
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109. §-a alapján az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal való 
gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, 
illetve finanszírozási bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és költségvetési 
kiadások a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben 
jelennek meg a központi költségvetésben.  
A nemzetközi elszámolási módszertanokra figyelemmel nem érinti a költségvetés 
hiányát az állami tulajdonú társasági részesedések értékesítési bevétele, az állam 
nevében történő tulajdonosi kölcsön nyújtása és e kölcsön visszatérülése, valamint az 
állami vagyonnal való gazdálkodás során hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal 
végzett műveletek hatása, így e tételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet sem tartalmazza. 
A fejezetben megjelenő kiadások – az állami vagyonról szóló törvény szerint az állami 
vagyongazdálkodás feladatait ellátó – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 
rendelkezési körébe tartozó tételek, a vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek 
között azonban megjelennek olyan bevételek (koncessziós díjak), amelyek alakítása és 
beszedése nem a társaság feladatkörébe tartozik. 
 

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  
Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2009. évben 
97 778,8 millió forintot tesznek ki, melyből 40 361,2 millió forint az értékesítési, és 
56 811,3 millió forint a hasznosítási bevétel.  

1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK 
Az értékesítési bevételek döntő része – 40 281,0 millió forint – ingatlanok 
értékesítéséből származik. 
A termőföld értékesítésből tervezett 8 781,0 millió forint összegű bevétel 
25 000 hektár terület értékesítését feltételezi, ami nagyságrendileg megfelel a 2008. 
évi várható mennyiségnek. A 2009. évi tervszám tapasztalati adatokból kiindulva 
350 000 Ft/hektár egységárat valószínűsít.  
2009-ben a kisebb méretű agrárvállalkozások elősegítése érdekében a meghirdetendő 
földterületek mintegy 10 %-ának kisebb méretű egységekben történő értékesítése 
várható. Az árverési értékesítés arányának növelése az értékesítés egyszerűbb 
lebonyolítását szolgálja. 
Az egyéb ingatlanok értékesítéséből származó 31 500 millió forint összegű bevétel az 
alábbi ingatlanok tervezett eladását feltételezi: 
 



 
Ssz. Ingatlan megnevezése

Ingatlan címe 
Funkció Telek terület 

m2 
Felépítmény 
terület m2 

Tulajdoni 
hányad 

1 Szanatórium Budapest, XII. 
Eötvös u. 2 
(Karthauzi utca) 

szanatórium 3519 2663 1/1 

2 Lakóház, udvar, 
gazdasági ép. 

Budapest, XII. 
Mátyás király út 
31. 

kórház 5487 1332 1/1 

3 Kórház Bp XIII Szabolcs 
u 

kórház 80 381 75 070 1/1 

4 Kórház Bp II ker kórház 40 654 43 132 1/1 
5 Minisztérium Bp. II. ker. Margit 

krt. 85-87. 
épület és udvar 24 784 22 895 1/1 

6 Volt rádió állomás Sormás, Kossuth 
u. 

rádiólokátor 
állomás 

74 251 2 919  

7 Csapatpihenő Berekfürdő csapatpihenő 22 580  1/1 
8 Anyaggödör Dabas  23 510  1/1 
9 Terület Szombathely építési telek 7 340  1/1 
10 Gábor Áron 

laktanya 
Kiskunhalas laktanya 363 795  1/1 

11 Hadkieg. Veszprém iroda 3 310  1/1 
12 Telephely Dabas-Mántelek beépített terület 213 711  1/1 
13 Repülőtér Nagykanizsa telephely, 

repülőtér 
1 712 812  1/1 

14 Nőtlenszálló Vámosszabadi  18 781  1/1 
15   Söpte      
16  Gencsapáti      
17 Nőtlenszálló Aszód szálló 1 952    
18       
19 üdülő épület Szeged I. üdülő 0 136 1/1 

20 
Zalaegerszegi 
Gyermekotthon 

Zalaegerszeg, 
külterület  

kivett építési 
terület, gazd. 

épület 
9 207   1/1 

21 
Károlyi István 
Gyermekközpont 
Fót 

Fót, Lehel út 13.  kivett beépítetlen 
terület 701   60/210+20/2

10 (KVI) 

22 Iroda 
Bp., XIII. ker. 
Kresz G.u. 44-46. 
hrsz.25377/0/A/1 

iroda, társasházi 
ingatlan  309   

23 Raktár Bp. II. ker. Fő u. 
71.-73.    raktár 29 29  1/1 

24 Szolgáltatóház Pécs, Esztergár L. 
u. 1. szolgáltatóház 251 200 1/2 

25 Raktár Törökbálint-Depo 
(külter) raktár 1 554   1/1 

26 Rámpa Törökbálint-Depo 
(külter) fedett rámpa 244  244/4287 

27 
  

Dunaújváros, 
Vasmű u. 41.    

22 1/1 

28    Bp. XII. 
Budakeszi út 48/B kórház   1/1 

29   Bp. XII. Árnyas u. kórház   1/1 

30   Bp. VIII. Bezerédi 
u. 17. kórház   1/1 

 
Az egyéb eszközök – ingóságok és vagyoni értékű jogok – értékesítéséből 80,2 millió 
forint összegű bevétel származik. 



2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK 
Az MNV Zrt. jogelődjei által kötött szerződések alapján a haszonbérbe adott területek 
nagysága 370 000 hektár, amely 7 540 000 aranykorona (Ak) értékű. A központi 
költségvetés ebből várható 2009. évi bevétele 3 696,2 millió forint.  
A Vtv. végrehajtási rendeletének 54. § (5) bekezdése értelmében az MNV Zrt. 
jogelődei által termőföldekre kötött haszonbérleti szerződéseket 2008. december 31-ig 
felül kell vizsgálni. Ezt követően sor kerül a szerződések egységes szerkezetbe 
foglalására, melynek lényeges része a díjtételek konkrét meghatározása és piaci 
árakhoz való közelítése. Jelenleg a haszonbérbe adott állami tulajdonú 
termőföldterületek 50,6%-ára, aranykorona értékben pedig 55,6%-ára vonatkozik az 
MNV Zrt. által érvényesíteni kívánt 740 Ft/Ak mértékű tervezett átlagos díjtétel; az 
ezen földterületek után fizetett haszonbérleti díjak összesen 3 095 millió forintot 
tesznek ki. A bevétel fennmaradó, 601,2 millió forintos része jellemzően kisebb 
földterületek haszonbérbe adásából származik, amelyek esetében a díjak értéke és 
megállapításuk módszere nem egységes. 
A 2009. évi 2587,6 millió forint összegű tervezett vagyonkezelői díj döntő része két 
társaság befizetéséből származik: a Hungarocontrol Zrt. 1548 millió forintot, a 
Budapest Airport Zrt. 172,5 millió forintot fizet reptéri ingatlanok hasznosítása után. 
Az állami – nem kormányzati ingatlanvagyonhoz köthető – ingatlanok vagyonkezelői 
szerződései alapján 2009-ben 617 milló forint összegű díjbevételre számíthat a 
költségvetés.  
A vagyonkezelői díjbevételek között jelenik meg a földalaphoz köthető vagyonkezelői 
díjak 250 millió forint értéke. Az állami tulajdonú termőföldek túlnyomó részét a 
nemzeti parkok, állami tulajdonú erdőgazdaságok, környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok, szakoktatási és egyéb intézmények használják.  
Az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2008. évi eredményéből származó, 
tervezett osztalékbevétel 48 300 millió forint, amely az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságoktól származik. A várható osztalékalap – a 2009. 
évi (osztalékfizetés időpontjában várhatóan fennálló) tulajdoni arányokkal számolva 
63 341 millió forint, ebből a többségi állami tulajdonú társaságok osztalékalapja 
56 364 millió forintot tesz ki. 
Az MNV Zrt. tulajdonosi osztalékelvárásai a társasági portfólió felé differenciáltak. 
Az osztalékbevételek mértéke, társaságok közötti megállapítása egyedi mérlegelésen 
alapul, valamint igazodik a társaságok – vagyonkezelő által elfogadott – 
osztalékpolitikájához is. 
Az osztalékfizetési képességek és a társasági fejlesztési, beruházási igények felmérése 
után az osztalékbevételek az alábbi társaságoktól származnak: 

millió forint

MVM Zrt. 38 800
Magyar Posta Zrt. 4 000
Richter Nyrt. 2 000
Szerencsejáték Zrt. 3 000
Egyéb 500

Összesen: 48 300  
 



A koncessziós szerződésekből származó díjbevétel összege 2009-ben együttesen 
2227,5 millió forint. 
A szerencsejáték tevékenységhez kapcsolódó koncessziós szerződésekből 
1589,4 millió forint összegű bevétel várható. 2009-ben várhatóan 5 játékkaszinó fog 
működni, amelyek közül 3 kaszinó üzemel koncessziós szerződés alapján, és fizet 
koncessziós díjat a költségvetés számára.  
A szerencsejáték törvény és a kaszinókkal kötött koncessziós szerződések alapján az 
éves koncessziós díjat úgy kell megállapítani, hogy az előző év koncessziós díját 
valorizálni kell az előző évi éves fogyasztói árindexszel.  
Fentiek alapján 2008. évre a következő koncessziós bevétel tervezhető: 

Kaszinó Számítás Összeg 
Tropicana Casino 656.493.352 Ft * 1,065 699,2 millió forint 
Las Vegas Casino  656.493.352 Ft * 1,065 699,2 millió forint 
Sopron Casino 179.369.770 Ft * 1,065 191,0 millió forint 
Összesen  1746 millió forint 
 
A távközléssel kapcsolatos 638,1 millió forint összegű koncessziós díjbevétel 
túlnyomó része (623,1 millió forint) a három mobilszolgáltató által fizetendő éves 
koncessziós díjakból tevődik össze. A fennmaradó 15 millió forint a harmadik 
generációs mobilszolgáltatáshoz (UMTS) szükséges frekvenciahasználati jogosultság 
2004. év végén történt értékesítésének a Vodafone Zrt. által jövőre fizetendő törlesztő 
részletéből várható. 
 
 3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK 
Az értékesítésen és a vagyonhasznosításon felüli, 76,3 millió forint összegű bevételek 
a végelszámolás alatt levő társasági vagyonelemek értékesítéséből, továbbá a korábbi 
földértékesítésekhez kapcsolódó különféle kötelezettségek teljesítéséből származnak. 

4. ALCÍM: ÚTP ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
KEDVEZMÉNYRENDSZER BEVÉTELE 

Az Új Tulajdonosi Program keretében a közvetett állami tulajdonban lévő MAVIR 
Zrt. részesedéseinek részleges értékesítése is várható. E társaság részvényeinek 
értékesítéséhez kapcsolódóan a részletfizetési kedvezmény biztosításához a Magyar 
Államnak kölcsönt kell nyújtania. 2009-ben megkezdődik e kölcsön visszafizetése, 
amelynek tervezett bevétele 530 millió forint. 
 

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 
Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2009. évben 
133 742,5 millió forintot tesznek ki, melyből 43 520 millió forint felhalmozási jellegű, 
20 506,5 millió forint hasznosítással kapcsolatos folyó kiadás, 26 117 millió forint a 
Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadás. Az állami 
vagyonnal való gazdálkodás egyéb kiadásai 16 199 millió forintot tesznek ki, fejezeti 
tartalékként 20 000 millió forint határoz meg a törvényjavaslat. Az Új Tulajdonosi 



Programhoz 6 400 millió forint kiadás kapcsolódik, az MNV Zrt. által a fordított 
adózás szabályainak megfelelően befizetett ÁFA értéke pedig 1 000 millió forint.  
 

1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK 
A termőföldvásárlásra 2009-ben 940 millió forintot fordíthat az MNV Zrt, amely 
elsősorban a már állami tulajdonban lévő ingatlanokkal összefüggő birtoktestek 
megvásárlása révén versenyképes birtokméretek kialakítását szolgálja. Emellett az 
MNV Zrt. együttműködési megállapodások megkötését tervezi hitelintézetekkel, 
amelyek célja az állam által támogatott termőföldtulajdon megszerzését szolgáló 
jelzáloghitelek nyújtásának elősegítése. Az MNV Zrt. kötelezettséget vállal, hogy a 
hitelszerződés felmondása esetén megvásárolja a jelzálogként szereplő ingatlanokat, 
amennyiben azok a Nemzeti Földalap részét képezhetik. 
Az egyéb ingatlanok megvásárlására fordítandó 1100 millió forint egy 2008-ban 
megkötött ingatlan adásvételi szerződésből adódó 2009. évi kötelezettség összege. 
Az egyéb eszközök vásárlására 950 millió forintot fordíthat az MNV Zrt., amely 
döntően a rábízott vagyonával kapcsolatos – egyedi vagyonelemek elkülönülő 
nyilvántartását megvalósító – szoftver beszerzését fedezi. 
Az ingatlan-beruházásokra 15 119 millió forint áll rendelkezésre 2009-ben, amelynek 
közel felét (6800 millió forintot) kormányzati szervek elhelyezésével összefüggő ún. 
projektberuházásokra fordítja az MNV Zrt. az alábbiak szerint: 
 

Projekt Megnevezése  
becsült 

bekerülési 
költség  

Pécs Közigazgatási Centrum 350 
Nyíregyháza közigazgatási Centrum 350 
Rendőrségi Központ  750 
Köztársasági elnöki Rezidencia  1 500 
Országgyűlési Biztosok Hivatala épületének felújítása 1 000 
FVM erdészeti Ig. elhelyezési projekt 150 
A megszűnt határátkelők értékesítése érdekében 
szükséges úttervezési előkészítési munkák, ingatlan 
rendezési munkák  500 
Központi költségvetési szervek elhelyezési gondjainak 
megoldásához épületek bővítése  2 200 

ÖSSZESEN: 6 800 
 

Az Amerikai Egyesült Államok követségének részére kormányközi egyezmény 
alapján átadandó Szabadság tér 10-11. sz. alatti épületegyüttesének felújítására 2009-
ben 3200 millió forintot kell biztosítani. Műemlék épületek felújítási munkálataira 
2500 millió forint felhasználását tervezi az MNV Zrt. Az uniós pályázatokon szerzett 
forrás részbeni finanszírozásával megvalósuló tervezési, felújítási munkákra 
900 millió forint szükséges. Az MNV Zrt. kezelésében levő ingatlanok egyenként 
kisebb volumenű felújítási munkáinak költségei összességében 1319 millió forint 
összeget tesznek ki. 400 millió forint értékű kiadás a központi költségvetési szervek 
elhelyezésére szolgáló ingatlanok felújítási munkálataihoz kötődik. 



Az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező 24 011 millió forint 
összegű kiadások főbb tételei: 

• a GySEV-ben történő 15 861 millió forint összegű tőkeemelés azért válik 
szükségessé, mert a társaság részese annak a konzorciumnak, amely a MÁV 
Cargo Zrt-t megvásárolja; 

• 6000 millió forint a nyereséget elérő Volán társaságok fejlesztését szolgáló 
tőkeemelés; 

• 1500 millió forint tőkeemelés az erdőgazdasági társaságok megtérülő 
beruházásaira. 

A volt szovjet ingatlanok kármentesítésére 400 millió forintot kell fordítani. Az 
Oszágos Környezeti Kármentesítési Programot a 2205/1996.(VII.24.) Korm. határozat 
alapján indította el a környezetvédelmi tárca. Ennek egyik alprogramja a ”Volt szovjet 
ingatlanok kárelhárítása Alprogram”, amelynek végrehajtása során bizonyos feladatok 
kötelezettje az MNV Zrt. A program keretében a kunmadarasi, mátyásföldi és 
szentkirályszabadjai repülőtéren kell 2009-ben kármentesítési tevékenységet végezni. 
A Kormány az Új Tulajdonosi Programba várhatóan egy ingatlan alapot is bevon, az 
ehhez szükséges készpénzes hozzájárulás tervezett összege 1000 millió forint, ez az 
előirányzat azonban a pénzügyminiszter engedélyével túlléphető. 

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK 
A termőföldért fizetett életjáradék 2008. évi összege 11 760,5 millió forint. Jelenleg 
négy életjáradék program él, amelyek mintegy 70 000 hektár földterület megszerzését 
eredményezték. A már megkötött szerződések alapján az életjáradék programok 
kiadásai viszonylag megbízhatóan tervezhetők, bizonytalanságot az új, ötödik program 
hatása jelent (az ÉJ-V. program kiadásaival 2009. év második felétől kell számolni). 
Az előkészítés alatt álló ÉJ-V. program keretében számolni kell az időközben 
megnövekedett földárakkal, amelyből származó kiadásnövekedést némileg módosított 
járadékfizetési feltétellel tervezi az MNV Zrt. mérsékelni. 
Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 2430 millió forint, amely 
tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt - nem kormányzati szervek által használt – állami 
ingatlanok 

• üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával, veszélyforrás 
megszűntetésével kapcsolatos kiadásokat (1630 millió forint), 

• őrzés-védelmi kiadásai (800 millió forint). 
Az egyéb vagyonkezelési kiadások tervezett értéke 784 millió forint, amely az alábbi 
tételeket foglalja magába: 

• a több ezer kisebb értékű állami ingatlannal kapcsolatosan különféle 
jogcímeken felmerülő járulékos vagyonkezelési kiadások (329 millió forint), 

• az állami öröklésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások (400 millió forint), 

• a Nemzeti Földalappal összefüggő törvény alapján a közcélú vízi munkák 
költségeinek viselése (25 millió forint), 

• az MNV Zrt. cégcsoportjainak vagyonkezeléssel kapcsolatos akadémiai jellegű 
összefogása (30 millió forint).  



Az állami tulajdonú társaságok támogatására 5532 millió forintot lehet fordítani 2009-
ben a törvényjavaslat alapján.  
A tervezett kiadások nagyobb részét (3300 millió forint) az erdőgazdaságok 
támogatása jelenti. A támogatás célterületei közé a természeti károk felszámolása, az 
erdészeti közmunkaprogram, valamint a közhasznú- és közjóléti szolgáltatások 
ellentételezése tartoznak. 
A Nemzeti Kataszteri Program Kht-nak a program finanszírozására felvett hitelhez 
1000 millió forint összegű kamattámogatás nyújtását tervezi a tulajdonosi joggyakorló 
MNV Zrt. 
Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó alábbi társaságok 
működéséhez nyújthat támogatást 2009-ben: 

• Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. (260 millió forint), 

• Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. (180 millió forint), 

• a komáromi vár rekonstrukcióját végző Monostori Erőd Kht. (302 millió 
forint), 

• csökkent munkaképességűeket foglalkoztató társaságok (490 millió forint). 

3. ALCÍM: A MAGYAR ÁLLAMOT KORÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓAN TERHELŐ KIADÁSOK 

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó – együttesen 26 117 millió forint összegű – 
kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek 
alapján terhelik az államot.  
A szerződéses kötelezettségek zömében kezességi, jótállási, szavatossági jellegűek, 
ezekre együttesen 1150 millió forint összegű kifizetéssel számol a törvényjavaslat. E 
kötelezettségek az MNV Zrt. és jogelődei által 

• privatizációs szerződésekben vállalt jótállási, szavatossági nyilatkozatokból, 
garanciákból,  

• elvont vagyontárgyak utáni kezesi felelősségből  
• történt szerződésszegésből (egyéb szerződéses kötelezettségek) 

erednek. A kifizetések nagyságrendje bizonytalan, az előirányzatokban szereplő 
összegeket a folyamatban lévő perek tárgyának alapulvételével, a peresített összeg 
nagysága, valamint a perbeli pozíció alapján az utóbbi évek tapasztalati kifizetési 
hányadával súlyozva állapította meg az MNV Zrt.  
A jogszabály alapján fizetendő, együttesen 3794 millió forint kiadás az alábbi 
rendelkezések alapján merül fel: 

• a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv., illetve 1997. évi CXLIV. tv. 
XIV. fejezetének 288-297. §-a szerinti konszernfelelősség, 

• a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. 
évi XIII. törvény, valamint az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon 
értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény 
szerint az önkormányzatoknak a belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon 
fizetendő járandóság,  

• a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása.  



A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról rendelkező 1991. évi XXXI. törvény 
szerint a jogosultak kárpótlási jegyeiket életjáradékra válthatják. A beváltott jegyek az 
MNV Zrt -re kerülnek átruházásra, az életjáradékok összegét, valamint a folyósítással 
kapcsolatos költségeket pedig az MNV Zrt. köteles megtéríteni a folyósító ONYF 
részére. Új beváltás már nincs, azonban a törvény szerint a járadék összegét évente 
emelni kell. A kötelezettség a halálozásokkal arányosan csökken, az emelések hatására 
növekszik. 
Az egyéb bírósági döntésből eredő 3280 millió forint összegű kiadások olyan peres 
eljárások kötelezettségeit foglalják magukba, ahol a per tárgya egyik fentebb megjelölt 
jogcímbe sem besorolható, így itt szerepelnek pl. a kártérítés iránt indított perek, vagy 
a földhaszonbérlettel kapcsolatos perek. 
A fentebb említett kötelezettségek teljesítését – jellegüknél fogva – az előirányzat 
korlátozott volta nem akadályozhatja meg, ezért ezen kiadási előirányzatok teljesülése 
az Országgyűlés külön jóváhagyása nélkül is meghaladhatja a tervezettet. 
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos kiadások másik része (17 893 millió 
forint) a környezetvédelmi feladatok ellátásához, kármentesítéshez kapcsolódik. E 
feladatok is a fentebb említett Oszágos Környezeti Kármentesítési Program keretébe 
tartoznak. A feladatokat – szolgáltatás formájában – elsősorban a közbeszerzés útján 
kiválasztott külső vállalkozók végzik. A munkák legnagyobb része megkötött 
szerződések alapján több évre áthúzódó projektek formájában valósul meg. 



A környezetvédelmi kármentesítés 2009-ben (is) folyó nagyobb projektjei a 
következők: 

 millió forint 

Nitrokémia Zrt-t terhelő feladatok  5660 
Központi 2. telephely növényvédőszer üzemek 
kármentesítése 
Klórlogisztika, "klóri" műhelyek és 
klórgáztároló térségének kármentesítése 
Központi 2. telephely Intermedier üzemek 
térségének kármentesítése 

2500 

Központi 2. telephely kármentesítése  400 
Séd-Nádor mederszennyezés felszámolása 2000 
Monitoring vizsgálatok és működő talajvíz 
kármentesítési rendszerek üzemeltetési költségei 260 
Egyéb költségek, bonyolítási díj 500 

Mecsek-ÖKO Zrt-t a mátrai bányák 
szüneteltetése és a gyöngyösoroszi 
ércbánya végleges bezárás miatt terhelő 
feladatok  

6233 

Vízfolyások, víztározók kármentesítése 2411 
Zagytározók tájrendezése, felszámolása 2110 
Végleges bányabezárás 1207 
Vízkezelés és üzemeltetés 270 

Meddőhányók tájrendezése, rekultivációja, 
monitoringrendszer kiépítése és üzemeltetése és 
bonyolítás 

235 

Simontornyai Bőrgyárnál jogellenesen 
elhelyezett hulladékok miatti környezeti 
kármentesítés 

5250 

Hulladékok ártalmatlanítása, elszállítása 4200 
Műszaki beavatkozási közbeszerzés 
előkészítése, bonyolítási díj 800 

Aktualizáló részletes tényfeltárás elvégzése, 
megvalósíthatósági tanulmány, műszaki 
beavatkozási terv készítése és KEOP pályázatok 
elkészítése 

250 

 

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI 
A vagyontörvény szerint az MNV Zrt. szervezetének működéséhez szükséges forrást a 
központi költségvetésből kell biztosítani. E rendelkezés alapján biztosít a 
törvényjavaslat a társaság működésének támogatására 10 300 millió forintot, amely az 
intézmény személyi jutatásait, azok járulékait, valamint a dologi és egyéb működési 
költségeket tartalmazza.  



A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, 
értékbecslők és jogi képviselők 2000 millió forint összegű díja tartalmazza a társasági 
részesedések, termőföldek és egyéb ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokat. 
A vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán fizetendő eljárási és perköltségek 2009. 
évre tervezett összege 230 millió forint. 
Az ÁPV Zrt. által a Richter Gedeon Nyrt. állami tulajdonban lévő, 25%+1 szavazati 
arányt megtestesítő részvényeire kibocsátott átcserélhető kötvény kamatfizetési 
kötelezettsége 2009-ben 1569 millió forintot tesz ki. Az euróban denominált 
kötvények után a névérték 1%-ának megfelelő kamatot kell fizetni. 
A központi költségvetési szervek által használt ingatlanok bérleti konstrukciójának 
2008-ra tervezett bevezetése várhatóan 2010-re halasztódik, a megalapozott bérleti és 
vagyonkezelési konstrukció kidolgozásához szükséges az állami tulajdonban lévő 
ingatlanok felmérése, az erről szóló nyilvántartás fejlesztése, amelyre 2100 millió 
forintot fordíthat az MNV Zrt. 

5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK 
A 20 000 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő, 
előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál. A 
törvényjavaslat egyedi 1000 millió forintot meg nem haladó ügylet esetén a 
pénzügyminiszter engedélyéhez köti a tartalék felhasználását, ennél magasabb összegű 
ügyletek esetén pedig a Kormány jóváhagyására van szükség. A fejezeti tartalék 
felhasználása a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatokra való 
átcsoportosítással történik, új előirányzatot sem a Kormány, sem a pénzügyminiszter 
nem hozhat létre év közben. 
A 2009. évre javasolt szabályozás lehetővé teszi, hogy a megvalósult értékesítési 
többlet-bevételek mértékéig a pénzügyminiszter „visszapótolja” a vagyon-fejezet 
fejezeti tartalékát, amelyből a következő problémákat lehet kezelni: 

• lehetővé válhat az – éven belüli – intézményi elhelyezési problémák megoldása (pl. 
az intézménynek előbb kell biztosítani azt az ingatlant, ahová átköltözhet, és csak 
ezt követően lehet értékesíteni az általa addig használt ingatlant); 

• lehetővé válhat a tárcák által használt ingatlanok értékesítése esetén a tárcák 
szakmai feladataihoz kapcsolódó felhalmozási kiadások teljesítése a vagyon-
fejezetből. 

7. ALCÍM: ÚTP ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
KEDVEZMÉNYRENDSZER KIADÁSA 

Az Új Tulajdonosi Program keretében a közvetett állami tulajdonban lévő MAVIR 
Zrt. részesedéseinek részleges értékesítése is várható. E társaság részvényeinek 
értékesítéséhez kapcsolódóan a részletfizetési kedvezmény biztosításához a Magyar 
Államnak kölcsönt kell nyújtania. E kölcsönnyújtás tervezett összege 6400 millió 
forint. 



 

8. ALCÍM: ÁFA ELSZÁMOLÁSOK 
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások egy részénél az ÁFA tartalom a költséghez 
kötődik, ezek elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan 
vásárlásainál azonban a fordított adózás szabályai léphetnek életbe. A számlát az eladó 
ÁFA tartalom nélkül állítja ki, azzal, hogy az adófizetésre kötelezett a vevő, az MNV 
Zrt. lesz. A központi költségvetési szervek elhelyezési projektjeinél és egyes 
ingatlancsere-szerződéseknél is feltételezhető a fordított adófizetés szabályai szerinti 
adófizetés, ennek 2009. évi előirányzata 1000 millió forint, a tényleges kiadások 
azonban előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlléphetik a tervezett összeget.  
 
Budapest, 2008. október 

 
 

Dr. Veres János 
pénzügyminiszter 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e9007400720065002000610020006a006f006200620020006e0079006f006d00740061007400e1007300690020006d0069006e0151007300e90067002000e9007200640065006b00e900620065006e0020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


