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I. A 2004. ÉV JELLEMZŐI 
 
A Kormány 2002. végén elfogadta a középtávú privatizációs és vagyonkezelési koncepciót, 
melyben elkötelezte magát a privatizációs folyamat felgyorsítása és lezárása, valamint az 
üzleti típusú  - EU-konform vagyonkezelési gyakorlat megteremtése mellett. 
 
Privatizációs célként fogalmazódott meg a 700 Mrd forintot meghaladó állami (társasági) 
vagyon három év alatt történő egyenletes ütemű (évi 150-200 Mrd nyilvántartási értékű 
privatizálható vagyontömeg) lebontása, az  ÁPV Rt. jelentős, évi 100 Mrd forintos  
költségvetési befizetői pozíciója előirányzatával. 
 
A privatizáció kapcsán kiemelt jelentőségű célként a privatizációs kínálat biztosításán túl, a 
tőkepiac és a tőzsde szerepének erősítése, forgalmának élénkítése, készpénz bevételek 
maximalizálása, a versenyeztetés előtérbe helyezése került. A kormány deklarálta, hogy a 
kárpótlási folyamatot le kívánja zárni.  
 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, válsághelyzetben levő társaságok esetén 
elsődleges privatizációs szempont az állami szerepvállalás minimalizálása mellett a befektetői 
garanciavállalások (foglalkoztatás, tőkebefektetés, fejlesztések, környezeti kárelhárítás) 
biztosítása. 
 
A privatizációs program 2004. évre tervezett tranzakcióinak jelentős része megvalósult. A 
középtávú privatizációs program aktualizálása a 2004. évi teljesítések és a későbbre halasztott 
tranzakciók tükrében megtörtént.    
 
2003-tól az ÁPV Rt. bevételei és kiadásai a kormányzati szektor részeként bemutatásra 
kerülnek az államháztartási hiány számításakor, ami tovább javítja az ÁPV Rt. 
gazdálkodásának átláthatóságát. 
 

1. Vagyonpolitikai Koncepció 
 
A kormányzati célkitűzések szerint az állam csak meghatározott szűk körben kíván 
vállalkozásaival (közvetlenül) jelen lenni a gazdasági életben. A Kormány eltökélt szándéka 
volt, hogy újra indítja, és következetesen végigviszi a privatizációt. 
 
Ennek jegyében az állam kezében lévő vállalkozói vagyon alapos elemzését követően készült 
el a Kormány Vagyonkezelési és Privatizációs Koncepciója, amely a további feladatokat és 
elveket foglalja rendszerbe. A koncepció szerint a Kormány: 
 
- újraindítja és végigviszi a privatizációt, 
- lezárja a kárpótlási folyamatot, 
- üzleti alapra helyezi az állami vagyon kezelését, 
- minden vonatkozásban megteremti az EU előírásokkal való konformitást (arany-

részvények, vállalati támogatások stb.). 
 
A Kormány átláthatóvá kívánta tenni mind a privatizációt, mind a vagyonkezelést, és a 
költségvetés keretébe integrálva mutatta be az ÁPV Rt. tevékenységének államháztartásra 
gyakorolt hatását. 

 3



 

2. Vezetői összefoglaló 
 
Az ÁPV Rt. Igazgatósága az ÁSZ Jelentését megismerve megállapította, hogy az ÁPV Rt. 
2004. évi tevékenységét törvényesen és szabályozottan végezte, a gazdálkodása üzletileg 
sikeres és eredményes volt. 
 
A privatizációs szervezet 2004. évben nettó értéken (elszámolás-technikai tételek nélkül) 
306,9 Mrd Ft bevételt realizált, ami a magánosítás történetében rekordnak mondható 1995. 
évet (481,0 Mrd Ft) és az 1997. éves (350,4 Mrd Ft) értéket követi a képzeletbeli dobogón. Az 
elszámolás-technikai tételek figyelembevételével (Postabank privatizációja, Mehib, Eximbank 
értékesítése az MFB részére) az ÁPV Rt. „bruttó” 398,6 Mrd Ft bevételt ért el, 2004-ben 
számos nagy – a közfigyelem középpontjában lévő - tranzakciót bonyolított le: 
 
Az év legjelentősebb tranzakciója a Richter Gedeon Rt. innovatív privatizációja. A Richter 
Gedeon Rt. – nemcsak az ÁPV Rt. gyakorlatában, de a tőkepiacon is újszerű - átcserélhető 
kötvénykibocsátása a vártnál is jobb eredményt hozott. Az ÁPV Rt. – privatizációs tanácsadó 
közreműködésével - 639 M euró névértékű kamatozó, 2009-ben esedékes, a Richter állami 
tulajdonban lévő részvényeire átcserélhető kötvényt bocsátott ki. A kötvények ellenértéke 
közel 158 Mrd Ft. 
 
Az év elején a MOL Rt. 13,6 %-os részvénycsomagjának értékesítése megvalósult. A 
tranzakció 77 Mrd Ft bevételt jelentett az ÁPV Rt-nek. Az összetett részvényértékesítés 2004. 
évi szakasza keretében a MOL Rt. „A” sorozatú részvényei kerültek felajánlásra intézményi 
és belföldi nyilvános értékesítés céljaira. 
 
A feladat nagyságát tekintve a DUNAFERR Rt. 2003. évben indított privatizációs 
tranzakcióját az ÁPV Rt. formálisan is az „év tranzakciója” címmel illette. A befektetővel 
szembeni elvárásokat, 

• hogy rendelkezzen a hosszú távú működést biztosító technológia működtetését, 
felújítását biztosító beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi háttérrel és 
garanciákkal, 

• hogy vállaljon szerződéses kötelezettséget a munkavállalók foglalkoztatására, 
munkakörülményeik javítására, illetve 

• hogy vállaljon megfelelő pénzügyi kötelezettséget a foglalkoztatás kistérségi szintű 
megoldásának elősegítésére, 

a nyertes konzorcium biztosítani tudja. A tranzakciót számos, a hitelező bankokkal, a 
munkavállalói érdekképviseletekkel, az érintett önkormányzattal lefolytatott egyeztetésnek 
köszönhetően sikerült a kormányzati elvárásoknak megfelelően, más érintettek érdekeinek 
szem előtt tartásával lebonyolítani.    
 
Az AGRÁR társaságok privatizációja nem összegszerűségében jelentett kimagasló 
eredményt. A tranzakciók sikerét a nehéz piaci körülmények között működő agrár társaságok 
versenyképességének javulása is jelzi: 

• tőkeerejének növekedése, 
• a földterületek hatékonyabb hasznosítása és 
• az eddig felhalmozott szakmai és térségfejlesztő szerepük, valamint integrációs 

képességük megtartása. 
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Mindezt oly módon sikerült megvalósítani, hogy a társaságok privatizációjában a hazai 
vállalkozásokon túl a munkavállalók és a menedzsment tagjai is szerephez jutottak.  
 
Az ÁPV Rt. 2004. évben jelentős összeggel járult hozzá a központi költségvetéshez: a 
hozzárendelt vagyon bevételeinek és kiadásainak különbözete alapján 166,5 Mrd Ft, a 
beszedett osztalék címén további 43,2 Mrd Ft került befizetésre (összesen 209,7 Mrd Ft). Az 
ÁPV Rt. 2004. évben – az elmúlt időszaktól eltérően – az osztalékfizetési kötelezettségét az 
osztalékbevételek figyelembe vételével havonként teljesítette.  
 
Az ÁPV Rt. a Corporate Governance területén az elmúlt évben elért eredményeket tovább 
javította. A 2004. évben a hozzárendelt vagyonhoz tartozó társaságok gazdálkodásában 
folytatódnak az elmúlt év tendenciái: 2004. év végére várhatóan 68,5 Mrd Ft-os ÁPV Rt. 
tulajdonrészre jutó adózás előtti eredményt realizálnak, ami a tervezett értéket (29,8 Mrd Ft) 
jelentősen meghaladják. Az 68,5 Mrd Ft-os eredmény a portfolióban lévő 103 db nyereséges, 
és 35 db veszteséges társaság gazdálkodásának eredője.  
 
Az ÁPV Rt. 2004. évben rekord összegű osztalékot és osztalékelőleget szedett be az 
eredményesen működő társaságaitól. Az értékesítések miatt szűkülő portfolióval mindezek 
eléréséhez a megmaradt társaságok eredményességének javulására volt szükség. A Postabank 
privatizációs elszámolásából adódó összegen túl 43,2 Mrd Ft bevételt realizált az ÁPV Rt. 
osztalék és osztalékelőleg jogcímen. A korábbi négy év átlagában az osztalékbevétel a 2004. 
évi 15 %-át sem érte el. (2003: 28,7 Mrd Ft, 2002: 12,8 Mrd Ft, 2001: 8,5 Mrd Ft, 2000: 12,9 
Mrd Ft, átlag 15,7 Mrd Ft.)  
 
 
Mindezen feladatok megvalósítása mellett az ÁPV Rt. feletti tulajdonosi felügyeletet ellátó 
Pénzügyminisztériummal való együttműködés jelentősen felértékelődött, a kapcsolattartás és 
az információ-szolgáltatás minősége javult. 
 
 

II. AZ ÁPV RT. BESZÁMOLÁSI RENDJE 
 
 
Az ÁPV Rt. Igazgatósága negyedévente köteles a Felügyelő Bizottságnak számot adni a 
Társaság tevékenységéről, mely kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti: 
 

- I. és III. negyedéves jelentés, amely magában foglalja az adott időszak eredmény 
kimutatását és az ehhez kapcsolódó rövid üzleti jelentést. (Elkészítésének határideje a 
fordulónaptól számított 60 nap.) 

- A féléves beszámoló, tartalmában azonos az éves beszámolóéval. (Elkészítésének 
határideje a fordulónaptól számított 120 nap.) 

 
A beszámolási rend részét képezi a külső ellenőrző szervek felé történő beszámolási 
kötelezettségek teljesítése is: 
 

- A Kormány évente köteles az Országgyűlésnek beszámolni az ÁPV Rt. 
tevékenységéről, a tulajdonában lévő, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, 
hasznosításának eredményéről.  
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- Az ÁPV Rt. Igazgatósága – a privatizációs törvény szerint – félévente köteles 
tájékoztatni az Állami Számvevőszéket a tulajdonában álló és a hozzárendelt vagyon 
változásáról, hasznosításáról. 

 
Az ÁPV Rt. a számviteli törvény 119. § (2) bekezdése értelmében konszolidált éves 
beszámolót nem készít. 
 
Az ÁPV Rt. 2004. évi gazdálkodásáról szóló, független könyvvizsgáló által auditált 
beszámolót a vonatkozó szabályok szerint a pénzügyminiszter, mint a társaság részvényesi 
jogainak gyakorlója fogadta el. 
 
 

III. AZ ÁPV RT. SAJÁT VAGYONA 
 
Az ÁPV Rt. az állam tulajdonában álló részvények és üzletrészek, valamint egyéb vagyon 
magántulajdonosok részére történő értékesítésére, továbbá a privatizáció megtörténtéig a 
vagyon hasznosítására, illetve a tartós állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon 
kezelésére, hatékony működtetésére a Kormány által alapított egyszemélyes részvénytársaság. 
A Társaság részvénye 1 db 9.698.000 eFt névértékű, névre szóló részvény. A részvény 
kizárólagos állami tulajdonban áll, másra érvényesen nem átruházható, nem forgalomképes. A 
részvényt az ÁPV Rt. az MNB-nél helyezte letétbe. A Társaság saját tőkéje 11.276.693 eFt, 
ebből a jegyzett tőke 9.698.000 eFt. 
 
Az ÁPV Rt. alapítására és működésére – az 1995. évi XXXIX. törvény eltérő rendelkezései 
kivételével – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szabályai 
vonatkoznak. 
 
 

IV. AZ ÁPV RT. HOZZÁRENDELT VAGYONA 

1. A hozzárendelt vagyon összetétele 
 

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának változása tranzakciók alapján, 2004. év 
 

 Nyitó adatok  
2004.01.01 

változás tranzakciók 
alapján 

változás 
gazdálkodás 

eredm. alapján

Záró adatok 
2004. 12. 31. 

Változás 
 

 db MFt db MFt MFt db MFt db MFt 
1. Gazd. társaságok 217 849.525 -24 -151.188 +139.557 193 837.894 -24 -11.631
2. Állami vállalatok 96 327 -15 -127 81 200 -15 -127
3. Elvont, vásárolt, átvett v.e.  26.479 +1.099 27.578  1.099
4. Termőföld  2.592 2.592  0
5. Pénzkészlet  41.422 +35.076 76.498  35.076
6. Államkötvény  0  0
7. Követelések  89.361 -48.275 41.086  -48.275
8. Kötelezettségek  197.829 +74.612 272.441  +74.612
ÖSSZESEN 313 811.877 -39 -238.027 +139.557 274 713.407 -39 -98.470

1. számú táblázat 
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Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának nagysága 2004-ben számottevően változott: 2003. 
december 31-én 811,9 milliárd Ft, 2004. december 31-i állapot szerint – összesen 98,5 
milliárd forinttal – 713,4 milliárd Ft-ra csökkent. A tranzakciók alapján 238,0 Mrd Ft összegű 
volt a csökkenés, a gazdálkodás eredményessége alapján 139,6 Mrd Ft növekedést 
könyvelt el az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó működő gazdasági társasági 
kör. 
 

2. Az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó társasági körön belüli vagyonváltozás 
 

Az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó gazdasági társaságok 
 

 Nyitó adatok  
2004.01.01 

változás tranzakciók 
alapján 

változás 
gazdálkodás 

eredm. alapján

Záró adatok 
2004. 12. 31. 

Változás 
 

 db MFt db MFt MFt db MFt db MFt 
Tartós állami tulajdonban lévő 38 287.608 -28.884 +56.195 38 314.919 0 +27.311
ebből: részvénytársaság 37 282.846 -29.084 +56.092 37 309.854 0 +27.008
          egyéb társaság 1 4.762 +200 +103 1 5.065 0 +303
Teljes mértékben privatizálható 120 561.830 -20 -122.497 +83.362 100 522.695 -20 -39.135
ebből: részvénytársaság 92 536.167 -14 -109.119 +88.682 78 515.730 -14 -20.437
          egyéb társaság 28 25.663 -6 -13.378 -5.320 22 6.965 -6 -18.698
Működő társaságok összesen 158 849.438 -20 -151.381 +139.557 138 837.614 -20 -11.824
Végelszámolás alatt álló 4 87 3 +193 7 280 +3 +193
Felszámolás alatt álló  55 0 -7 48 0 -7 0
Gazdasági társaságok össz. 217 849.525 -24 -151.188 139.557 193 837.894 -24 -11.631

2. számú táblázat 
 
Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában 2004. december 31-i adatok alapján 193 db gazdasági 
társaság található, nyilvántartási értékük 837.894 MFt. 2004. évben a hozzárendelt vagyonhoz 
tartozó gazdasági társaságok nyilvántartási értéke összességében 11.631 MFt-tal csökkent.  
 
Tranzakciók alapján a legjelentősebb csökkentő tényezők a MOL Rt. értékesítése (70.029 
MFt), a Magyar Posta Rt. tőkeleszállítása (33.906 MFt), a Dunaferr Rt. értékesítése (16.288 
MFt). Az állomány növekedéséhez járult hozzá az Állami Autópálya Kezelő Rt. átvétele 
(34.050 MFt).  
 
A gazdálkodás eredményessége alapján történt állományváltozáshoz jelentősen járultak hozzá 
az Antenna Hungária Rt., a Richter Gedeon Rt. és az FHB Rt. gazdálkodásával összefüggő 
nyereséghatások.    
 
Teljes mértékben privatizálható: Az ÁPV Rt. 100 db gazdasági társaságot teljes mértékben 
privatizálhatóként tart nyilván, amelyben 65 db cégben többségi tulajdonnal, míg 35 db-ban 
kisebbségi részesedéssel rendelkezünk. A privatizálható többségi tulajdonban lévő cégek 
között jelentős részarányt képviselnek a Volán társaságok, az Antenna Hungária Rt., valamint 
az MFB-től megvásárolt portfolió. 
 
A teljes mértékben privatizálható társaságok adatai között szerepelnek a tartós állami 
tulajdonban lévő társaságok tartós állami tulajdonrészén felüli, még privatizálandó 
részesedései is, így a gazdálkodási eredmények is ezen elv szerint kerülnek kimutatásra. 
 
Tartós állami tulajdonban lévő cégek: A tartós állami tulajdonban lévő cégek száma 38 db, 
2004. évben darabszámuk nem változott.  
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Tartós állami tulajdonban lévő cégek, 2004. december 31. 
 

tartós állami részesedés 
mértéke 

Társaságok megnevezése darabszáma 

100 % 19 db erdőgazdaság, Tiszavíz Vízerőmű Kft., Szerencsejáték Rt. 21 
50 % + 1 szavazat MVM Rt., Hitelgarancia Rt., Magyar Posta Rt. 3 
25 % + 1 szavazat Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Budapest Airport Rt., 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Eximbank Rt., MEHIB Rt., 
5 

aranyrészvény MOL Rt., OTP Rt., Hungaropharma Rt., HUNGEXPO Rt., 
Zsolnay Porcelángyár Rt., KAGE Rt., PICK Szeged Rt., HERZ 
Szalámigyár Rt., CD Hungary Rt. 
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összesen  38 
3. számú táblázat 
 
A kötelezettségállomány alakulása 
 

Az ÁPV Rt. a kötelezettségeit két fő csoportba sorolja: 
- mérlegben szereplő kötelezettségek (normatív) 
- mérlegen kívüli kötelezettségek („függő/várható”) 

 
A normatív körbe sorolt kötelezettségek esetében ismert a kötelezettség tartalma, jogosultja, 
a kötelezettség esedékessége és összege. A várható kötelezettségek körébe kell sorolni a 
normatív kötelezettségeket meghatározó ismérvekkel nem rendelkező kötelezettségeket. Ezek 
olyan múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, várhatóan 
felmerülő fizetési kötelezettségek, amelyek összege vagy esedékességének időpontja még 
bizonytalan. 

A normatív kötelezettségek alakulása 
 

Tőke (MFt) Tőke (MFt) 
Normatív kötelezettség megnevezése 2004. január 1. 2004. december 31. 

Szállítók, vevői előlegek 88.970 9.320 
Alapítói járandóságok 781 131 
Belterületi föld miatt köt.(1989.XIII.tv) 906 579 
Belterületi föld miatti köt.(1992.LIV. tv.) 1.057 171 
Privatizációs ellenérték hányad (PEH) 6 1 
Villamosipari dolg. járandósága 1.037 762 
Bánatpénz 24 602 
Privatizáció előkészítésével kapcs. köt. 237 47 
Saját vagyonnal szembeni kötelezettség 0 0 
Privatizációs tartalékot terhelő köt. 18 75 
Osztalék előleg miatt fennálló kötelezettség 0 0 
Egyéb rövid lej. kötelezettségek 13.244 15.478 
Átutalt, de be nem jegyzett tőkeemelés miatti köt. 5.695 10.509 
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 21.190 157.149 
Passzív időbeli elhatárolás 1.570 639 
Normatív kötelezettségek kamatára képzett céltartalék 1.696 973 
ÖSSZESEN 136.432 196.436 

4. számú táblázat 
 
A normatív kötelezettségek között jelentős részarányt, 80,0 %-ot képvisel az egyéb hosszú 
lejáratú kötelezettségek, amely az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvények miatti kötelezettség.  
 
A várható, mérlegen kívüli kötelezettségek a következők: 
- függő kötelezettségek, olyan általában harmadik személlyel szemben vállalt 
kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján már fennálltak, de mérleg tételként 
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szerepeltetésük jövőbeli eseményektől függ (pl. kezesség-, garanciavállalás, le nem zárt peres 
ügyekkel kapcsolatos, stb.); 
- biztos jövőbeni kötelezettségek, amelyek olyan visszavonhatatlan kötelezettségek, 
amelyek a mérleg fordulónapján már fennálltak, de a szerződések teljesítése még nem történt 
meg (pl. határidős ügyletekből következő fizetési kötelezettség, stb.). 
 

A függő kötelezettségekre képzett céltartalék alakulása  
 

Függő kötelezettségekre képzett céltartalék 
Tőke + kamat 
2004. január 1. 

(MFt) 

Tőke + kamat 
2004. december 31. 

(MFt) 
Garancia és szavatosság 11.629 12.332
Konszernfelelősség 0 0
Elvont vagyon utáni kezesség 24.141 23.856
PEH 785 895
Önkormányzati járandóság 6.728 10.647
Tőkepótlási kötelezettség (ÁPV Rt. társaságok) 9.670 0
Reverzális levelek utáni kötelezettség 7.574 9.632
MALÉV részvény vásárlás 92 0
Forrás Rt. apport visszavásárlási kötelezettség 779 0

Richter opció 0 18.643

Összesen 61.398 76.005

5. számú táblázat 
 
Az ÁPV Rt. kötelezettségei – az elévülési szabályok, illetve a kifizetések rendezése miatt – a 
következő időszakban csökkenő tendenciát mutatnak. 
 
 

V. AZ ÁPV RT. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE, 
A CORPORATE GOVERNANCE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK 

 
 

1. Az ÁPV Rt. vagyonkezelési tevékenysége, helyzetkép az ÁPV Rt. portfolióról 
 
A kiemelt társaságok, társaságcsoportok és egyéb portfoliók 
 
A kiemelt társaságok: 

• Antenna Hungária Rt., Budapest Airport Rt., Földhitel és Jelzálogbank Rt., 
MAHART, MALÉV Rt., MOL Rt., MVM Rt., Magyar Posta Rt., Richter Gedeon Rt., 
Szerencsejáték Rt. Ebből a körből 2004-ben 5 társaság tartozott a privatizációs törvény 
szerint tartós állami tulajdonba (Budapest Airport Rt., MVM Rt., MOL Rt., Magyar 
Posta Rt., Szerencsejáték Rt.) 

 
A felsorolt – kiemelten kezelt – 10 társaság az ÁPV Rt. portfoliójának több mint kétharmadát 
képviseli az árbevétel, a saját tőke és a teljes eszközvagyon szempontjából is, ezért 
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gazdálkodásuk alapvetően meghatározza, befolyásolja az ÁPV Rt. teljes portfoliójának 
eredményességét. 
 
ANTENNA Hungária: Az AH 2004-ben 1.579 MFt adózás előtti eredményt ért el, ami közel 
104 MFt-tal (7 %-kal) haladja meg a bázisévet. (Az AH csoport 2004-ben 12.022 MFt adózás 
előtti eredményt ért el, többszörösen meghaladva a 318 MFt-os bázis értéket.) 
 
Budapest Airport Rt.: A Társaság 2004. évben 12.100 MFt adózás előtti eredményt ért el, a 
bázisértéket ezzel közel kétszeresen haladva meg (bázis: 5.763 MFt). A Társaság saját tőke-
helyzete 2004. évben is javult, a BA Rt. saját tőkéje elérte a jegyzett tőke kétszeresét.  
 
Földhitel- és Jelzálogbank Rt.: A 2004. évi mérlegfőösszeg 416.204 MFt, ami 106.031 MFt-
tal magasabb a 2003. évi összegnél. Az FHB Rt. első nyereséges évét 2002-ben zárta 522,6 
MFt-os adózás előtti eredménnyel. A 2003. évi adózás előtti eredmény 4,9 Mrd Ft volt, míg a 
2004. évi 8,4 Mrd Ft, ami 71 %-os növekedést jelent.  
 
MALÉV Rt.: A MALÉV továbbra is nehéz helyzetben gazdálkodik. A MALÉV Rt. adózás 
előtti eredménye a 2003. évi –13.494 MFt-ról –4.906 MFt-ra változott, azaz a veszteség 
mintegy 8,5 Mrd Ft-tal csökkent. Az eredményjavulás kisebb mértékben az üzemi eredmény 
szintjén következett be (3,2 Mrd Ft), a zöme a pénzügyi illetve a rendkívüli tényezők 
következménye.  
 
MOL Rt.: A Társaság üzleti eredménye a 2003. évi 56.794 MFt-ról 2004-ben 93.503 MFt-ra 
emelkedett. A MOL Rt. 137.082 MFt-os mérleg szerinti eredménye a kedvezően alakuló 
gazdasági környezetnek és a Társaság hatékonyságjavító intézkedéseinek köszönhető. (A 
MOL csoport 2004. évben 256.456 MFt adózás előtti eredményt mutatott ki.)  
 
MVM Rt.: Az MVM Rt. 2004. évi adózás előtti eredménye 9,8 Mrd Ft volt. Ez az eredmény 
lényegesen kedvezőbb a bázisidőszak –1,2 Mrd Ft-os értékénél, és a tervezetthez képest is 
jelentősen javult. (Az MVM csoport –229 MFt adózás előtti eredményt ért el, a bázis –3.590 
MFt-tal szemben.) 
 
MAGYAR Posta Rt.: A Társaság értékesítés nettó árbevétele 154,9 Mrd Ft volt (terv: 152,5 
Mrd Ft), az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 3,4 Mrd Ft-tal szemben 4,3 Mrd Ft-ot 
ért el. Az adózás előtti eredmény a tervezett 2,1 Mrd Ft-hoz képest 4,1 Mrd Ft-ban 
realizálódott. 
 
RICHTER Gedeon Rt.:  A Richter Gedeon Rt. összességében 2004-ben is kiváló 
teljesítményt ért el, s tovább növelte eredményességét, az adózás előtti eredményük 2004-ben 
több mint 38 Mrd Ft volt, amelyből az ÁPV Rt. tulajdonrészre jutó nyereség 9,5 Mrd Ft.  
 
Szerencsejáték Rt.: A Szerencsejáték Rt. 2004. évi tervezett eredménye lényegesen alatta 
marad a korábbi években elértnek az egyes játékok játékadójának emelése miatt. A 
Szerencsejáték Rt.-nél 2004. évben +4,7 Mrd Ft volt az üzemi nyereség.  
 
Társaságcsoportok:
 
ERDÉSZETI társaságcsoport: Az erdészeti társaságok 2004. évben 51.699 M Ft nettó 
árbevételt, 1.242 M Ft üzemi eredményt és 1.265 M Ft adózás előtti eredményt értek el. 
Veszteséges társaság nem volt, a cégcsoport együttesen teljesítette a 2004. évi tervet.  
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A kezelésükben lévő területeken tartamos, fenntartható fejlődést szolgáló gazdálkodást 
folytattak, egyre csökkenő költségvetési támogatás mellett is nyereségesen működtek. A jövő 
megalapozása érdekében 4,9 Mrd Ft. beruházást valósítottak meg, egyaránt meghaladva úgy a 
terv-előirányzatot, mint a bázis teljesítményt. A beruházások 75,9%-át saját forrásból 
biztosították. 
 
Az erdészeti társaságok 2004. évben 12,7 Mrd Ft-ot fizettek be az állami költségvetésbe 
különféle jogcímeken, ezzel szemben 6 Mrd Ft támogatásban részesültek, így 6,7 Mrd Ft-tal 
járultak hozzá az állami feladatok finanszírozásához annak ellenére, hogy jelentős 
volumenben közcélú, illetve közjóléti feladatokat láttak el. A befizetések közül a 
legjelentősebb tételek az élőmunkához kapcsolódó adó és járulék jellegű befizetések, valamint 
az erdőfenntartási járulék összege. A kapott támogatások közül az FVM fejezetű erdészeti 
feladatok finanszírozását elősegítő juttatások volumene a legnagyobb.  
 
Az Állami Erdészeti Szolgálat éves záró jelentései szerint a társaságok  az erdőállomány-
gazdálkodási feladataikat jó szakmai színvonalon teljesítették, három társaság esetében 
országosan kiemelkedőnek ítélték, és kiváló minősítéssel illették munkájukat (Észak-
Magyarországi Erdőgazdasági  Rt., Mecseki Erdészeti Rt. és a Bakonyerdő Erdészeti és 
Faipari Rt.) 
 
2004. évben 8 erdészeti társaság vett részt a közmunkaprogramban. A programot az ÁPV Rt. 
200 M Ft-tal támogatta. A program során átlagosan 1095 fő – elsősorban roma származású, 
tartósan munkanélküli – került foglalkoztatásra, hat hónapon keresztül. A program 2005-ben 
11 erdészeti társaság részvételével tovább folytatódik. 
 
Az állami támogatások csökkenése ellenére 2004. évben valamennyi erdészeti társaság 
eredményesen gazdálkodott. A Társaságok közcélú feladatainak ellátásában (erdei iskolák, 
hulladéklerakók megszüntetése, erdei vasutak, oktatási, kutatási feladatok, stb.) az állami 
szerepvállalást szükségesnek tartjuk.  
 
VOLÁN társaságcsoport: A bevételek jelentős arányát jelentő helyi és helyközi közlekedés 
bevételeit a hatósági árak határozzák meg, azok növekedése az infláció mértékét sem érte el 
az elmúlt években.  
 
Az autóbuszpark átlagéletkora és futott kilométer-teljesítménye folyamatosan nő, mára az 
ideálisnak tekinthető 7 évvel szemben a legtöbb társaságnál meghaladta a 12 évet. 2004. 
december 31-én 6.994 db autóbuszt üzemeltettek a társaságok, melyek átlagéletkora 11,75 év 
volt. Az állomány 51 %-a 12 év feletti és körülbelül egyharmada már legalább egy teljes 
átépítésen átesett. 
 
A ráfordítások összetételét, illetve alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az erőforrás-
szerkezetnek megfelelően a két legjelentősebb tétel a személyi jellegű ráfordítás (kb.: 50 %), 
valamint az üzemanyag költség (kb.: 20 %). 
 
Az eredmény alakulása az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat, különösen azoknál a 
társaságoknál, amelyeknél az árbevétel döntő része az alaptevékenységből képződik. A 
társaságok eredménytermelő képessége meglehetősen alacsony.  
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2004. évben a bázishoz képest a pénzügyi eredmény kivételével az összes eredménykategória 
romlást mutat. Az adózás előtti eredmény közel felére csökkent (bázis: 597,1 MFt, terv: 290,5 
MFt, tény: 337,4 MFt), ezzel a gazdálkodás jövedelmezősége terén is nagy visszaesés 
tapasztalható. Különösen jelentős eredménycsökkentő hatást jelentettek a portfolióban a 
Volánbusz Rt.-nél az elmaradt ingatlan értékesítések, így a társaság –450 millió Ft-os 
veszteséget ért el 2004-ben. 
 
Egyéb portfoliók 
 
- A SZÖVÜR Kft. 
 
A társaság a szövetkezetek külső üzletrészeinek felvásárlásával foglalkozik. Kezdetben csak a 
működő szövetkezetek üzletrészeit vásárolta fel, de 2003. január 1-től a Casa Kft-től átvette a 
felszámolás vagy végelszámolás alatt álló szövetkezetek külső üzletrészeit is. A szövetkezetek 
nagy részének veszteségei miatt minden évben értékvesztés elszámolására kerül sor az 
üzletrészek piaci értékének csökkenése miatt.  
  
A társaságnak a 2139/2004. (VI.8.) sz. Kormányhatározat szerint 2004. évben meg kellett 
volna kezdenie a külső szövetkezeti üzletrészek kedvezményes értékesítését. Az üzletrész 
értékesítés 2004. évben nem indulhatott meg, mert a tranzakció megkezdéséhez a Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. hozzájárulásához is szükség lett volna, amely megadását feltételekhez 
kötötte. (Az üzletrészek jelzáloggal terheltek.) 
 
 

A SZÖVÜR Kft. főbb gazdálkodási adatai 
 

(adatok E Ft-ban) 
Mérleg fontosabb sorai  2004.évi tény 

Befektetett eszközök 25.996 
Forgóeszközök 25.385.261 
Saját tőke 350.844 
Céltartalék 3.103 
Kötelezettségek 24.665.296 

ebből hosszú lejáratú kötelezettségek 22.185.103 
Mérlegfőösszeg 25.447.096 

Eredménykimutatás sorai 2004.tény 
Értékesítés nettó árbevétele 0 
Üzemi tevékenység eredménye - 304.322 
Pü.-i műv. bevételei 747.988 
Pü-i műv. ráfordításai 5.202.416 
Pü-i műveletek eredménye - 4.454.428 
Adózás előtti eredmény - 4.774.952 
 
A társaság veszteséges gazdálkodásának alapvető oka, hogy a névértéken megvásárolt külső 
üzletrészek piaci értéke jóval alacsonyabb a nyilvántartásban szereplő értéknél, ezért minden 
évben a meglévő állomány után jelentős értékvesztés kerül elszámolásra a pénzügyi 
műveletek ráfordításai között. Emellett a társaság eredményeit az MFB Rt-től kapott 24,5 Mrd 
Ft-os hitel utáni kamatráfordítás is csökkenti évente 2,5-2,6 Mrd Ft-os nagyságrendben. 
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- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) kezelésében lévő állami vagyonnal 
kapcsolatos feladatok 

 
Az ÁPV Rt. és az Egészségügyi Minisztérium 2003. június 30-án megkötötte a megmaradt 
vagyonelemekre (két társasági részesedésre és 68 db ingatlanra) az SZT/25169 sz. Értékesítési 
és Átmeneti Vagyonkezelési Szerződést. Az ezt követő törvénymódosítások eredményeként a 
jelenlegi értékesítési határidő 2005. december 31. 
 
Ingatlan portfolió: 
 
2004. évben 46 db lakás értékesítése történt meg. 2005. I-III. negyedévben további 6 ingatlan 
értékesítését zárta le az ÁPV Rt. Az értékesítési folyamat eddigi eredményét összegezve 
megállapítható, hogy az OEP vagyonkezelésébe tartozó, értékesítendő 68 ingatlanból 64 
ingatlannal kapcsolatosan az ÁPV Rt. feladatait az alábbiak szerint befejezte: 
- 52 db értékesítése megtörtént, 
- 8 db lakás értékesítését a nyugdíjas bérlők nyilatkozatukkal letiltották, 
- 1 db lakás értékesítése tekintetében az OEP kérésére az első árverés visszavonásra került 

(lakáscserére, lakásfelújításra és új bérleti szerződés megkötésére, tehát más 
elképzelésekre való hivatkozással), 

- 3 db nem lakás célú helyiség második árverése is ajánlattevő hiányában eredménytelenül 
zárult (ezek az ingatlanok jelenleg nem forgalomképesek). 

 
A megmaradt 4 db – jogi problémákkal terhelt – ingatlan értékesítése leghamarabb 2006-ban 
fejezhető be. 
 
Társasági részesedések: 
 
Az ÁPV Rt. az OEP-től két társaság értékesítésére kapott megbízást. 
 
Postabank és Takarékpénztár Rt.: 2004. február 5-én az ÁPV Rt. Igazgatósága jóváhagyta 
az Egészségbiztosítási Alap vagyonát képező Postabank Rt. részvénycsomag nyilvános vételi 
ajánlat keretében történő értékesítéséről szóló előterjesztést (59/2004. (II.05.) IG sz. 
határozat). A vételi ajánlatot az Erste Bank AG tette közzé 2004. január 10-én, miután 
megszerezte a Postabank Rt. részvényeinek mintegy 99,97%-át. A tranzakció keretében 
2.072.435 Ft névértékű részvénycsomag értékesítésére került sor 10.489.298 Ft ellenértékért.  
 
Szikra Lapnyomda Rt.: A szerződés szerint az ÁPV Rt. feladata a Szikra Lapnyomda Rt-
ben fennálló 360.020.000 Ft névértékű, az alaptőke 13,74 %-át kitevő részvénycsomag 
értékesítése. Az ÁPV Rt. a részvényeket korábban több alkalommal pályázat keretében 
értékesíteni kívánta, eredménytelenül. Az ÁPV Rt. Igazgatósága által 2004. december 21-én 
elfogadott pályázati kiírásra egy érvényes ajánlat érkezett. Elfogadása esetén azonban jelentős 
vagyonvesztés következett volna be. Jelenleg az ÁPV Rt. tárgyalásos eljárás keretében 
kívánja értékesíteni a részvénycsomagot.  
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2. Az ÁPV Rt. környezetvédelmi tevékenysége 
 
Az ÁPV Rt. által végzett környezetvédelmi tevékenység három fő területre tagolható:  
 
1. A volt szovjet használatú ingatlanok környezetvédelmi kármentesítésével kapcsolatos 

feladatok ellátása és finanszírozása. Az ÁPV Rt. felelősségi körébe utalt volt szovjet 
ingatlanok közül 2004. évben Tököl, Kiskunlacháza, Kalocsa, Kunmadaras és 
Mezőkövesd ingatlanok kármentesítése volt folyamatban. A tököli repülőtér jelentős 
részén már csak utóellenőrzési kötelezettség áll fenn. Kiskunlacházán és Kalocsán a 
kármentesítés a műszaki beavatkozási szakaszban van, Kunmadaras és Mezőkövesd 
vonatkozásában műszaki beavatkozási terv aktualizálása volt folyamatban. 

  
2. Az ÁPV Rt. és jogelődei portfoliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb 

vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok ellátása, és finanszírozása. Az e jogcímen keletkezett ráfordítások jelentős részét 
a Nitrokémia Rt. kármentesítésével összefüggő kifizetések teszik ki. A Nitrokémia 
ipartelepek környezeti kármentesítésének finanszírozása és ellenőrzése a 
2236/1997.(VII.29.) Korm. határozat alapján történik. 

 
3. Egyéb, az ÁPV Rt. tevékenységével kapcsolatosan felmerülő környezetvédelmi feladatok 

ellátása (pl. privatizációs szerződésekben rögzített környezetvédelmi kötelezettségek 
megvalósítása, ill. ellenőrzése, közreműködés az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó 
társaságoknál felmerülő környezetvédelmi problémák megoldásában, közreműködés az 
ÁPV Rt. kezelésébe tartozó ingatlanokkal kapcsolatosan felmerülő környezetvédelmi 
problémák megoldásában, stb.) 

 
Az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó társaságok környezetvédelmi kármentesítéseire és 
beruházásaira biztosított forrás felhasználása ÁPV Rt. Igazgatósági határozat alapján 
szabályozott rend szerint történik.  
 
 

VI. AZ ÁPV RT. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA, A 
KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 

 
 
Az ÁPV Rt. 2004. évi üzleti terve és a módosított terv 
 
Az ÁPV Rt. 2004. évi üzleti tervét az ÁPV Rt. Igazgatósága a 751/2003.(XII.23.) IG számú 
határozatával hagyta jóvá. A MOL Rt. sikeres privatizációja, illetve a pénzügyminiszter által 
elvárt takarékossági intézkedések tervben történő megjelenítése indokolttá tette az 
Igazgatóság által elfogadott üzleti terv átdolgozását. Az átdolgozott üzleti tervet az ÁPV Rt. 
Igazgatósága a 183/2004. (IV.1.) IG számú határozatával, a Részvényesi Jogok Gyakorlója a 
7/2004.(IV.30.) sz. határozatával fogadta el.  
 
Az ÁPV Rt. Igazgatósága a Társaság 2004. I. félévi gazdálkodása tükrében az Üzleti Tervet 
felülvizsgálta, és a terv módosítását a 470/2004.(VIII.26.) IG számú határozatával jóváhagyta. 
A módosított terv jóváhagyás céljából a részvényesi jogok gyakorlójának beterjesztésre 
került, az a 22/2004.(X.29.) RJGY számú határozattal került elfogadásra.    
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1. Az ÁPV Rt. költségvetési kapcsolatai 
 
Az ÁPV Rt. bevételeinek felhasználásáról egyrészt a privatizációs törvény, másrészt a 
mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. Az ÁPV Rt. gazdálkodásának keretét az éves 
költségvetési törvény biztosítja. A törvény 13. számú mellékletében meghatározott kiadási 
előirányzat az elért bevételtől függő felhasználási jogcímeket és felső korlátokat rögzíti.  
 
Szintén a költségvetési törvény határozza meg a privatizációs tartalék felhasználásának 
jogcímeit. 
 
A Kormány évente – az előző évi állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
előterjesztésével egyidejűleg – köteles az Országgyűlésnek beszámolni az ÁPV Rt. 
tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, 
hasznosulásának eredményéről. 
 

2. Bevételi célkitűzések és azok teljesülése 
 

Az ÁPV Rt. 2004. évben 398.631 MFt bevételt realizált, amely 6,2 %-kal haladja meg az 
üzleti tervben szereplő összeget. A magasabb összegben realizálódott bevétel jelentős részben 
a B.3. egyéb bevételek (+ 38.593 MFt) soron, valamint a B.2. kapott osztalék, részesedés 
(+18.193 MFt) soron jelentkezik. 

 
Az ÁPV Rt. 2004. évi bevételeinek alakulása 

 
Megnevezés 2004. éves terv 

(MFt) 
2004. évi tény 

(MFt) 
Index (%) 

2004. évi tény / 
2004. éves terv 

B.1.1. Privatizációs bevétel  146.488 113.644 77,6
B.1.2. Vagyonhasznosítási bevétel 113 233 206,2
B.1.3. Kárpótlási jegy bevétel 849 226 26,6
B.1. Értékesítés és vagyonhasznosítás összesen 147.450 114.103 77,4
B.2. Kapott osztalék, részesedés 69.262 87.455 126,3
B.3. Egyéb bevételek 158.505 197.073 124,3
B.R. Rendelt vagyonnal kapcsolatos bevételek összesen 375.217 398.631 106,2
B.4. Tartalékból átmeneti finanszírozásra kapott összeg 15.334 15.334 100,0
B. Bevételek összesen 390.551 413.965 106,0
6. számú táblázat 
 
 
Az ÁPV Rt. 2004. évben 113.644 MFt bevételt ért el üzletrészek és egyéb eszközök 
értékesítéséből. A beszámolási időszakban zárult a MOL Rt privatizációs tranzakciója, 
amelyből 77.020 MFt folyt be a Társaság bankszámlájára. A privatizációs bevételek tervezett 
szint alatt realizálódtak. Megvalósult, de a 2005. évre áthúzódott a Nemzeti Tankönyvkiadó 
Rt., az ELMIB Rt. és a Magáz Kft. értékesítése.  
 
Több részesedés a társasági privatizációs koncepció megváltozása (pl.. Balatoni Hajózási Rt., 
MAHART Szabadkikötő Rt., Reorg Rt., Mecsekérc Rt.), illetve eredménytelen privatizációs 
eljárás miatt (pl.: Hollóházi porcelán Rt., M-Ingatlan Rt.) nem került értékesítésre. Két nagy 
értékű ingatlan (MTV Székház, Tököli Repülőtér) tervezett értékesítése 2005. évre húzódott. 
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Az értékesítés és vagyonhasznosítás bevételének jelentős részét (99,5 %) a privatizációs 
bevételek alkotják, ezért a tervtől való eltérését fentiek indokolják. 
 
 
Az ÁPV Rt. privatizációs bevételei az alábbiakban teljesültek:  
 

Tervezett és megvalósult privatizációs tranzakciók 
adatok MFt-ban 

privatizációs bevételek 2004. éves terv 2004. éves tény 
Agrár társaságok 18.050 13.851 
MOL Rt. 77109 77.020 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2.000 - 
Dunaferr Rt. 444 311 
Hungaropharma Rt. 1.233 1.233 
M-Ingatlan Rt. 3.500 - 
REHAB Rt. 225 - 
MAHART Szabadkikötő Rt. 8.000 - 
Dél-Gabona Rt. 650 569 
Dunaferr Vámügynökség Kft. 250 - 
Zsolnay cégcsoport 800 - 
MBV Rt., Borsod-Abaúj 2000 Kft., Treport Kft. 1.571 1.140 
Hollóházi Porcelánmanufaktúra Rt. 170 - 
Balatoni Hajózási Rt. 1.800 - 
Mecsekérc Rt. 500 - 
ELMIB Rt., MAGÁZ Kft. 1.900 - 
Aranykereszt Rt. 135 - 
Siótour Rt. 3.120 3.120 
REORG Rt. 600 - 
Szabad Föld Rt. 267 320 
Forrás Rt.  3.011 1.332 
MEHIB + EXIMBANK 13.427 13.427 
ingatlanok, egyéb ingóságok 7.625 1.129 
egyéb 101 192 
összesen 146.488 113.644 
7. számú táblázat 
 
Az ÁPV Rt. a tervezett 69.262 MFt osztalékbevétellel szemben 87.455 MFt bevételt realizált 
2004. évben e jogcímen. Egymilliárd forint feletti osztalékot fizetett a Budapest Airport Rt. 
(10.880 MFt), Szerencsejáték Rt. (13.000 MFt), Magyar Posta Rt. (5.000 MFt), MVM Rt. 
(4.989 MFt), Richter Gedeon Rt. (2.050 MFt), Mahart csoport (2.020 MFt), és a Nemzeti 
Tankönyvkiadó Rt. (1.250 MFt). 
 
A Postabank Rt. privatizációjával összefüggésben az ÁPV Rt. 44.285 MFt osztalékbevételt 
tervezett, amely a Magyar Posta Rt-vel történt elszámolás keretében valósult meg. A tervezett 
szintet jelentősen meghaladó osztalékelőleget fizetett a Budapest Airport Rt. (+7.200 MFt), a 
Szerencsejáték Rt. (+4.700 MFt), a Magyar Posta Rt. (+3.000 MFt), és az MVM Rt. (+2.992 
MFt). 
 
Az egyéb bevételek a tervezetthez viszonyítva jelentős nagyságrendű eltérést mutatnak. A 
tervezett 158.505 MFt-tal szemben 197.073 MFt teljesült. Az egyéb bevételek között jelentős 
tételt képvisel a Richter Gedeon Rt. átváltoztatható kötvény kibocsátás során befolyt bevétel 
(157.814 MFt). 
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3. A hozzárendelt vagyon ráfordításai 
 
Az ÁPV Rt. ráfordításai 2004. évben 207.690 MFt összegben, a tervhez viszonyítva 105,0 %-
on teljesültek. Jelentős túllépés figyelhető meg az „Egyéb ráfordítások” (+17.928 MFt) soron. 
A tervezett szint alatt teljesültek a „Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján” (-7.013 
MFt) és az „Üzleti célú befektetések”(-1.516 MFt). 
 

Az ÁPV Rt. 2004. évi ráfordításai 
 

megnevezés 2004. évi 
előirányzat  
módosított 

(MFt) 

2004. éves 
terv (MFt) 

2004. évi 
tény (MFt) 

Index (%) 
2004. évi tény 

/ 2004. évi 
terv 

I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások 49.289 52.715 67.186 127,5 
II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő 

ráfordítások 
145.254 145.055 140.504 96,9 

 Ráfordítások összesen 194.543 197.770 207.690 105,0 
8. számú táblázat 
 

I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások 
 

megnevezés 2004. évi 
előirányzat  
módosított 

(MFt) 

2004. éves 
terv (MFt) 

2004. évi 
tény (MFt) 

Index (%) 
2004. évi 

tény / 2004. 
évi terv 

I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások 49.380 52.715 67.186 127,5 
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján 15.659 19.215 15.758 82,0 
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az 

értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése 
előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban 
felmerülő kiadások, díjak 

4.000 5.500 3.716 67,6 

b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások 4.009 4.009 2.629 65,6 
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása, 

forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 
3.000 3.000 0 - 

d)  az ÁPV Rt. működési költségei *4.000 5.857 5.857 100,0 
e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos 

reorganizációs célú kifizetések 
650 650 3.556 547,1 

2. Egyéb ráfordítások 33.630 33.500 51.428 153,5 
a) osztalékfizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 24.977 24.977 43.169 172,8 
b) az ÁPV Rt. és jogelődök portfoliójába tartozó vállalatok, 

társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam 
tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

7.505 7.375 7.327 99,3 

c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1.148 1.148 931 81,1 
9. számú táblázat 
* az RJGY által engedélyezett túllépéssel teljesült 
 
A „Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. 23. §-a alapján” jelentősen elmarad a tervezett 
értéktől, annak mintegy 63,5 %-át teszi ki. Elmaradás tapasztalható 
• a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, kiadásai, díjai soron (-1.784 

MFt).  
• a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások 65,6 %-on teljesültek, összegében 1.380 MFt 

megtakarítás tapasztalható.  
• a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása, forrásátadás, kamatátvállalás 

jogcímen 2004. évben a tervezett keret nem került kifizetésre.  
• A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések soron a 

Bábolna Rt. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön 2.900 MFt, a Nemzeti Lóverseny Kft. 
részére juttatott tulajdonosi kölcsön 570 MFt, Fertő-tavi Nádgazdaság Rt. tulajdonosi 
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kölcsön 70 MFt összege és 16 MFt egyéb reorganizációs célú kifizetések kerültek 
elszámolásra. 

 
Az Egyéb ráfordítások a tervhez viszonyítva 153,5 %-os mértékben teljesültek, a tervet 
17.928 MFt összeggel haladják meg.  
• Osztalékbefizetési kötelezettség a költségvetés felé 43.169 MFt teljesült, mely 18.192 

MFt-tal haladja meg a tervezett értéket. 
 

II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 
 

megnevezés 2004. évi 
előirányzat 

(MFt) 

2004. éves 
terv (MFt) 

2004. évi 
tény (MFt) 

Index (%) 
2004. évi tény 

/ 2004. évi 
terv 

II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő 
ráfordítások 

145.254 145.055 140.504 96,9 

1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos 
reorganizációs célú kifizetések 

4.364 4.364 1.538 35,2 

2. Üzleti célú befektetések 24.372 24.372 22.856 93,8 
3. Vagyontárgyak vásárlása 97.669 97.669 97.661 99,9 
4. Privatizációs tartalék feltöltése 18.000 18.000 18.449 102,5 
5. Kárpótlási jegy bevonása 849 849 0 - 

10. számú táblázat 
 
Az üzleti célú befektetések között a Bábolna Rt. hiteleivel összefüggő követelés 
ellentételezésként történő elfogadása (10.301 MFt), a Volán társaságok autóbusz-
rekonstrukcióra, valamint egyedi célokra felhasználható tőkeemelése (6.002 MFt), a Magyar 
Posta Rt. EU harmonizációs beruházások támogatása (1.870 MFt), az erdőgazdaságok részére 
megtérülő beruházások céljára juttatott forrás (2.298 MFt), a Dialóg Filmstúdió tőkeemelése 
(900 MFt), a Mezőhegyesi Ménes Kft. vételára (358 MFt), a Tiszavíz Rt. tőkeemelése (200 
MFt), a Tokaj Kereskedőház Rt. részvényeinek megvásárlására (575 MFt), és a MALÉV Rt. 
részvényeinek megvásárlására (330 MFt) – bírósági ítélet alapján megállapított tőke jogcímen 
- átutalt  összeg, valamint egyéb üzleti célú befektetések (22 MFt) kerültek elszámolásra.  
 
Vagyontárgyak vásárlása tervszinten, 97.661 MFt összegben teljesült. E soron jelentős 
részben a korábban, bizományosi konstrukcióban értékesített vagyonelemek vételára, 
valamint az MFB Rt-től megvásárolt társaságok esedékes vételára szerepel.  
 

4. A privatizációs tartalék  
 
A privatizációs törvény 23. § (2) bekezdése szerint az ÁPV Rt. tartalékot köteles képezni a 
Társaságot terhelő kezességből, szavatossági, hitel visszafizetési kötelezettségből, vagy más  
igényekből eredő, a tárgyévet terhelő kiadások (23. § (1) bekezdés b) pont) fedezetére. 
 
A privatizációs tartalék forrásai a tervezett szinten álltak rendelkezésre (100,6 %). A 
privatizációs tartalék forrásait a 40.367 MFt nyitóegyenleg és a 18.448 MFt tartalékképzés 
összege, valamint a hozzárendelt vagyon folyó kiadásainak átmeneti finanszírozására átutalt 
összeg visszafizetett 15.334 MFt összege alkotják.  
 
A privatizációs tartalék összes felhasználása a tervezett 20.197 MFt alatt, annak  38,4 %-án, 
7.758 MFt-on teljesült. 
 
A tartalék vagyon záróértéke a beszámolási időszak végén 51.025 MFt. 
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VII. A SAJÁT VAGYON ELEMEI 
 
 
 
Az ÁPV Rt. saját vagyonát képezi a tevékenysége ellátásához szükséges épület, ingatlan, 
tárgyi eszközök állománya, valamint a működési körben keletkezett követelések és a saját 
pénzeszközök. 
 
A saját vagyon működési költségeire egyrészt a mindenkori éves költségvetési törvényben 
meghatározott és a hozzárendelt vagyon privatizációs bevételéből átutalásra kerülő, másrészt 
a saját vagyonba tartozó eszközök értékesítéséből, hasznosításából, bérbeadásából, illetve 
egyéb szolgáltatásból származó bevételek nyújtanak fedezetet. 
 
A saját vagyon körébe tartoznak mindazon társaságok, amelyek alapítása, létrehozása, illetve 
megvásárlása a saját vagyon pénzeszközeinek felhasználásával történt. Ezen társaságoktól 
igénybe vett szolgáltatások teljes egészében a saját vagyon ráfordításai között kerülnek 
elszámolásra. Ide tartoznak a háttér tevékenységre alapított PRIV-DAT Dokumentum 
Archiváló és Tároló Kft., illetve a megvásárolt HUNGALU-SERVICE Kft. E két társaság 
tevékenysége az ÁPV Rt. székházának üzemeltetéséhez, működéséhez kapcsolódik. 
 
A saját vagyon ráfordításait terheli a hozzárendelt vagyonba tartozó PRI-MAN Kft. 
működtetése, mely a privatizáció tárgykörébe tartozó lezárt tranzakciók utógondozását végzi. 
 
 
 
 

VIII. AZ ÁPV RT. SAJÁT VAGYONÁNAK GAZDÁLKODÁSA 

 

1. Beruházások helyzete 
 
A saját vagyont érintő beruházásokra a 2003. évi 479,5 MFt tervezett érték 47,2 %-át, 226,2 
MFt-ot fordított az ÁPV Rt.  
 
Az ÁPV Rt. 2004. évben ingatlan-beruházásra 41,8 MFt-ot, biztonságtechnikai beruházásra 
26,5 MFt-ot, gépjárműpark cserére 18,6 MFt-ot, informatikai beruházások megvalósítására 
111,0 MFt-ot, irodai gépek, berendezések, bútorok cseréjére 28,2 MFt-ot fordított.  
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2. Az eredménykimutatás 
 
Az ÁPV Rt. „A” típusú összköltségeljárással készíti az eredmény kimutatását, a következő 
részletezésben: 
 

• értékesítés nettó árbevétele, 
• egyéb bevételek, 
• pénzügyi műveletek bevétele, 
• rendkívüli bevételek 

 
Az ÁPV Rt. eredménykimutatása 
 
megnevezés 2004. évi terv 

(EFt)  
2004. évi tény 
(EFt)  

Index (%) 
2004. évi tény / 
2004. évi terv 

I. Értékesítés nettó árbevétele 6.288.398 6.309.921 100,3 
III. Egyéb bevételek 72.992 27.159 37,2 
IV. Anyagjellegű ráfordítás 2.136.024 2.143.520 100,4 
V. Személyi jellegű ráfordítás 3.933.265 3.709.113 94,3 
VI. Értékcsökkenési leírás 233.118 283.517 121,6 
VII. Egyéb ráfordítás 17.000 31.472 185,1 
A. Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye 

41.982 169.458 403,6 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 540 555 102,8 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 300 -14.864 -4954,7 
B. Pénzügyi műveletek eredménye 240 15.419 6424,6 
C. Szokásos vállalkozási eredmény 42.222 184.877 437,9 
X. Rendkívüli bevételek 0 0 - 
XI. Rendkívüli ráfordítás 41.625 25.398 61,0 
D. Rendkívüli eredmény -41.625 -25.398 61,0 
E. Adózás előtti eredmény 597 159.479 26713,4 
XII. Adófizetési kötelezettség    
F. Adózott eredmény 597 159.479 26713,4 
G. Mérleg szerinti eredmény 597 159.479 26713,4 
 
Az ÁPV Rt. nettó árbevétele 
 
Az ÁPV Rt. értékesítés nettó árbevétele a következő tételekből áll: 

• működési kiadások finanszírozási bevétele, 
• eszköz bérbeadás bevétele és üzemeltetési költségek megtérülése, 
• megbízásból értékesített vagyonnal, és vagyonkezeléssel kapcsolatos bevételek. 

 
A hatályos költségvetési törvény 4.000.000 EFt-ot irányzott elő az ÁPV Rt. működési 
kiadásaira, melynek fedezetét a hozzárendelt vagyon bevételei biztosítják. A módosított terv 
5.857.000 EFt-ot tartalmaz e célra, a pénzügyi rendezés a tervezett összegben valósult meg. 
 
Az eszköz-bérbeadás bevételei a Pozsonyi út 56. és a Fehérvári út 70. sz. alatti ingatlanok 
bérleti díj bevételeiből, valamint az üzemeltetési költségek megtérüléséből származnak. Az 
ÁPV Rt. e jogcímen 2004. évben összesen 396.221 EFt bevételt realizált. A fent említett 
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egyéb tevékenység bevételei a tervezett 389.203 EFt felett teljesültek, annak mintegy 101,8 
%-át tették ki.  
 
Megbízásból értékesített vagyonnal kapcsolatos bevételek az OEP és a KVI  vagyonelemek 
szerződés alapján történő értékesítéséből, vagyonkezelésből, és annak jutalékából 
származnak. Az ÁPV Rt. a TB vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelés címén 30.743 EFt 
összegű, az értékesítésével kapcsolatosan 25.957 EFt összegű bevételt ért el.  
 
Egyéb bevételek 
 
Az ÁPV Rt. bevételeinek egy része az egyéb bevételek soron került elszámolásra (27.159 
EFt). Az egyéb bevételek 58,1 %-a káreseményekkel kapcsolatos bevételekből (15.773 EFt), 
34,0 %-a tárgyi eszközök értékesítéséből (9.222 EFt) származik.    
 
Az ÁPV Rt. költségeinek alakulása  
 
Az ÁPV Rt. költségstruktúrájában a személyi jellegű kifizetések, valamint az anyagjellegű 
ráfordítások dominálnak, a beszámolási időszakban az összes költség 89,1 %-át e két 
költségnem tette ki. 
 
Az ÁPV Rt. anyagjellegű ráfordításai (tény/terv) 
     
megnevezés 2004. évi terv  2004. évi tény  Index (%) 

2004. évi tény / 
2004. évi terv 

Anyagköltség 161.938 166.390 102,7 
Igénybe vett szolgáltatások értéke 1.909.617 1.913.465 100,2 
Egyéb szolgáltatások értéke 34.470 32.922 95,5 
Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 - 
Eladott (közvetített) szolgáltatások 
értéke 

30.000 30.743 102,5 

Anyagjellegű ráfordítások 2.136.024 2.143.520 100,4 
 
Az anyagjellegű ráfordítások tervszinten teljesültek (100,4 %), 2.143.520 EFt-ot tettek ki. 
Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltséget, az igénybe vett szolgáltatások értékét és az 
eladott áruk, szolgáltatások beszerzési értékét tartalmazzák. Az anyagjellegű ráfordítások 
összegén belül legnagyobb arányt (89,3 %) az igénybevett szolgáltatások jelentik.  
 
Az anyagköltségen belül jelentős részarányt, 62,7 %-ot képvisel az energia és üzemanyag 
költsége: 104.353 EFt, amely a 2004. évre tervezett 97.740 EFt-ot  6,8 %-kal meghaladja. Az 
üzemanyag-költség 25.089 EFt-ot, az ingatlanokkal összefüggő energiaköltség 79.264 EFt-ot 
tett ki. Az energiaköltség (+4,1 %) és az üzemanyagköltség (+16,2 %) a tervezett szint felett 
teljesült. Jelentős megtakarítás tapasztalható a számítástechnikai anyagok költségeiben. 
 
Az igénybevett szolgáltatások egésze a tervhez közeli teljesítést mutat (100,2 %). 
Megtakarítás tapasztalható a fenntartás, javítás, karbantartás (-33.000 EFt), a székház 
üzemeltetés (-14.623 EFt), a biztonsági üzemeltetés, őrzés (-13.203 MFt), az ügyvédi, 
közjegyzői díjak (-4.163 EFt) tekintetében. Túllépés tapasztalható a posta és telefon 
költségek, számítástechnikai szolgáltatások, könyvvizsgálói díjak vonatkozásában. 
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Az ÁPV Rt. személyi jellegű ráfordításainak összetétele (tény/terv) 
 
megnevezés 2004. évi terv 

(EFt) 
2004. évi tény 
(EFt) 

Index (%) 
2004. évi tény / 
2004. évi terv 

10. Bérköltség 2.001.451 2.002.914 100,1 
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 992.853 871.133 87,7 
12. Bérjárulékok 938.961 835.066 88,9 
V. Személyi jellegű ráfordítások 3.933.265 3.709.113 94,3 
 
A személyi jellegű ráfordítások a 2004. évi üzleti tervhez viszonyítva jelentősnek mondható 
megtakarítást mutatnak, annak mintegy 94,3 %-át teszik ki. A bérköltség tervszinten teljesült: 
a tervezett összeg 100,1 %-a, 2.002.914 EFt került kifizetésre. A személyi jellegű ráfordítások 
tervezett összegétől való eltérő felhasználás oka a személyi jellegű ráfordítások egyes 
elemeinél (pl.: kilépési költség) fennálló megtakarítás. 
 
Az ÁPV Rt. adózás előtti eredménye a tervezett 597 EFt helyett 159.479 EFt-ra teljesült. Az 
eredménykategória a tervhez viszonyított eltérésének elsődleges okozója a személyi jellegű 
ráfordítások megtakarítása. 
 
 

IX. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
 
Az ÁPV Rt. a munkaszervezet átalakításával kapcsolatosan kidolgozta a munkaügyi 
programot, amely a munkaerő feladatokhoz igazított, hatékony foglalkoztatását irányozta elő.  
 
Mindezen feladatok ellátására az ÁPV Rt. átlagos statisztikai létszáma az elmúlt években a 
következőképpen alakult: 
  

2000. év  286 fő 
2001. év  241 fő 
2002. év  215 fő 
2003. év 244 fő 
2004. év 239 fő 

 
A záró létszám alakulása 2004. december 31. napján 219 fő. Az év folyamán 6 fő létesített 
munkaviszonyt és 28 főnek szűnt meg a munkaviszonya. 
 
Az ÁPV Rt. munkavállalóinak iskolázottsága magas, a szakmai képesítés a tevékenység 
jellegének megfelelően differenciált. Az ÁPV Rt. a 2004. évi keresetfejlesztés mértékét 7 %-
ban, ezen belül a bérfejlesztés mértékét 5 %-ban határozta meg. A prémium 
feltételrendszerének kialakítása során a mérték 60 %-a az üzleti terv meghatározott soraihoz, 
40 %-a pedig szakmai prémium feladatokhoz kötött. A prémiumfeladatok értékelése és a 
teljesítéssel arányos prémium kifizetése megtörtént. 
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