeztek-e a támogatott 
társaságok a feladat elvégzésére vonatkozó tervvel: 

Igen, a benyújtott kérelmek tartalmazták azokat. Mind naturáliákban, mind 
költségekben elkészítették a társaságok a végrehajtani tervezett feladatok terve-
it. 

3.2. A társaságok éves üzleti terve lehetővé tette-e a munkák 
saját kapacitással történő elvégzését: 

Részben, az erdészeti társaságok az erdészeti munkák döntő hányadát külső 
vállalkozókkal végeztetik, mert saját kapacitások korlátozottan állnak rendel-
kezésre ilyen jellegű munkák végzésére. Ebből eredően a feladatok egy részét 
tudták csak általában saját kapacitással megoldani, míg más részét vállalko-
zókkal végeztették.  

4. A KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKÁK ELVÉGZÉSE A TÁMOGATOTT TÁR-

SASÁGOKNÁL A TERVEKNEK MEGFELELŐEN TÖRTÉNT-E: 

Igen, minden esetben. 

4.1. Szükség volt-e közbeszerzési eljárásra: 

Nem. 
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4.2. A munkák végrehajtását a kivitelezés során ellenőrizték-e 
a társaságoknál, volt-e külső szakértő alkalmazva: 

Igen, az ÁPV Rt. a munkák terveknek megfelelő végrehajtására a társaságok 
igazgatóságait, a munkák ellenőrzésére a társaságok felügyelő bizottságait kér-
te fel.  

4.3. A megvalósításhoz szükséges erőforrásokat biztosították-e 
a támogatás kiutalásáig: 

Nem, az érintett társaságoknak maguknak kellett a munkákat finanszírozni az 
elszámolásuk elfogadásáig. 

5. AZ ÁPV RT. RÉSZÉRŐL MEGFELELŐ VOLT-E A KIVITELEZÉS ALAT-

TI, VALAMINT AZ UTÓLAGOS ELSZÁMOLÁS ELLENŐRZÉSE: 

Igen, az ÁPV Rt. a programot utólag finanszírozta, kifizetésekre csak a mun-
kák elszámolását követően került sor. A társaság vezető testületeinek zárójelen-
tést kellett készíteniük az elvégzett feladatokról, műszaki tartalmukról és költ-
ségeiről, külön alapbizonylatokat az ÁPV Rt. nem kért be. Mivel az ÁPV Rt. a 
munkák ellenőrzésére a társaságok felügyelő bizottságait kérte fel, így azok ter-
jesztették fel az elszámolásokat a kifizetési javaslattal. Az ÁPV Rt-n belül az Er-
dészeti és Agrárgazdasági Vagyonkezelő Igazgatóság és a Környezetvédelmi 
Igazgatóság igazolta a teljesítéseket, és ezeket követően került sor a kifizetések-
re. 

5.1. Készült-e zárójelentés a program végrehajtásáról a támo-
gatott társaságoknál: 

Igen, minden esetben készült, és azt a vezető testületek megtárgyalták. 

5.2. Az ÁPV Rt. az utófinanszírozás előtt bekérte-e a támoga-
tott társaságok zárójelentését a program végrehajtásáról: 

Igen, minden esetben bekérésre került, mivel az képezte a kifizetés engedélye-
zésének alapját, minden esetben csatolva lettek a pénzügy felé továbbított tel-
jesítés igazolásokhoz. 

5.3. Készült-e tájékoztató az ÁPV Rt. Igazgatósága részére a 
környezetvédelmi támogatási összeg átutalásáról: 

Igen, mind a 2004. évi tervek elfogadásához 2003. decemberében készített, 
mind a 2003. évi üzleti év lezárásához 2004. májusában az erdészeti társasá-
gokról készített tájékoztató előterjesztés tartalmazza az erdészeti társaságoknak 
2003-ban kifizetett tulajdonosi támogatások ismertetését. 
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5.4. A környezetvédelmi támogatások eredményessége 

A környezetvédelmi támogatások eredményesek voltak, mert a kitűzött 
célokat a támogatási kereten belül megvalósították. Az illegálisan lerakott 
szemetet maradéktalanul elszállították. A további szemétlerakások csökkentése 
érdekében hatékony intézkedéseket tettek. 
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