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Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.; Vagyontörvény) 19. § (3) 

bekezdése előírja, hogy a Kormánynak évente kell beszámolnia az Országgyűlésnek – a tárgyévet 

követő év szeptember 30-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) 

működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról. A Jelentés e törvényi kötelezettség 

teljesítése érdekében készült az állami vagyon hasznosítására vonatkozó döntések, gazdálkodási 

eredmények bemutatásán túl rámutatva azok hiányosságaira is. 
 

A Jelentésben foglaltakkal kapcsolatban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az Állami 

Számvevőszék az előző évi beszámoló elfogadása kapcsán is már kifogásolta, hogy az MNV Zrt. 

rábízott vagyona 2009-es könyvvezetésében a vagyonnyilvántartás nem teljes körű. A beszámoló 

nem hiteles, mivel továbbra is megjelentek azok a hiányosságok, amit a Társaság a megalakulása 

óta görget. 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2009. évi beszámolóját a részvényesi jogok gyakorlója – 

figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben és a Felügyelő Bizottság határozatában foglaltakra – 

nem hagyta jóvá. 

 

Az állami vagyonnal történő gazdálkodás jogszabályi alapja szorosan a Vtv. és az ahhoz kapcsolódó 

végrehajtási rendelet (az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet).  

 

A 2009. év során nem történt olyan jogszabály módosítás, amely az állami vagyongazdálkodás 

intézményrendszerét alapvetően befolyásolta volna. Ennek megfelelően a legfőbb döntéshozó 

testület, azaz az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorló testület a 

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: NVT; Tanács), melynek döntéselőkészítő és a 

tanácsi határozatokat végrehajtó operatív szerve az MNV Zrt. volt. 

 

A Kormány közvetlenül nem, csak az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter mint 

részvényesi joggyakorlón keresztül, közvetett módon érvényesíthette kormányzati célú szándékait. 

Ennek alapvető oka, hogy a Vtv. által független intézményként meghatározott Tanács – a törvény 

szellemét figyelembe véve – saját hatáskörében üzleti szempontokat mérlegelve hozta meg 

döntéseit. 

 

Az MNV Zrt. működési keretei 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az állami vagyonról rendelkező 2007. évi CVI. törvény 

alapján működő egyszemélyes részvénytársaság. Részvénye névre szóló és forgalomképtelen. 

 

Az MNV Zrt. alapítására és működésére – a Vagyontörvény eltérő rendelkezései kivételével – a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályai vonatkoznak. Működését a 

mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) szabályozza. 

Az MNV Zrt. alapító okiratának elfogadása, illetve módosítása a Kormány mint alapító hatáskörébe 

tartozik.  

Az MNV Zrt.-t az Országgyűlés törvénnyel szüntetheti meg.  

 

Az MNV Zrt. feladatai  

 

Az MNV Zrt. feladatairól a Vagyontörvény az alábbiak szerint rendelkezett: 

- előkészíti és végrehajtja a Tanács állami vagyonnal kapcsolatos döntéseit, 

- nyilvántartást vezet az állami vagyonról, annak alapján adatszolgáltatást nyújt, 

- a Tanács tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyont közvetlenül vagy polgári jogi 

szerződések útján hasznosítja, 

- rendszeresen ellenőrzi a vele szerződéses jogviszonyban lévő személyek, szervezetek állami 

vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól a Tanácsot, az Ellenőrző Bizottságot, az 
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ellenőrzött szervet, szükség esetén az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és az 

Állami Számvevőszéket tájékoztatja, 

- az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban képviseli a Magyar Államot, 

- ellenőrzi az értékesítési szerződésekben foglalt, a vevők által vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 

 

I. A középtávú vagyonhasznosítási stratégia 

 

A Tanács a másfél évvel korábban elfogadott stratégiáját az eltelt időszak tapasztalatai alapján – 

beleértve a világgazdasági válság okozta makrogazdasági környezetváltozást – a stratégiában 

megfogalmazott célokat aktualizálta, amit végül a Kormány 2009 decemberében fogadott el. 
 
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, 

elidegenítésével kapcsolatos középtávú stratégiája az állami vagyonnal való gazdálkodás mint 

közfunkció a közérdek érvényesítését szolgálja. A stratégia a vagyongazdálkodás tekintetében 

hármas célkitűzést fogalmaz meg: 
 

1. közfeladatok hatékony ellátása, 

2. a vagyongazdálkodás eredményességének biztosítása,  

3. üzletileg megalapozott működés. 
 
Az említett szempontok magukban foglalják a költségtakarékos gazdálkodást, az állami vagyon 

értékének megőrzését, illetve gyarapítását, az üzleti-eredményességi szempontok érvényre 

juttatását, melytől eltérni csak egyedi közcél érdekében hozott kormányzati döntések vagy 

nemzetközi szerződések esetén lehet. 

 

Megállapítható, hogy a Tanács a Vagyontörvény hatálybalépését követően több mint két évig úgy 

gyakorolta az állami vagyon felett a tulajdonosi jogokat, hogy nem volt a Kormány által elfogadott 

vagyonhasznosítási stratégiája. 

 

II.  A Tanácsra kötelező 2009. évi RJGY határozatok – a miniszter és a Tanács, illetve a 

szervezet kapcsolatai 
 

Az állami vagyonnal kapcsolatos döntési hatásköröket alapvetően a Vagyontörvény, egyes 

esetekben a 2009. évi költségvetési törvény előírásai, valamint az MNV Zrt.-nek a Tanács döntései 

alapján kidolgozott és az állami vagyonért felelős miniszter által jóváhagyott, a Magyar 

Közlönyben közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata határozzák meg. 
 

Az állami vagyonnal való gazdálkodást érintő tulajdonosi döntéseket illetően csak a miniszternek 

van utasítási joga a Tanács felé, melynek a miniszter a Tanács számára kötelezően végrehajtandó 

határozat (ún. RJGY határozat) útján/révén szerez érvényt.  

A miniszter által kiadott RJGY határozatok egy másik része az MNV Zrt.-t érintően a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó döntésekre vonatkozik.  

Külön csoportba sorolhatók azok a miniszteri engedélyek, melyekben a pénzügyminiszter a 

Vagyonfejezetet érintő átcsoportosításokról rendelkezik a költségvetési törvényben kapott 

felhatalmazás alapján, illetve a miniszter előzetes jóváhagyásához kötött ügyletek (pl. tulajdonosi 

kölcsönök előzetes jóváhagyása). 
 

A pénzügyminiszter a Vagyontörvényben biztosított utasítási joga – tulajdonosi döntésekbe való 

beavatkozási-, illetve közgyűlési joggyakorlói körébe tartozó döntési joga – gyakorlása keretében 

2009-ben összesen 35 RJGY határozatot hozott és 8 engedélyt adott ki. (felsorolás az 1. számú 

mellékletben). 
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Megállapítható, hogy az RJGY döntések 2009-ben nem az állam érdekei elsődlegességének a 

vagyontörvény szerinti figyelembevételével születtek. Az első félévben megmaradtak az MNV Zrt. 

alapításával, az elődszervezetek megszüntetésével kapcsolatos hiányosságok, a döntéseket hatásköri 

kérdések vitatása miatt elodázták, hatályos középtávú vagyongazdálkodási stratégia nem volt, 

korábbi döntéseket módosítottak, visszavontak, hatályon kívül helyeztek, a döntési folyamatokat a 

koncepció és az átláthatóság hiánya jellemezte.  

 

III. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács főbb döntései  

 

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a 2009. üzleti évben az MNV Zrt. működését illetően 932 

határozatot hozott. Az állami tulajdonú, vagyonkezelés alatt álló társaságokkal kapcsolatban a 2009. 

üzleti év I-IV. negyedévében 619 Alapító határozat született, illetve a vagyonkezelés alatt álló 

társaságok közgyűléseire a Tanácsi határozatokat (üzleti év lezárása, osztalékra és 

eredménytartalékra vonatkozó döntések, illetve a 2009. és 2010. évet érintő pénzügyi és személyi 

kérdések) képviselendő mandátumok kerültek kiadásra.  

A Tanács minden hónapban tájékoztatást kapott az MNV Zrt. működésének főbb eseményeiről, a 

bevételekről és kiadásokról, a Társaság portfolió gazdálkodási teljesítményéről, illetve a Tanács 

által meghatározott feladatok végrehajtásáról.  

A Tanács folyamatos döntésekkel biztosította az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó 

tulajdonosi hozzájárulások kiadását.  

Az NVT a 2009. üzleti évben döntött az MNV Zrt. vagyonkezelése alatt álló társaságok esetében a 

2008. üzleti évet lezáró beszámolókról, a 2009. üzleti évet meghatározó üzleti tervek 

véglegesítéséről, tevékenységi formáról (kht. – nonprofit kft. átalakulások), valamint a rábízott 

vagyont érintő személyi kérdésekről. A személyi kérdésekben különös jelentőségű az MNV Zrt. 

rábízott vagyoni körébe tartozó, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok kategóriába 

sorolása alapján a vezető testületek létszámcsökkentése, valamint a tiszteletdíjak összegének 

mérséklése.  

A Tanács határozataival módosította az MNV Zrt. egyes szabályzatait (értékesítési, számviteli, 

leltározási) és határozatait (cégjegyzés, átruházott hatáskörök továbbruházása), illetve minden 

esetben válaszolt az Ellenőrző Bizottság határozattal elfogadott ellenőrzési jelentéseire. 

 

A Tanács határozatai alapján 2009-ben az ingatlan értékesítések értéke 20,3 Mrd Ft, a termőföld 

értékesítések értéke 7,4 Mrd Ft (az éves tervérték 83,9 %-a). A termőföld értékesítések esetén a 

2009. évben csökkenő bevételi ütemre lehetett számítani, ami be is következett, így a 2009. évi 

összértékesítés is elmaradt a tervtől. A társasági részesedések értékesítése esetén a 2009. évi 

kumulált bevétel 1,1 Mrd Ft volt (a terv 8,6 %-a).  

A Tanács több ízben hozott döntést ingatlanok térítésmentes átadására (önkormányzatok, 

költségvetési intézmények és társadalmi szervezetek javára) és vagyonkezelésbe adására, illetve a 

vagyonkezelők feladatellátáshoz feleslegessé vált egyes ingatlanok és ingó vagyonelemek más 

központi költségvetési szerv részére - állami feladatainak ellátása érdekében - történő 

vagyonkezelésbe adására.  

A Tanács döntései alapján a vagyonkezelés alatt álló társaságoknál 5.999 M Ft összegben 

tőkeemelés, 4.604 M Ft összegben támogatás, 2.304 M Ft összegben tulajdonosi kölcsön került 

kiutalásra. A volt szovjet laktanyák kárelhárítását 351 M Ft-tal támogatta a Tanács. 

 

Megállapítható, hogy a meghozott NVT határozatok – a jelentős hatású ügyekben – 2009-ben sem 

biztosították maradéktalanul a Tanács állami vagyon feletti hatáskörébe tartozó tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek ellátását, az állami vagyon megóvásával kapcsolatos feladatok teljes körű 

végrehajtását. A Tanács döntéseit – a Kormány gazdaságpolitikájával összhangban lévő középtávú 

vagyonhasznosítási stratégia hiányában – nem átgondolt koncepció alapján, egyes esetben pedig a 

Kormány döntésének figyelembevétele nélkül hozta meg. Más döntések nem felelős tulajdonosi 

szemléletben születtek, nem ösztönöztek az állami tulajdonú társaságok veszteséges működésének 
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elkerülésére, illetve azok nem a Magyar Állam elsődleges érdekét és az állami vagyon védelmét 

szolgálták. A nem következetes döntések esetenként  indokolatlan többletkiadást is eredményeztek 

a költségvetésnek.   

 

A 2009. üzleti év I. negyedévének főbb döntései 

 

A Tanács 2009. január 7-én elfogadta a 2009. évi I. negyedéves munkatervét.  

Az első negyedévben 191 NVT határozatot hozott, az MNV Zrt. 100 Alapítói határozatot adott ki. 

Az NVT a 2009. évi üzleti tervezés helyzetéről készített összefoglaló tájékoztatást küldött a 

részvényesi jogok gyakorlója számára a Kormány tájékoztatása érdekében. Az NVT elfogadta a 

javaslatot a Nemzeti Földalapba nem tartozó ingatlanokat érintő Európai Uniós pályázatokhoz 

kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadásának feltételeiről. 

 

2009 februárjában a Tanács elfogadta az ÁPV Zrt. hozzárendelt vagyonának 2007. évi 

beszámolóját, illetve a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek 2009. évi hasznosítási tervét. A 

Tanács 2009. február 22-én elfogadta az MNV Zrt. 2009. évi rábízott vagyonra vonatkozó üzleti 

tervét, 2009. március 18-án elfogadta az MNV Zrt. 2009. évi saját vagyonra vonatkozó üzleti tervét.  

 

A 2009. üzleti év II. negyedévének főbb döntései 

 

A Tanács 2009. április 1-én elfogadta a 2009. évi II. negyedéves munkatervét.  

A Tanács a második negyedévben 383 NVT határozatot hozott, az MNV Zrt. 304 Alapítói 

határozatot adott ki.  

Tárgyalta az MNV Zrt. saját vagyonával és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló 

készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 5/2008. (I. 22.) Kormányrendelet módosításának 

kezdeményezését.  

A Tanács egyetértett azzal, hogy – „Az 5/2008. (I. 22.) Kormányrendelet módosításának 

kezdeményezése és az ahhoz kapcsolódó elszámolások a működési eszközök, követelések és 

kötelezettségek tekintetében az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona között” tárgyú 200/2009. (IV. 

01.) NVT határozat mellékletében bemutatott tételes eszközlista szerinti – az MNV Zrt. rábízott 

vagyonában nyilvántartott, de az MNV Zrt. mint önálló gazdasági társaság működéséhez szükséges 

tárgyi eszközök használata után az MNV Zrt. 2008. január 1-jétől kezdődően évente mindösszesen 

1 Ft használati díjat fizet a rábízott vagyon számára. A Tanács – a Kormány ezirányú 

jogszabályalkotása esetén – megadta előzetes hozzájárulását, hogy a rábízott vagyonban kimutatott, 

ám a saját vagyon működését szolgáló eszközök és kötelezettségek (az ingatlanok kivételével) 

2009. január 1-jei fordulónappal az MNV Zrt. rábízott vagyonából az MNV Zrt. saját vagyonába 

kerüljenek.  

Az MNV Zrt. állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatának elfogadására 

került sor 2009. április 1-én.  

A Tanács 2009. április 8-án tájékoztatót hallgatott meg az MNV Zrt. agrártársaságok nélküli 

portfoliójába tartozó, többségi állami tulajdonú társaságok, illetve április 15-én az agrár portfólióba 

tartozó társaságok vagyongazdálkodásának feladatairól, eredményeiről. A Hermes Hitel és Faktor 

Zrt.-t illető a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokat terhelő jelzálogjog egyösszegű pénzbeli 

megváltására irányuló egyezségi tárgyalások lefolytatását a Tanács jóváhagyta. 

Megtörtént az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó, többségi állami tulajdonú gazdasági 

társaságok testületei létszámának és a tisztségviselők díjazásának felülvizsgálata. Az állami 

tulajdonú társaságok tisztségviselői esetében, az igazgatóságok előterjesztései alapján a Tanács 

döntött a tiszteletdíjak csökkentésének tárgyában. A Tanács az egyes társaságokat a tárgyévet 

megelőző mérlegbeszámoló alapján kategóriákba sorolta az értékesítési nettó árbevétel szerint és 

meghatározta az igazgatóságok létszámát:  
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I.  50 Mrd Ft feletti (5-7 fő),  

II.  3 - 50 Mrd Ft (3-5 fő), 

III.  3  Mrd Ft alatti (az igazgatóságot meg kell szüntetni).  

 

A kitűzött cél az MNV Zrt. össztársasági szintjén a tiszteletdíjak összegének 50%-kal történő 

csökkentése. 

 

2009. április 29-én a Tanács elfogadta az MFB Zrt. által benyújtott – a HYFERP II. program 

lezárására irányuló – elszámolást. Jóváhagyta a HYFERP Alap 2008. december 31-i záró 

egyenlegét képező 17,6 M EUR nagyságú összegnek a Magyar Államnak a Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlájára történő átutalásáról, a költségvetésben „Egyéb bevételként” 

(XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 3. alcím) történő 

elszámolásáról szóló javaslatot. 

 

A Tanács megismerte az MNV Zrt. 2009. évi közbeszerzési tervéről szóló tájékoztatást és felhívta a 

menedzsment figyelmét, hogy fontolja meg a tervben szereplő, kormányzati üdülők fejlesztésével 

kapcsolatos döntést.  

A Tanács jóváhagyta az üzleti jelentéseket az MNV Zrt. 2009. I. negyedévi tevékenységéről saját 

vagyon és rábízott vagyon tekintetében, valamint elfogadta az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2008. 

évi előzetes beszámolóját.  

A Tanács az SZMSZ 11. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a vezérigazgató részére 

átruházott hatáskörök továbbruházására vonatkozó 620/2008. (X. 01.) számú NVT határozat 

módosításáról döntött. 

 

A Tanács döntött korábban egyes állami társaságok által hasznosított, védett és védelemre tervezett 

ingatlanok nemzeti parkok részére történő vagyonkezelésbe adásáról (10 nemzeti park – 98 db 

ingatlan).  

Az MNV Zrt. bevételi tervének teljesítése érdekében a Tanács megadta az ingatlan értékesítés 

pályázati feltételeinek könnyítéséhez az elvi hozzájárulást (a teljes vételár 40%-ának egyösszegű 

megfizetése mellett a tulajdonjog átruházható, amennyiben az ajánlattevő a fennmaradó 

vételárhátralék részre teljes körű és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt). 

 

A 2009. üzleti év III. negyedévének főbb döntései 

 

A Tanács elfogadta a 2009. évi III. negyedéves munkatervét.  

A Tanács a harmadik negyedévben 174 NVT határozatot hozott, az MNV Zrt. 112 Alapítói 

határozatot adott ki.  

A Tanács elfogadta a Nemzeti Földalapba nem tartozó ingatlanokat érintő Európai Uniós 

pályázatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadásának feltételeiről szóló 59/2009. (II. 4.) 

NVT sz. határozat módosítását.  

 

A Tanács határozata alapján, a 16/2009. (VI.16.) RJGY számú határozat 3. pontjának végrehajtása 

érdekében az MNV Zrt. nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdetett a Richter Gedeon Nyrt. 

részvényeire átcserélhető kötvények lejáratából eredő fizetési kötelezettség refinanszírozására 

újabb, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvény kibocsátással. A terveknek 

megfelelően, 2009. szeptember 25-én történt meg a zárás, azaz az MNV Zrt. által kibocsátott, 

összevont kötvényt az Euroclear Bank S.A./N.V. és Clearstream Banking, société anonyme 

Elszámoló Háza átadta a kötvényesek meghatalmazottjai részére azt követően, hogy a Morgan 

Stanley & Co. International plc átutalta a kötvények ellenértékét, 833.300.000 EUR-t az állam 

nevében eljáró MNV Zrt. részére.  A tranzakció zárásáról az MNV Zrt. sajtóközleményt tett közzé 

és a Richter Gedeon Nyrt.-t is tájékoztatta. A fenti folyamatokkal párhuzamosan gondoskodtak az 
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ÁPV Zrt. által 2004. szeptember 28-án kibocsátott 639 M EUR névértékű RG részvényekre 

átcserélhető kötvények lejáratából eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséről.  

 

A tranzakció Zárást követően megtörtént a tranzakciós dokumentáció összeállítása a 

közreműködőkkel történő elszámolás előkészítése. Az Ellenőrző Bizottság 2009. II. félévi 

munkaterve 13. pontjának végrehajtásához kért tájékoztatást megadta az MNV Zrt. „Az NVT által a 

Richter Gedeon Nyrt. állami tulajdonú részvényeire átcserélhető kötvények lejárata kapcsán 

meghozott tulajdonosi intézkedések szabályszerűségének vizsgálata” tárgyú ellenőrzési bizottság 

által elrendelt feladat végrehajtásához.   

Ezt követően a tranzakció teljes folyamatáról egy részletes, összefoglaló előterjesztést készített a 

szakterület a Tanács részére. 

 

A 2009. évi kibocsátás kapcsán megállapítható, hogy a két tranzakció összevontan pozitívummal 

zárult, de ez az eddiginél nagyobb összegű fizetési kötelezettséget keletkeztetett a 2014-ig tartó 

időszakban. Amennyiben újabb refinanszírozás történik, a tranzakció kimenetele továbbra sem lesz 

egyértelműen megítélhető.  

   

A Tanács a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium véleményének figyelembevételével 

jóváhagyta a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérbe adására irányuló pályázati 

szabályzat módosítását, a haszonbérleti pályáztatással hasznosítandó, a Nemzeti Földalapba tartozó 

földterületek, haszonbérleti egységek meghirdetését (6. ütem).  

Tárgyalta és tudomásul vette a „Vezérigazgatói utasítás az MNV Zrt. kötelezettségvállalási 

eljárásrendjéről” című előterjesztést, illetve tárgyalta a korábbi vezérigazgató felmentése miatt 

szükségessé váló átmeneti intézkedéseket.  

A Tanács jóváhagyta az országos közutakat érintő önkormányzati beruházások jogi és számviteli 

helyzetét rendező megállapodás-tervezetet.  

Megtárgyalta az MNV Zrt. 1083/2007. (X.17) Korm. határozattal elfogadott Alapító Okirata 

módosítását.  

A Tanács elfogadta a központi költségvetési szervek – a 2007.évi CVI. törvény 27.§ (2) bekezdés 

módosításából eredő – vissztehermentes ingatlanhasználatára vonatkozó koncepcionális javaslatot.  

 

A Tanács az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az OTP Bank Nyrt. részvények tőzsdei árfolyamának 

felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást tudomásul vette és felkérte az MNV Zrt. vezérigazgatóját a két 

bank tőzsdei árfolyamának negyedévenkénti nyomonkövetésére.  

A Tanács megismerte és tudomásul vette az MNV Zrt. 2008. évi tevékenységének ellenőrzéséről 

készült Állami Számvevőszék jelentés-tervezetre, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszék jelentés-tervezetre 

vonatkozó MNV Zrt. vezérigazgatói válaszleveleket.  

A Tanács elfogadta az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó társaságok első számú vezetői 

munkakörére kiírásra kerülő pályázatok formai és tartalmi követelményeire, a pályázati eljárás 

lefolytatásának szabályaira vonatkozó eljárási rendet. 

 

A Tanács megtárgyalta „Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 15/2008 (VII.11.) sz. 

határozatában foglaltak módosításának kezdeményezése (Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágyi 

Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit 

Kft, Kopint-Datorg Zrt., valamint a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ 

Kht. vonatkozásában)” tárgyú előterjesztést és úgy a határozott, hogy a társaságok feletti tulajdonosi 

joggyakorlás a Vtv. 3. §-ában foglaltak szerint az MNV Zrt. keretein belül megfelelően megoldott, 

ezért a társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának átengedése nem indokolt.  

A Tanács megtárgyalta és tudomásul vette „A vezérigazgató felkérése a helyközi közösségi 

közlekedés átalakításáról szóló 1133/2009.(VIII.7.) Korm. határozat h) pontján alapuló 21/2009. 
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RJGY határozat c-d) pontjának végrehajtására, valamint a MÁV Zrt.-vel kötendő megállapodás 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést.  

A Tanács tudomásul vette az MNV Zrt. vezérigazgatója által jóváhagyott „Intézkedési terv és 

ütemterv az MNV Zrt. által feltárt vagyon-nyilvántartási problémák megoldására” c. 

dokumentumról kapott tájékoztatót.  

 

Felkérte az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó, legalább többségi állami tulajdonú 

társaságok felügyelő bizottságait vizsgálat lefolytatására az adott társaságnál alkalmazott – vezetői 

munkakörökre kiterjedő – munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére irányadó járandóságokról, 

valamint az ezzel összefüggő eddigi kifizetésekről. A vizsgált időszak a 2005. június 1. napjától a 

vizsgálat megkezdése napjáig fennálló, illetve a 2005. június 1. napjától a vizsgálat megkezdése 

napjáig megszűnt jogviszonyú vezetőkre terjed ki.  

 

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. szeptember 23-án elfogadta a IV. negyedévi 

munkatervét.  

Az Állami Számvevőszék J/10381. számú, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi 

tevékenységének ellenőrzéséről készített jelentésében foglalt javaslatok és észrevételek figyelembe 

vételével a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács intézkedési terv végrehajtását rendelte el. Az 

intézkedési terv mind a Tanácsnak, mind a Tanácson keresztül az MNV Zrt. vezérigazgatójának 

megfogalmazott javaslat hasznosításáról intézkedett. 

 

A Tanács megtárgyalta és tudomásul vette az összefoglaló tájékoztatót az MNV Zrt. portfóliójába 

tartozó társaságok 2009. I. féléves gazdálkodásáról és 2009. évi üzleti terveik várható teljesítéséről, 

illetve megtárgyalta a tervezési irányelveket a 2010. üzleti évre az MNV Zrt. portfóliójába tartozó, 

többségi állami tulajdonú cégkör részére.  

A sukorói ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megszüntetésével kapcsolatban a Tanács felkérte 

az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a tárgyalások eredménytelensége esetén a csereszerződés 

érvénytelenségének megállapításához szükséges további jogi lépésekről készítsen előterjesztést a 

Tanács részére.  

A Tanács felhatalmazta az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet módosítására tett javaslatokat a döntés 

kezdeményezésére jogosult Pénzügyminisztérium részére megküldje.  

A Tanács meghallgatta a szakterületek vezetőit az eredményekről és a fennálló feladatokról, 

elfogadta az MNV Zrt. 2008. évre és 2009. év I. félévre vonatkozó beszámolóit (saját vagyon és 

rábízott vagyon). 

 

A 2009. üzleti év IV. negyedévének főbb döntései 

 

A Tanács a korábban elfogadott munkaterve alapján a negyedik negyedévben 184 NVT határozatot 

hozott, az MNV Zrt. 103 Alapítói határozatot adott ki.  

A Tanács 845/2009. (XI.25.) NVT sz. határozatával elfogadta a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire 

átcserélhető, 2014. szeptember 25-i lejáratú kötvénykibocsátás tranzakciójának befejezéséről, 

valamint a Richter Tranzakciós Bizottság döntéseiről szóló tájékoztatót, az RTB eljárását és 

döntéseit jóváhagyólag tudomásul vette.  

A Tanács az 858/2009. (XII.02.) NVT sz. határozattal elfogadta az MNV Zrt. módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt - módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Részvényesi 

Jogok Gyakorlója 35/2009. (XII.18.) RJGY sz. határozatával elfogadta a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

végleges szövege a Hivatalos Értesítő 2010. évi 2. számában, 2010. január 8. napján közzétételre 

került.  
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A Tanács megtárgyalta az állami tulajdonú sukorói ingatlanokra vonatkozó csereszerződés 

megszüntetésével kapcsolatos egyes jogi lehetőségeket és felhatalmazta az MNV Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy folytasson tárgyalásokat az eredeti állapot helyreállítására. A tárgyalások 

eredménytelenségét követően a Tanács felkérte az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

cserepartnerrel folytatott egyeztetések eredményéről és azok jelenlegi állásáról tájékoztassa a 

pénzügyminisztert, és kérje a részvényesi jogok gyakorlóját a peres eljárás megindításához 

szükséges utasítás kiadására. A peres eljárás megkezdődött.  

 

A Tanács megtárgyalta az összefoglaló tájékoztatót az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok 

2009. I. féléves gazdálkodásáról és 2009. évi üzleti terveik várható teljesítéséről.  

Jóváhagyta a haszonbérleti pályáztatással hasznosítandó, NFA-ba tartozó földterületek 6. ütemének 

meghirdetését.  

 

A Tanács felkérte az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az MNV Zrt. portfóliójába tartozó, többségi 

állami tulajdonú cégkör felé a 786/2009. (X.21.) NVT sz. határozatban megnevezett tervezési 

irányelveket a 2010. évi üzleti tervezésüknél érvényesítse. 

A Tanács elfogadta a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosítására tett javaslatokat és megküldette 

azt a döntés kezdeményezésére jogosult Pénzügyminisztérium részére.  

A Tanács novemberben elfogadta az MNV Zrt. saját vagyonának és Vagyonkezelési tervének 2009. 

évi tervfelülvizsgálatát, illetve a Tanács középtávú vagyonhasznosítási stratégiáját. Határozott az 

MNV Zrt. integrált vagyongazdálkodási rendszerének – módosított határidővel – 2010. március 15-i 

határidőre történő, többlet költség nélküli megvalósításáról.  

A Tanács elfogadta az MNV Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ jóváhagyásának napjától hatályon kívül helyezte 

az ugyanezen tárgyban hozott 620/2008. (X.01.) NVT sz. határozatát, és azok módosítására 

vonatkozó 403/2009. (V.20.) NVT sz. és 767/2009. (X.14.) NVT sz. határozatait. 

 

A Tanács 2009. decemberben megismerte az MNV Zrt. üzleti jelentését a Társaság 2009. I-III. 

negyedéves tevékenységéről (saját és rábízott vagyon) és az összefoglaló tájékoztatót az MNV Zrt. 

portfóliójába tartozó társaságok 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.  

Döntött a 2010. évi I. negyedévi munkatervéről. 

 

IV. Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége 

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben foglaltak szerint a „Tanács és az MNV Zrt. 

működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését legfeljebb tizenegy 

tagból álló Ellenőrző Bizottság végzi.”  

 

Az Ellenőrző Bizottság az állam mint tulajdonos legfőbb ellenőrző szerve, de egyben a nemzet 

vagyona ezen részének is a legfőbb ellenőrző testülete (ezért képviselteti magát pl. a testületben 

minden parlamenti párt és az OÉT két oldala), az EB ezen minőségében ellenőrzi a Tanácsnak az 

állami vagyonnal való gazdálkodását. 

 

Az Ellenőrző Bizottság a törvényben és egyéb jogszabályokban megfogalmazott elvárásnak eleget 

téve, folyamatosan figyelemmel kísérte a Tanács és az MNV Zrt. 2009. évi működését. 

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az állami vagyonról szóló törvény, a gazdasági társaságokról 

szóló törvény, a tulajdonos által elfogadott ügyrend, az RJGY által tudomásul vett Ellenőrzési 

Szabályzat keretei között végezte. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tevékenységét, illetve az 

MNV Zrt. működését féléves időszakokra meghatározott munkatervei alapján ellenőrizte. 

A 2009. I. és II. félévi munkatervének végrehajtása során az Ellenőrző Bizottság 155 db határozatot 

hozott. 
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Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen végzendő munkatervi feladatai közül kiemelt fontossággal bír 

a gazdasági társaságokról, az állami vagyonról, illetve a költségvetésről szóló törvények által előírt, 

a Tanács részéről elfogadott beszámolók, jelentések véleményezése. A törvényi előírások szerinti 

jelentések és beszámolók véleményezésére 2009. évben – a 2008. évi 9 esettel szemben - 15 esetben 

került sor.  

 

A munkatervbe célvizsgálatként beállított feladatok keretében: 

- a Részvényesi Jogok Gyakorlója által kért vizsgálatok, 

- az MNV Zrt. működésének, gazdálkodásának ellenőrzését célzó vizsgálatok, 

- az MNV Zrt. vagyonkezelési tevékenységéhez kapcsolódó vizsgálatok, 

- a privatizációs tranzakciókkal, illetve az azokban vállalt kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos vizsgálatok, valamint  

- az Ellenőrző Bizottság tevékenységével kapcsolatos vizsgálatok 

kerültek végrehajtásra.  

 

A Részvényesi Jogok Gyakorlójának felkérésére az alábbi vizsgálatokra került sor: 

- a Részvényesi Jogok Gyakorlója döntéseinek törvényes határidőben történő meghozatalát 

akadályozó körülmények vizsgálata (az MNV Zrt. megalakulásától 2008. december 31-ig 

terjedő időszakban), javaslat – az esetlegesen felmerülő – személyi felelősség 

megállapítására, 

- a Magyar Posta Zrt. fővárosi irányító apparátusának jelenlegi elhelyezését szolgáló 

irodaház (1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.) bérlése körülményeinek felülvizsgálata, 

- a Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévő Magyar Köztársaság Moszkvai 

Nagykövetsége Kereskedelmi Képviselete, Moszkva, Krasznaja Presznya 1-7. szám alatti 

ingatlan értékesítése körülményeinek és szabályszerűségének vizsgálata. 

 

Az Ellenőrző Bizottság kiemelendő megállapításai 

 

1. A rábízott vagyoni körbe tartozó erdőgazdasági társaságok egységes számviteli, ügyviteli, 

szakmai és vezetői információs rendszer kialakításának szabályszerűségére vonatkozó 

célvizsgálatban megállapításra került - többek között-, hogy 

- a portfolió egységes információs rendszerének kialakítását az MNV Zrt. annak előtte indította, 

mielőtt kialakításra került volna az erdészeti társaságok szervezeti összetételének koncepciója, 

- a szerződés nem megfelelő teljesítése okán kialakult helyzet szerződés-felmondással történő 

feloldása esetén az erdőtársaságok birtokában – az addig megfizetett több százmillió forint 

fejében – egy bizonyos részelemeiben már átadott, de folyamatos fejlesztői támogatás hiányában 

használhatatlan program marad. 

 

Mindezek következtében az Ellenőrző Bizottság a vizsgálat kapcsán felvetette mind az egységes 

információs rendszerről való döntés előkészítői, mind a döntést meghozó testület tagjainak 

felelősségét.  

 

2. Az Ellenőrző Bizottság 2009. évben elvégzett, valamint – objektív okok miatt – le nem folytatott 

vizsgálatai (egységes vagyon-nyilvántartási rendszer – EVEREST – jogszabályi megfelelése) 

alapján továbbra is fenntartja a 2008. évi beszámolójában kialakított azon álláspontját, hogy nem 

valósult meg maradéktalanul a Vagyontörvénnyel elérni kívánt azon általános cél, hogy javuljon az 

állami vagyonnal való gazdálkodás átláthatósága. 

 

3. Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Moszkvai Nagykövetsége 

Kereskedelmi Képviselete, Moszkva, Krasznaja Presznya 1-7. szám alatti ingatlanon található 

épület értékesítése nem transzparens módon, a vonatkozó szabályok megszegésével került 

végrehajtásra.  
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4. Az MNV Zrt. által alkalmazott szerződéskötési gyakorlat szabály- és célszerűségének vizsgálata 

során az Ellenőrző Bizottság megfelelőnek találta a kötelezettségvállalási hatáskörök szabályozását, 

a teljesítésigazolás, ellenjegyzés és utalványozás ügyrendjét, a szerződéstári nyilvántartás 

szabályozását. Ugyanakkor az utólagosan kiválasztott szerződések részletes vizsgálata során – 

különösen a vagyonértékelési szerződésekkel kapcsolatos kifizetések területén – számos 

szabálytalanságot tapasztalt, kritikai észrevételeket fogalmazott meg egyes feladatok kiszervezésére 

irányuló szerződések célszerűsége, gazdaságossága tekintetében. 

 

Megállapítható, hogy a döntéshozók (RJGY, Tanács, vezérigazgató) az ellenőrzés megállapításait 

nem hasznosították, a felelősségre vonás is elmaradt.   

 

5. A Felügyelő Bizottság az MNV Zrt. rábízott vagyona 2009. évi beszámolója kapcsán 

megállapította, hogy  

- nem ad megbízható képet a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint  

- az MNV Zrt. által használt nyilvántartási rendszerek minősége és állapota nem felel meg a 

jelenlegi jogszabályok által előírt követelményeknek. 

 

A Felügyelő Bizottság álláspontját is figyelembe véve az állami vagyongazdálkodásért felelős 

nemzeti fejlesztési miniszter az MNV Zrt. rábízott vagyona 2009. évi beszámolóját nem fogadta el, 

a hiányosságok megszüntetése érdekében – szigorú számonkérés mellett – intézkedési terv 

kidolgozására szólította fel az MNV Zrt. Igazgatóságát. 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága 2010. november 15-i ülésén elfogadta az „Intézkedési terv az RJGY 

által javításra visszaküldött 2009. évi rábízott vagyon beszámoló kapcsán észrevételezett problémák 

megoldására” tárgyú 220/2010. (XI. 15.) Ig. sz. határozatot. Az intézkedési terv egyaránt 

tartalmazza a könyvvizsgálat során felmerült, illetve az ÁSZ vizsgálat során – az éves 

beszámolóhoz kapcsolódóan felmerült – problémák megoldási ütemtervét. Az MNV Zrt. 

Igazgatósága – az MNV Zrt. Könyvvizsgálójának az álláspontja ismeretében – határozatában 

tudomásul vette azt is, hogy  

- az MNV Zrt. 2009. évi rábízott vagyonára vonatkozó beszámolóját nem lehetséges úgy 

kijavítani, hogy azzal kapcsolatban a jelenlegi „vélemény-nyilvánítás elutasításával” 

ellentétben a Könyvvizsgáló véleményt nyilváníthasson; 

- az MNV Zrt. 2010-2011. évi rábízott vagyonára vonatkozó beszámolóival kapcsolatban a 

Könyvvizsgáló csak abban az esetben tud véleményt nyilvánítani, amennyiben az 

intézkedési tervben meghatározott feladatok megoldásra kerülnek. 

 

Az intézkedési tervben meghatározott – adattisztítás, adminisztratív, jogszabálymódosítási – 

feladatok megvalósulásáról az MNV Zrt. Igazgatósága minden hónap 15-éig tájékoztatást ad a 

részvényesi jogokat gyakorló miniszter részére.   

 

V. A Tanács állami vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységének 2009. évi eredményei  

az MNV Zrt. 2009. évi vagyonkezelési terve és a terv teljesítése tükrében 
 

A vagyontörvény alapján az állami vagyon összessége az ún. MNV Zrt.-re rábízott vagyon 

(továbbiakban: rábízott vagyon) körébe tartozik, ezen belül különbözteti meg a törvény a 

kizárólagos állami tulajdont képező kincstári vagyoni kört (forgalomképtelen, illetve korlátozottan 

forgalomképes vagyon), illetve az állam ún. üzleti vagyonát. Mindkét vagyoncsoportba a 

legváltozatosabb vagyonelemek tartoznak (pl. földek, felépítmények, természeti kincsek, kulturális 

javak/értékek, társaságok stb.). A rábízott vagyon körébe tartozik az MNV Zrt. forgalomképtelen 

részvénye is, ugyanakkor az MNV Zrt.-nek is van – mint bármely más társaságnak – saját vagyona.  
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1. Az állami vagyon nyilvántartása terén elért 2009. évi eredmények, megoldásra váró 

feladatok 
 

A vagyontörvény határidő megjelölése nélkül írja elő az MNV Zrt. feladataként, hogy létrehozza és 

vezesse az állami vagyon – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. 

rendeletben részleteiben is szabályozott – nyilvántartását (ún. vagyonkatasztert), annak alapján 

adatszolgáltatást nyújtson, illetve a Tanács feladatául előírja a vagyon-nyilvántartási szabályzat 

elfogadását. 
 

A vagyonkataszternek a jogszabályi előírások alapján – a rábízott vagyon mérlegének az 

alátámasztása érdekében is – képesnek kell lennie:  
 

 az olyan tartalmú és minőségű adatok folyamatos biztosítására, amelyek felhasználása elősegíti 

a Tanács, illetve az MNV Zrt. vagyonnal történő felelős és rendeltetésszerű gazdálkodását,  

 egyben megteremti a Magyar Állam – mint tulajdonos – számára az állami vagyon helyzetének, 

változásának folyamatos figyelemmel kísérését, illetve alkalmas az adatszolgáltatásra a 

kormányzati és felügyeleti jogokkal rendelkező szervek részére, valamint a vagyonkezelőkkel 

történő elszámolások megalapozására, a reális, piaci díjak és értékek meghatározására, 

 a transzparencia biztosítására, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai 

betartására (indokolt esetben nemzetbiztonsági szempontok érvényesítésével, illetve az üzleti 

titok védelme mellett).  

 

Az MNV Zrt. vagyon nyilvántartási rendszerével kapcsolatban az Állami Számvevőszék („a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről” szóló J/1056. sz. 

jelentésében) és az Ellenőrző Bizottság is kifogásolta, hogy a nyilvántartás csak korlátozottan 

megbízható.  

 

Megállapítható, hogy az MNV Zrt. állami vagyonról vezetett nyilvántartása csak korlátozottan volt 

megbízható. Az MNV Zrt. rábízott vagyona 2009. évi beszámolója nem hiteles, mivel továbbra is 

megjelentek azok a hiányosságok, amit a Társaság a megalakulása óta görget. 

Az MNV Zrt. elődszervezetei által vezetett vagyonnyilvántartások adatminőségi problémái, az 

MNV Zrt. ügyhátraléka és kontrollhiányosságai, a vagyonkezelők adatszolgáltatásának 

hiányosságai korlátozták az állami vagyon nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátását. A 

korlátokat figyelmen kívül hagyó jogszabályi előírások az új szemléletű nyilvántartási feladatok 

előírása mellett nem vették figyelembe a feladatok folyamatszervezésének időszükségletét. A 

nyilvántartási rendszerek nem megfelelően támogatták az MNV Zrt. mérlegének és beszámolójának 

analitikus alátámasztását.  

 

 2. A rábízott vagyon 2009. évi hasznosításai, annak eredményei a 2009. évi vagyonkezelési 

terv és a 2009. évi beszámoló adatai alapján 
 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokat a 2008. évtől létrehozott új 

költségvetési fejezet – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 

(továbbiakban: Vagyonfejezet) – tartalmazza, ennek egy önálló során, egy összegben jelenik meg az 

MNV Zrt. működését finanszírozó költségvetési támogatás összege.  
 

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az MNV Zrt. és a rábízott vagyon könyvvezetésére, 

számviteli elszámolására egyaránt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény– 

Sztv.) előírásait kell, a sajátosságokat, a törvénytől való eltéréseket tartalmazó jogszabály – a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. saját vagyonával és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos 

éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet – 

előírásai figyelembevételével alkalmazni.  
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Az elszámolási szabályok tehát úgy kerültek kialakításra, hogy a vagyon (érték) változásairól és az 

állami vagyon hasznosításával összefüggő „pénzáramokról” egyaránt el kell számolni, a kettős 

könyvvitel szigorú szabályrendszerében az állami vagyont érintő minden változás kimutatásra kerül 

a rábízott vagyon éves beszámolójában. 

 

2.1 A 2008. évi vagyonkezelési terv teljesülése a rábízott vagyon 2009. évi beszámolója alapján  
 

A 2009-es üzleti év az MNV Zrt. második teljes üzleti éve volt.  

 

A Vagyontörvény hatályba lépésével párhuzamosan az MNV Zrt. – jogelődei helyzetével 

összehasonlítva – egyre mélyebben integrálódik a központi költségvetésbe, egyre szorosabban 

kapcsolódik a kormányzati szektorhoz.  

 

A rábízott vagyon bevételei és kiadásai nemzetgazdasági költségvetési és finanszírozási számlákon 

kerülnek elszámolásra, nagyságukat, kereteiket, egyenleg-előírásaikat a kormányzati szektorra 

érvényes követelmények irányítják. A gazdálkodás mozgásterét az államháztartás szabályai szabják 

meg. 

 

A MNV Zrt. 2009. évi gazdálkodási kereteit alapvetően a 2008. év végén elfogadott 2009. évi 

költségvetési törvény XLIII. Az állam vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások c. fejezet 

előirányzatai határozzák meg. Az MNV Zrt. rábízott vagyonának vagyonkezelési tervének fő 

paraméterei ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslat készítésekor érvényes kormányzati 

szándékokat, elgondolásokat, makroökonómiai környezetet tükrözik. 

2.2. A 2009. évi vagyonkezelési terv keretei 

 

2009. évben az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek törvényben meghatározott 

fejezeti előirányzata 97.248,8 M Ft, az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások eredeti 

fejezeti előirányzata 112.344,5 M Ft volt. A kiadási előirányzatok döntő részben felülről korlátosak, 

azaz túllépésükre nincs mód. 

 

Az MNV Zrt. vagyonkezelési terve a Vagyonfejezet azon költségvetési tételeit tartalmazza, melyek 

az MNV Zrt. hatókörébe tartoznak, így a koncessziós, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátási 

egységeihez kapcsolódó bevételek, valamint a pénzügyi stabilitási célú részesedés szerzés kiadásai 

kivételével lefedi az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 

A költségvetési törvény azonban nem tartalmazza teljes körűen az MNV Zrt. minden tervezett 

bevételét és kiadását, hiszen a törvényben nem jelennek meg az úgynevezett finanszírozási 

bevételek és kiadások.  

 

A 2009. évi költségvetési törvény hatályba lépését követően az MNV Zrt. – az időközben ismertté 

vált információkat is figyelembe véve – a visszatervezési folyamat során elkészítette azt a 

vagyonkezelési tervét (benne költségvetési, finanszírozási és pénzforgalmon kívüli tételekkel), 

melyet a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. február 25-én fogadott el 112/2009. (II. 25.) 

sz. határozatával.  

 

A 2009. évi költségvetési törvény 97,2 Mrd Ft költségvetési bevételi előirányzatot határozott meg 

az állami Vagyonfejezet részére, ebből az MNV Zrt. hatókörébe 95,0 Mrd Ft tartozik
1
. Az MNV 

Zrt. Vagyontanács által elfogadott 2009. évi vagyonkezelési terve 113,5 Mrd Ft bevétellel számolt, 

                                                 
1 A 2,2 Mrd Ft-os különbözetet a koncessziós díjbevételek tervezett értéke adja 
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ebből 97,4 Mrd Ft összegben költségvetési bevételekkel (a törvényben meghatározott előirányzat 

2,4 Mrd Ft-tal eleve megemelésre került a tényszámok
2
 ismeretében), míg a finanszírozási 

bevételek (társasági részesedés értékesítések, tulajdonosi kölcsön megtérülések) megcélzott szintje 

16,0 Mrd Ft-os, a pénzforgalmon kívülieké pedig 5,0 Mrd Ft volt. 

 

A terv alapvetően a költségvetési törvény előirányzataihoz igazodott a költségvetési kiadási tételek 

tekintetében, az egyetlen eltérést az jelentette, hogy a menedzsment a vagyonkezelési kiadásokra 

400 MFt-os átcsoportosítást látott szükségesnek a törvényben meghatározott előirányzaton felül a 

bevételi terv biztos teljesítéséhez, a vagyonkezelési feladatok meglévő mennyiségéhez. 

 

A vagyonkezelési terv az Ellenőrző Bizottság véleményével került előterjesztésre a részvényesi 

jogokat gyakorló pénzügyminiszter felé. 

 

A Részvényesi Jogok Gyakorlója 15/2009. (V. 21.) RJGY számú határozatával, a bevételi 

tervszámok változatlanul hagyása mellett, összességében 25,6 Mrd Ft-os kiadáscsökkentéssel 

hagyta jóvá a tervet.  

2.3. Bevételi, kiadási főszámok, egyenlegek  

 

Az MNV Zrt. 2009. évi vagyonkezelési tervének teljesítése a következő főbb paraméterek szerint 

alakult (a nem MNV Zrt. kompetenciájú tételek külön kezelése mellett): 

 

 355,9 Mrd Ft teljes bevétel (242,4 Mrd Ft-tal magasabb a tervértéknél) 

           (ebből 128,3 Mrd Ft Fejezeti bevétel; 227,6 Mrd Ft Finanszírozási bevétel) 

 

A költségvetési (fejezeti) bevételek önmagukban 30,9 Mrd Ft-tal, míg a finanszírozási bevételek 

211,5 Mrd Ft-tal haladják meg a tervszintet. 

 

A bevételi terv túlteljesítését a finanszírozási tételek esetében a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire 

átcserélhető kötvények refinanszírozására kibocsátott új átcserélhető kötvények bevétele (224,9 

Mrd Ft) tette lehetővé, míg a költségvetési bevételek legnagyobb mértékben az osztalékbevételeknél 

haladják meg a terveket. Az osztalékbevételek 2009. évi értéke 81,8 Mrd Ft, ami 32,8 Mrd Ft-tal 

(67%-kal) haladja meg a tervszintet.  

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év  tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

B.0+B.F A KEZELT VAGYON  BEVÉTELEI 113 510 850 371 017 658 355 963 010 313,6% 242 452 160

B.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 97 435 179 143 355 049 128 300 401 131,7% 30 865 222

B.1. Értékesítési Bevételek 40 361 200 22 118 204 22 118 204 54,8% -18 242 996

B.2. Hasznosítási bevételek 55 315 881 111 251 615 96 196 967 173,9% 40 881 086

B.3. Vegyes bevételek 1 758 098 8 494 690 8 494 690 483,2% 6 736 592

B.4. Pénzforgalommal nem járó bevételek 0 1 490 540 1 490 540 1 490 540

B.F Finanszírozási bevételek 16 075 671 227 662 609 227 662 609 1416,2% 211 586 938  
 

 263,2 Mrd Ft kiadás (180,5 Mrd Ft-tal magasabb a tervértéknél) 

(ebből  69,3 Mrd Ft Fejezeti kiadás; 194,0 Mrd Ft Finanszírozási kiadás; ezek mellett 30 

Mrd Ft mértékben merült fel az FHB-ban végrehajtott állami tulajdonszerzés) 

 

                                                 
2 Az MNV Zrt. Fővárosi Önkormányzattal szembeni pernyertességéből, egyezségből 2,4 Mrd Ft nem tervezett bevétel realizálódott 
2009. januárjában  
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A költségvetési (fejezeti) kiadások önmagukban 11,4 Mrd Ft-tal realizálódtak a tervszint alatt, míg 

a finanszírozási kiadások – alapvetően a Richter tranzakció következtében –  191,8 Mrd Ft-tal 

haladják meg a tervszintet. 

 

A terv jóváhagyásakor előírt 25,6 Mrd Ft-os kiadás csökkentés tartható volt, a 2009. év végéig a 

költségvetési kiadások összesített szintje a jóváhagyott mérték alatt maradt. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év  tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

K.0+K.F A KEZELT VAGYON  KIADÁSAI 88 873 876 293 244 227 263 244 127 296,2% 180 459 651

K.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 86 744 500 99 294 190 69 294 090 79,9% -11 361 010

K.1 Felhalmozási jellegű kiadások 21 020 000 43 992 922 13 992 822 66,6% -7 027 178

K.2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 20 206 500 19 435 284 19 435 284 96,2% -771 216

K.3 A korábbi értékesítésekhez kapcsolód kiadások 23 117 000 16 422 435 16 422 435 71,0% -6 694 565

K.4 Vagyongazdálkodási kiadások 11 901 000 12 771 210 12 771 210 107,3% 870 210

K.5 Fejezeti tartalék 9 500 000 0 0 0,0% -3 410 600

K.8 ÁFA elszámolás 1 000 000 2 325 182 2 325 182 232,5% 1 325 182

K.9 Pénzforgalommal nem járó kiadások 0 4 347 157 4 347 157 4 347 157

K.F Finanszírozási kiadások 2 129 376 193 950 037 193 950 037 9108,3% 191 820 661  
 

A 2009. évi tervet jóváhagyó RJGY határozat alapján 5 Mrd Ft-tal csökkent a Fejezeti tartalék 

törvényben meghatározott 14,5 Mrd Ft-os kerete. Az RJGY határozat kiadása előtt azonban a 

Kormány már döntött egy 6,1 Mrd Ft összegű tartalékot érintő átcsoportosításról, így a tartalék 

tervjóváhagyást követő helyes összege 3,4 Mrd Ft volt, szemben a határozatban megjelenített 9,5 

Mrd Ft-os értékkel. A táblázat összehasonlító oszlopa ezzel a helyes összeggel számol.  

 Az MNV Zrt. egyenlegmutatói részletesen a következők szerint alakultak: 
 

- 59,0 Mrd Ft Fejezeti egyenleg (48,3 Mrd Ft-tal kedvezőbb a jóváhagyott tervezettnél) 

- 33,7 Mrd Ft Finanszírozási egyenleg (19,8 Mrd Ft-tal kedvezőbb a tervezettnél) 

 

A kedvezően alakuló tervadatok teljesítése amellett, hogy javította a kormányzati szektor uniós 

elszámolások szerinti egyenlegét, lehetővé tette azt is, hogy a Pénzügyminisztérium által az FHB-

ban közvetlenül végrehajtott stabilizációs célú részesedés-szerzés 30 Mrd Ft-os összege ne vigye 

hiánypozícióba a teljes Vagyonfejezet költségvetési egyenlegét.  

 

A 2009. üzleti év bevételi és kiadási tételeire a Richter Gedeon Nyrt. részvényekre átcserélhető 

kötvényekkel kapcsolatos tranzakciók meghatározó jelentőséggel hatottak. A tranzakciók 200 Mrd 

Ft-os nagyságrendjükkel alapvetően meghatározzák a 2009. évi bevételi és kiadási főszámokat, a 

kötvényekkel kapcsolatos finanszírozási hatás 33,2 Mrd Ft-os pozitív szaldóval bír. 

 

2.4 A rábízott vagyon 2009. évi változásai 
 

Az MNV Zrt. rábízott vagyona teljes értéken 2008. december 31-én 15.236 Mrd Ft volt.  
 

 - A központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök 10.238.341 M Ft. 
 
   - Egyéb vagyonkezelőnél lévő eszközök 3.139.077 M Ft. 
 
   - Közvetlen kezelésbe kerülő állami vagyon értéke 1.858.947 M Ft. 

 

A Vtv. 60-62. §-ai szerint 2007. december 31-ével megszűnt állami vagyonkezelő szervezetek, az 

ÁPV Zrt. a KVI és az NFA tevékenységet lezáró beszámolói alapján vagyonátadó mérleg készült. 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésébe kerülő állami vagyon vagyonátadó mérleg szerinti értéke 

1.771.154 M Ft volt. Az érték korrigálásra került az NFA záró mérlegében 0 értékkel szereplő 

ingatlanok értékbecslés alapján meghatározott értékével, valamint a nyilvántartásban nem szereplő, 

de a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a NFA-hoz tartozó ingatlanok szakértő által 
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meghatározott értékével. A közvetlen kezelésbe kerülő állami vagyon értéke így lett 1.858.947 M Ft 

2008. december 31-én. 

 

A Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök nyilvántartási értéke (10.465,0 Mrd 

Ft) 226,7 Mrd Ft-tal növekedett, az Egyéb vagyonkezelőknél lévő eszközök értéke (717,8 Mrd Ft) 

2.421 Mrd Ft-tal csökkent (NIF korábbi téves adatközlés korrigálásának eredménye) a 2009. évben. 

A fenti két vagyoncsoportban a vagyonkezelők csak évente kötelesek jelenteni az aktuális adatokat 

az éves Beszámoló elkészítésének időpontjáig.  

 

A közvetlenül kezelt eszközök állománya 181,2 Mrd Ft-tal csökkent. 2009. december 31-én az 

állomány 1.677,7 Mrd Ft. A közvetlen kezelt eszközök állományának változását a befektetett 

eszközök 271,4 Mrd Ft-os csökkenése és a forgóeszközök 93,8 Mrd Ft összegű növekedése 

határozta meg az aktív időbeli elhatárolás kisebb csökkenése mellett. 

 

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök 68,7 Mrd Ft-tal csökkentek. A tárgyi eszköz 

állományon belül növekedett az egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok állománya. A 

közvetlenül kezelt termőföldek vagyonváltozása: -81,0 Mrd Ft, ami elsősorban hatósági határozat 

alapján történő birtokba vétel és a készletre sorolás miatti csökkenés, értékesítés és térítésmentes 

átadás eredőjeként jött létre, valamint 54.788 M Ft értékben külön mérlegsoron került kimutatásra a 

bérbe, haszonbérbe, koncesszióba, üzemeltetésre átadott termőföld. A közvetlenül kezelt tárgyi 

eszközök állománya (termőföldek nélkül) 12,3 Mrd Ft-tal nőtt. A befektetett pénzügyi eszközök 

állománya 258,1 Mrd Ft-tal csökkent, elsősorban az állami tulajdonú részesedések átértékelése 

miatt.  

 

A közvetlenül kezelt eszközök állományának kiemelt része a társasági portfólió, azaz a tartós és 

forgatási célú állami tulajdonú részesedések. Tartós állami tulajdonú részesedés 192 db társaságban 

van 739,9 Mrd Ft értékben (nyilvántartási érték).  

 

Forgatási célú részesedés 82 db társaságban, 30 db állami vállalatban és 45 db szövetkezeti 

üzletrészben van 2,1 Mrd Ft értékben. 81 társaság van vagyonkezelésben. Felszámolás alatt 75 

társaság van (27 állami vállalat, 10 szövetkezeti üzletrész, illetve 38 forgatási célú üzletrész) 0 Ft 

nyilvántartási értéken, míg végelszámolás alatt 46 társaság, 2 állami vállalat és 23 szövetkezeti 

üzletrész, illetve 21 forgatási célú üzletrész van 2009. december 31-én. A kezelt társaságok 

számának csökkenése mellett az állománycsökkenést a tartós állami tulajdonú részesedések és az 

értékesítési célú állami tulajdonú részesedések nyilvántartási értékének számviteli törvénynek 

megfelelő meghatározása okozta. 

 

A forgóeszközök 93,8 Mrd Ft-os növekedését meghatározó főbb tételek a követelések 

állományának 6 Mrd Ft-os csökkenése (jelentős részben az osztalék követelések hatása), illetve a 

készletek 8,4 Mrd Ft-os és a pénzeszközök 92,4 Mrd Ft-os növekedése. 

 

A központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök, az egyéb vagyonkezelőnél lévő 

eszközök, illetve a közvetlenül kezelt eszközök állománya (az MNV Zrt. rábízott vagyona) 2009. 

december 31-én a rendelkezésre álló adatok szerint 12.860.564 M Ft. 

 

 
Eszközök Központi 

költségvetési szerv 

Egyéb 

vagyonkezelő 

MNV közvetlen 

kezelésben 

Összesen 

  Millió Ft-ban 

Befektetett eszközök 8 598 708 717 785 1 451 703 10 768 196 

   ebből         

   Immateriális javak 80 053 1 199 1 199 82 451 



16 

 

   Tárgyi eszközök 7 962 243 716 903 621 045 9 300 191 

   Befektetett pénzügyi eszközök 375 801 410 774 671 1 150 882 

      ebből         

      Részesedések 160 249   739 923 900 172 

Forgóeszközök 1 866 332 0 225 443 2 091 775 

   ebből         

   Készletek 91 274 0 8 874 100 148 

   Követelések 852 545 0 95 413 947 958 

   Értékpapírok 27 042 0 2 220 29 262 

      ebből         

      Részesedések 0 0 2 136 2 136 

      Egyéb értékpapírok 0 0 84 84 

   Pénzeszközök 663 748 0 118 936 782 684 

Aktív Időbeli elhatárolások 0 0 593 593 

Eszközök összesen 10 465 040 717 785 1 677 739 12 860 564 

     A rábízott vagyon tőkéje a tárgyalt időszakban 2.499 Mrd Ft csökkenést mutatott a korábbi 

adatszolgáltatások (NIF) rendezése következtében. 

 

2009. december 31-én a rábízott vagyon tőkéje: 11.695.413 M Ft 

 

3. Peres ügyek  
 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonát érintő, folyamatban lévő, jogerős bírósági ítélettel le nem zárt peres 

ügyek száma közel 800 darab. Az MNV Zrt. a peres eljárások döntő többségében (több mint 80%-

ában) alperesként jelenik meg. A folyamatban lévő pereken kívül vannak azok az ügyek, amelyek 

jogerősen lezárultak és végrehajtási szakaszban vannak. 2008. január 1-e után, az MNV Zrt. 

megalakulását követően közel 300 per indult. 

 

A fontosabb peres ügyek: 

 konszernjogi perek; 

 vagyonelvonásból eredő kezesi felelősség iránti perek; 

 gázközmű perek; 

 belterületi földek után, az önkormányzatokat megillető járandóságok iránti perek. 

 

2009-ben az állam nevében eljáró MNV Zrt. a peres ügyek után 83,7 M Ft ráfordítást számolt el. 
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Összegzés 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2009. évi beszámolójában olyan súlyú hiányosságok 

vannak, ami oda vezetett, hogy a tulajdonos – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben és a 

Felügyelő Bizottság határozatában foglaltakra – azt nem hagyta jóvá. 

A könyvvizsgálói jelentés a tavalyi évhez hasonlóan a véleménynyilvánítás elutasítására vonatkozó 

záradékot tartalmaz. 

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a beszámoló nem ad megbízható képet a Társaság 

vagyoni helyzetéről, az MNV Zrt. által használt nyilvántartási rendszerek minősége és állapota nem 

felel meg a jelenlegi jogszabályok által előírt követelményeknek. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a Tanács 2009. évi tevékenységét a Testülettől független, a 

szabályozás hiányosságaira is részben visszavezethető hátráltató körülmények között végezte. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Testület részéről 2009. évben sem történt olyan jogszabály 

módosítási kezdeményezés, ami azok orvoslását lehetővé tette volna. 

 

Megállapítható, hogy a vagyontörvénnyel kialakított intézményi rendszer jogi szabályozása 2009-

ben sem volt világos, egyértelmű és elégséges a törvényhozói szándékok érvényesítéséhez. A 

vagyontörvény egyes szakaszainak 2009. évi módosítása egy-egy felmerülő probléma lehető 

legegyszerűbb megoldását, kiküszöbölését célozta, átfogó jogszabályi felülvizsgálatra nem került 

sor.  

 

2009. első félévében megmaradtak az MNV Zrt. alapításával, az elődszervezetek megszüntetésével 

kapcsolatos hiányosságok, a döntéseket hatásköri kérdések vitatása miatt elodázták, hatályos 

középtávú vagyongazdálkodási stratégia nem volt, a döntési folyamatokat a koncepció és az 

átláthatóság hiánya jellemezte. 2009. évben a Tanács alapvetően az igazgatósági és a tulajdonosi 

döntési hatásköréből adódó feladatait látta el, az egyéb feladatok ellátása (stratégiaalkotás, 

vagyongazdálkodási koncepciók kidolgozása) háttérbe szorult. Valószínűleg erre is visszavezethető, 

hogy a Tanács nem minden esetben lépett fel kellő határozottsággal a tudomására jutott 

hiányosságok megszüntetése, illetve a szervezet hatékonysága terén megnyilvánuló, számos panasz, 

kifogás alapjául szolgáló problémák megoldása érdekében. 

 

A 2009. évi vagyonkezelési terv teljesítésének eredménye, annak további évekre átnyúló kihatására 

tekintettel bizonyossággal nem ítélhető meg. 

 

A Tanács tulajdonosi döntéseit, azok MNV Zrt. általi előkészítését minősíti, hogy egyes gazdasági 

eseményekkel kapcsolatban (a sukorói ingatlancsere, a moszkvai Kereskedelmi Kamara 

ingatlanának értékesítése, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. működése, a MALÉV Zrt. 

értékesítése) az ügyészi szervek vizsgálatot kezdeményeztek. Ugyancsak vizsgálat folyik az 

Elszámoltatási és korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos 

részéről többek között a Club Aliga privatizációja, a Nemzeti Lóversenyfogadást Szervező Kft. 

privatizációja, Volánbusz ügyletek, Magyar Posta Zrt. ingatlan ügyletei tárgyában. 
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1 .sz. melléklet 

 

A 2009. évi RJGY határozatok 

Az RJGY 

határozat száma
Tárgya

1/2009. (I.15.) RJGY
A Malév Ground Handling Földi Kiszolgáló Zrt. részvényeinek megszerzésére vonatkozó 

előszerzés megkötésével kapcsolatos intézkedésekről

2/2009. (I.15.) RJGY
az MNV Zrt. saját vagyona 2007. évi előtársasági időszaki beszámolójának, és az MNV Zrt. 2007. 

évi éves beszámolójának jóváhagyásáról

3/2009. (I.28.) RJGY

a Nitrogénművek Zrt. hiteleihez biztosított költségvetési készfizető kezességvállashoz kapcsolódó 

intézkedések, valamint a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. 

hiteleihez biztosított költségvetési készfizető kezességvállashoz kapcsolódó intézkedések 

4/2009. (I.30.) RJGY
a Budapest VI. kerület Nagymező u. 8. szám alatti társasházban található, a Magyar Állam 

tulajdonában álló lakások bérlők részére történő értékesítéséről

5/2009. (II.17.) RJGY

a Nitrogénművek Zrt. hiteleihez biztosított költségvetési készfizető kezességvállláshoz kapcsolódó 

intézkedések, valamint a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. 

hiteleihez biztosított költségvetési készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó intézkedések 

6/2009. (II.24.) RJGY Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 25%+1 szavazati jogot biztosító részesedésének értékesítéséről 

7/2009. (II.25.) RJGY
A Malév Zrt.Privatizációs szerződéséhez és a Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. adásvételéhez 

kapcsolódó intézkedésekről

8/2009. (II.25.) RJGY A 7/2009. (II.25.) sz. RJGY határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezéséről

9/2009. (III.09.) RJGY Állami Autópálya Kezelő Zrt.

10/2009. (III.31.) RJGY Az ÁPV Zrt. hozzárendelt vagyonának 2007. évi beszámolójának jóváhagyásáról

11/2009.(IV.07.) RJGY Az MNV Zrt. saját vagyona 2009. üzleti tervének jóváhagyásáról

12/2009. (IV.15.) RJGY
a Malév Ground Handling Földi Kiszolgáló Zrt. részvényeinek megszerzésére vonatkozó 

előszerződéssel kapcsolatos intézkedésekről

13/2009. (V.14.) RJGY a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjainak javadalmazásáról

14/2009. (V.14.) RJGY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ellenőrző Bizottságának javadalmazásáról

15/2009. (V.21.) RJGY Az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2009. évi vagyonkezelési tervéről

16/2009. (VI.16.) RJGY
A Richter Gedeon Nyrt.részvényeire átváltható kötvények lejáratából adódó finanszírozási 

kötelezettséggel kapcsolatos intézkedésekről

17/2009. (VI.18.) RJGY
a Malév Ground Handling Földi Kiszolgáló Zrt. részvényeinek megszerzésére vonatkozó 

előszerződéssel kapcsolatos intézkedésekről

18/2009. (VI.25.) RJGY a Vértesi Erőmű Zrt. működtetésével kapcsolatos intézkedésekről

19/2009. (VI.29.) RJGY
az Állami Autópálya Kezelő Zrt. üzemeltetési és fenntartási, valamint matricaszerződésével 

kapcsolatos intézkedésekről

20/2009. (VII.07.) RJGY az MNV Zrt. saját vagyonába kerülő tárgyi eszközökről

21/2009. (VIII.12.) RJGY A helyközi közösségi közlekedés átalakításával kapcsolatos feladatokról
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Az RJGY 

határozat száma
Tárgya

22/2009. (VIII.13.) RJGY A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetével kapcsolatos intézkedésekről

23/2009. (VIII.28.) RJGY
a DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt.-ben a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. útján megvalósítandó 

tőkeemelésről és tagi kölcsönről

24/2009. (VIII.31.) RJGY az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2008. évi nyitó mérlege

25/2009. (VIII.31.) RJGY
az MNV Zrt. saját vagyonának 2008. évi beszámolójáról és speciális célú pénzügyi kimutatásáról 

("Nyitó mérleg")

26/2009. (VIII.31.) RJGY az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2008. évi beszámolójáról

27/2009. (IX.08.) RJGY
A Richter Gedeon Nyrt.részvényeire átváltható kötvények kibocsátásával kapcsolatos 

intézkedésekről

28/2009. (IX.21.) RJGY

az MNV Zrt.és az Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. közötti - a Richter Gedeon Nyrt. részvényekre 

átcserélhető kötvények kibocsátásához szükséges könyvvizsgálói komfortlevél és egyéb szükséges 

könyvvizsgálói nyilatkozatok megtételéhez szükséges - megbízási szerződés jóváhagyásáról

29/2009. (X.19.) RJGY
az egyes állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek ideiglenes vagyonkezelési szerződésének 

megszüntetéséről szóló 15/2008. (VII.11.) sz. RJGY határozat 2. pontjának módosításáról

30/2009. (XI.13.) RJGY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi elvárásokról

31/2009. (XI.16.) RJGY
King's City elnevezésű turisztikai programmal érintett állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó 

csereszerződéssel kapcsolatos további eljárásról

32/2009. (XI.23.) RJGY A Vértesi Erőmű Zrt. működtetésével kapcsolatos intézkedésekről 

33/2009. (XII.09.) RJGY a Regionális Tőkebefektetési Alap létrehozására alkalmas Tőke-alapkezelő megvásárlásáról

34/2009. (XII.18.) RJGY a Magyar Villamos Művek Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi elvárásról

35/2009. (XII.18.) RJGY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
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Engedélyek a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. §-

ának (1) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosításhoz 

 

 

 

 Átcsoportosítás célja Összege 
(millió Ft) 

Honnan Hová 

1/2009. 

(IX.04.) 

tévesen iktatott    

2/2009. 

(IX.22.) 

Richter Gedeon Rt. 

részvényekre 

átcserélhető kötvények 

kamatfizetése 

189 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím,  

4.alcím, 4.Átcserélhető 

kötvény kamatfizetése 

3/2009. 

(XII.18.) 

MNV Zrt. ingatlanok 

őrzése 

300 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím, 

2.alcím, 2.jogcímcsoport, 

2.Ingatlanok őrzése 

4/2009. 

(XII.18.) 

MNV Zrt. egyéb 

eszközök vásárlása 

50 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím, 

1.alcím, 2.Egyéb eszközök 

vásárlása 

5/2009. 

(XII.18.) 

MNV Zrt. egyéb 

vagyonkezelési 

kiadások 

50 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím, 

2.alcím, 3.Egyéb 

vagyonkezelési kiadások 

6/2009.  

(XII.18.) 

MNV Zrt. ingatlanok 

üzemeltetési kiadásai 

470 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím, 

2.alcím, 2. jogcímcsoport, 

1.Üzemeltetés , fenntartás, 

karbantartás, javítás 

7/2009. 

(XII.18.) 

MNV Zrt. tanácsadók, 

értékbecslők és jogi 

képviselők díja 

770 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím, 

4.alcím, 1. Tanácsadók, 

értékbecslők és jogi 

képviselők díja 

8/2008 

(XII.29.) 

Térítésmentes 

vagyonátadások 

422,8 XLIII. fejezet 2.cím, 

5.Fejezeti tartalék 

XLIII. fejezet 2.cím, 

9.alcím, 2. Térítésmentes 

vagyonátadások 
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2. számú melléklet  

 

 

A rábízott vagyon 2009. évi vagyonkezelési tervének teljesülésével kapcsolatos  

számszaki adatok 

I. A rábízott vagyonnal való gazdálkodás bevételei 

 

A 2009. évi költségvetési törvény 97,2 Mrd Ft költségvetési bevételi előirányzatot határozott meg 

az állami Vagyonfejezet részére, ebből az MNV Zrt. hatókörébe 95,0 Mrd Ft tartozik
3
. Az MNV 

Zrt. 2009. évi vagyonkezelési terve 113,5 Mrd Ft bevétellel számolt, ebből 97,4 Mrd Ft összegben 

költségvetési bevételekkel, míg a finanszírozási bevételek megcélzott szintje 16,0 Mrd Ft-os, a 

pénzforgalmon kívülieké pedig 5,0 Mrd Ft volt. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év  tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

B.0+B.F A KEZELT VAGYON  BEVÉTELEI 113 510 850 371 017 658 355 963 010 313,6% 242 452 160

B.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 97 435 179 143 355 049 128 300 401 131,7% 30 865 222

B.1. Értékesítési Bevételek 40 361 200 22 118 204 22 118 204 54,8% -18 242 996

B.2. Hasznosítási bevételek 55 315 881 111 251 615 96 196 967 173,9% 40 881 086

B.3. Vegyes bevételek 1 758 098 8 494 690 8 494 690 483,2% 6 736 592

B.4. Pénzforgalommal nem járó bevételek 0 1 490 540 1 490 540 1 490 540

B.F Finanszírozási bevételek 16 075 671 227 662 609 227 662 609 1416,2% 211 586 938  
 

A 2009. évi teljes bevételi terv 42%-kal, közel 34 Mrd Ft-tal haladja meg a 2008. üzleti évben elért 

bevételi szintet. Többletekkel, az előző évhez viszonyítva, alapvetően az ingatlanbevételeknél és az 

osztalékoknál lehetett számolni.  

 

1. Értékesítési bevételek 

 

Az értékesítési bevételek 2009. évben a következők szerint alakultak. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év  tény 

(eFt)

2009. év  tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

B.1. Értékesítési Bevételek 40 361 200 22 118 204 22 118 204 54,8% -18 242 996

B.1.1. Ingatlanértékesítésből származó bevételek 40 281 000 20 267 611 20 267 611 50,3% -20 013 389

B.1.1.1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 8 781 000 7 364 637 7 364 637 83,9% -1 416 363

B.1.1.3 Egyéb ingatlanok értékesítése 31 500 000 12 902 974 12 902 974 41,0% -18 597 026

B.1.2. Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele 80 200 1 850 593 1 850 593 2307,5% 1 770 393  
 

1.1. Ingatlanértékesítésből származó bevételek 

 

1.1.1. Termőföld értékesítésből származó bevételek 

 

A teljes állami tulajdonú földterületből 2009. év során az MNV Zrt. vagyonkezelési terve mintegy 

25 ezer hektár értékesítésével számolt, összesen 8,8 Mrd Ft értékben. A tervérték a költségvetési 

törvény által megállapított előirányzathoz igazodott.  

A 2009. évi tényleges bevételek 7,4 Mrd Ft-ot tesznek ki, ami a terv 84%-os teljesítését jelenti.  

 

 

                                                 
3 A 2,2 Mrd Ft-os különbözetet a koncessziós díjbevételek tervezett szintje adja 
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A termőföld-értékesítési bevételeknél a tervértéktől való 1,4 Mrd Ft-os (arányát tekintve 20%-os) 

elmaradásról számolhat be a Társaság, melynek alapvető okai a vagyonértékeléseknél tapasztalható 

időbeli csúszás, valamint az erdőtörvény évközi módosulása miatti forgalomképtelenségi 

korlátozások kezelésének hosszú átfutási ideje voltak.  

 

1.1.3. Egyéb ingatlanok értékesítése 

 

Az egyéb (termőföldnek nem minősülő) ingatlanok esetében a 2009. évi terv 31,5 Mrd Ft pénzügyi 

realizációjával számolt.  

 

Az ingatlanértékesítési bevételek 2009. évben 12,9 Mrd Ft-ot értek el, ami a terv 41%-os teljesítését 

jelenti. A bevételek legjelentősebb tétele (6,8 Mrd Ft) azonban egy olyan ingatlan (Bp., 

Hűvösvölgyi úti volt HM objektum) vételára, amelynek értékesítése a 2008. évi tervben szerepelt, a 

tranzakció indítása még 2008. évi volt. A második legnagyobb értékű bevétel (3,5 Mrd Ft) pedig a 

2008. év során beérkezett – de 2008. év végén elkülönített számlára helyezett, így költségvetési 

bevételként még el nem számolt – a moszkvai kereskedelmi kirendeltség értékesítéséből származó 

összeg. 

 

Az ingatlanértékesítéseknél lévő mintegy 18,6 Mrd Ft elmaradás oka a világgazdasági válsággal 

járó ingatlanpiaci keresletcsökkenés, amit a társaság nem tudott kivédeni annak ellenére, hogy 

ugyanazon ingatlant az eredményes pályázat érdekében 2-5 alkalommal is meghirdetett. 

Az értékesítési nehézségeket jól jellemzi, hogy az MNV Zrt. 2009. év során 51 nagyobb 

ingatlanértékesítésre irányuló pályázatot indított el, azonban ezekből mindössze 5 lett eredményes, 

de az ötből egy esetben a szerződéskötés már meghiúsult.  

 

1.2. Ingóság és egyéb eszköz értékesítés bevétele 

 

Ingóság és kisértékű eszközök értékesítésével a terv mindössze 80,2 M Ft értékben számolt. 

A földhaszonbérleti jogok értékesítéséből pótlólagos, terven felüli összeg 1.712 M Ft, egyéb 

eszközök értékesítéséből közel 138 M Ft bevétel származott az év egészére. A tervsoron a 

fentieknek megfelelően a 2009. évi teljes bevétel 1.850,6 M Ft. 

 

2. Hasznosítási bevételek 

 

A hasznosítási bevételek 2009. évben a következők szerint alakultak. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

B.2. Hasznosítási bevételek 55 315 881 111 251 615 96 196 967 173,9% 40 881 086

B.2.1. Bérleti díjak 3 696 200 7 531 739 7 531 739 203,8% 3 835 539

B.2.1.1 Haszonbérleti díj 3 696 200 7 001 207 7 001 207 189,4% 3 305 007

B.2.1.3 Egyéb bérleti díjak 0 530 532 530 532 530 532

B.2.2 Vagyonkezelői díj 2 587 600 6 828 187 6 828 187 263,9% 4 240 587

B.2.3. Osztalékbevételek 49 032 081 93 837 041 81 837 041 166,9% 32 804 960

B.2.4 Koncessziós díjak 3 054 648  
 

 

 

2.1.1 Haszonbérleti díjak 

 

A haszonbérleti díjak esetében 3,7 Mrd Ft-os éves előirányzati és egyben tervértékkel rendelkezett 

az MNV Zrt.  A 2009. évi tényleges bevételek elérték a 7,0 Mrd Ft-os szintet, ami a tervérték 

189%-a.  
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2.1.3. Egyéb bérleti díjak 

 

A bérleti díjaknál a 2009. évi vagyonkezelési terv – a bérleti konstrukciók bizonytalansága miatt – 

nem számolt bevétellel. Ezen a bevételi jogcímen a társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek 

által bérelt állami tulajdonú ingatlanok bérleti bevételei kerülnek elszámolásra. 2009. évben 530,5 

M Ft bevételt folyt be a jogcímre. 

 

2.2. Vagyonkezelői díjak 

 

A tervsoron 2009-re a társadalmi szervezetektől, gazdasági társaságoktól származó, viszonylag 

kisebb összegű vagyonkezelői díjbevételekkel számolt az MNV Zrt. 2,6 Mrd Ft értékben. A tervsor 

két legnagyobb bevételi tétele a HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja (2,3 Mrd Ft), 

valamint a BA Zrt. által fizetendő éves vagyonkezelői díj (0,4 Mrd Ft). 

 

A 2009. évi teljesülés a tervszintet jóval meghaladja 6,8 Mrd Ft-ot tesz ki. Az éves teljesítés 

legnagyobb hányadát a KVI volt letéti számláján szereplő – kötelezettséggel nem terhelt –  4 Mrd 

Ft-os összeg átvezetése adta. 

 

2.3. Osztalékbevételek 

 

Az MNV Zrt. 2009. évi osztaléktervében a költségvetési befizetés mértéke a teljes előrejelezhető 

osztalékalap 57%-ában, 48,3 Mrd Ft-ban került meghatározásra, amit az MNV Zrt. vagyonkezelési 

terve további 0,7 Mrd Ft-tal emelt meg.  

 

A 2008. évi társasági adózott eredmények néhány társaság esetén még kedvezőbbnek bizonyultak, 

mint az osztalékbevételi terv készítésekor ismert várható adatok. Emiatt az MNV Zrt-nek 

lehetősége nyílt többletosztalék előírására, és ezzel a költségvetési egyenleg javítására. 

2009. évben a legmagasabb osztalékot fizető Társaságok: MVM Zrt. (58,8 Mrd Ft), Magyar Posta 

Zrt (7,5 Mrd Ft), Szerencsejáték Zrt (5,9 Mrd Ft), Richter Nyrt (2,8 Mrd Ft), MNV Zrt. 2,3 Mrd Ft).

     

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 

társaságoktól származó osztalékbevételek 2009. évi összege 81,8 Mrd Ft-ot tesz ki, ez 67%-os 

tervet meghaladó teljesítést jelent, 32,8 Mrd Ft-os többlettel.  

 

Az államháztartás hiányának csökkentéséhez járult hozzá az MFB Zrt-től elvonásra került 12 Mrd 

Ft-os osztalékösszeg is. Ezzel a Vagyonfejezetnél elszámolt 2009 évi teljes osztalékbevétel elérte a 

93,8 Mrd Ft-os szintet. 

 

 

 

3. Vegyes bevételek 

 

A vegyes bevételeknél a költségvetési törvény minimális, 76,3 M Ft-os előirányzatot tartalmaz. Az 

MNV Zrt. a vagyonkezelési tervébe – már teljesült tényadatok alapján – ennél magasabb értéket, 

1,8 Mrd Ft-ot állított be. A bevételek döntő hányadát a Budapest Főváros Önkormányzatával 

szemben megnyert perből, egyezségből származó összegek teszik ki. A tervsoron 2009. évre 

elszámolt teljes bevétel összege 8.494,7 M Ft. 

        

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

B.3. Vegyes bevételek 1 758 098 8 494 690 8 494 690 483,2% 6 736 592

B.3.1 Egyéb bevételek 1 758 098 8 494 690 8 494 690 483,2% 6 736 592  
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Pénzforgalommal nem járó bevételek 

 

Az államháztartási törvény előírásai szerint az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek 

és kiadások között azokat az ügyleteket is bruttó módon el kell számolni forgalmi értéken, amelyek 

az MNV Zrt-re bízott vagyon mennyiségének vagy összetételének változását okozzák, de 

pénzmozgással nem járnak. 

A rendelkezésnek megfelelően ezen a költségvetési bevételi soron kerültek elszámolásra az 

ingatlancsere ügyletek bevételi tételei összesen 1.490,5 M Ft értékben. 

 

Finanszírozási bevételek 

 

A finanszírozási bevételek 2009-ben a következők szerint alakultak. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

B.F Finanszírozási bevételek 16 075 671 227 662 609 227 662 609 1416,2% 211 586 938

B.F.1 Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bev. 12 575 259 1 084 773 1 084 773 8,6% -11 490 486

B.F.2 Kölcsön megtérülések 3 500 412 1 703 498 1 703 498 48,7% -1 796 914

B.F.3 Tőkekivonás, kötvénykibocsátás bevétele 0 224 874 338 224 874 338 224 874 338  
 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2009. évi vagyonkezelési terve 16,0 Mrd Ft-ot tartalmazott 

elérendő célként. A finanszírozási bevételekből 12,6 Mrd Ft a társasági részesedések 

értékesítésének, 3,5 Mrd Ft pedig a tulajdonosi kölcsönök megtérülésének tervértéke volt. 

 

Társasági részesedések értékesítéséből az év során mindössze 1.084,8 M Ft realizálódott. 

Társasági részesedések értékesítését előkészítő lépések ugyan történtek, de értékesítési döntés már 

jóval kevesebb született. A meghirdetett privatizációk esetében az érdeklődés, az érdemi kereslet 

hiánya volt megfigyelhető. 

 

A nyújtott tulajdonosi kölcsönök pénzforgalmi megtérülésének értéke 2009. év végére 1,7 Mrd Ft, a 

3,5 Mrd Ft-os tervértéknek 49%-a. 

 

A Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvények refinanszírozására kibocsátásra került új 

kötvények bevétele a Vagyonfejezet finanszírozási bevételeinél jelentkezik, 224,9 Mrd Ft 

nagyságban. 

 

II. A rábízott vagyonnal való gazdálkodás kiadásai 

 

A 2009. évi költségvetési törvény 112,3 Mrd Ft költségvetési kiadási előirányzatot határozott meg a 

Vagyonfejezet számára, ehhez a Tanács által elfogadott vagyonkezelési terv 2,1 Mrd Ft 

finanszírozási kiadást és 5,0 Mrd Ft összegű pénzforgalmon kívüli kiadást rendelt hozzá. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év  tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

K.0+K.F A KEZELT VAGYON  KIADÁSAI 88 873 876 293 244 227 263 244 127 296,2% 180 459 651

K.0 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 86 744 500 99 294 190 69 294 090 79,9% -11 361 010

K.1 Felhalmozási jellegű kiadások 21 020 000 43 992 922 13 992 822 66,6% -7 027 178

K.2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 20 206 500 19 435 284 19 435 284 96,2% -771 216

K.3 A korábbi értékesítésekhez kapcsolód kiadások 23 117 000 16 422 435 16 422 435 71,0% -6 694 565

K.4 Vagyongazdálkodási kiadások 11 901 000 12 771 210 12 771 210 107,3% 870 210

K.5 Fejezeti tartalék 9 500 000 0 0 0,0% -3 410 600

K.8 ÁFA elszámolás 1 000 000 2 325 182 2 325 182 232,5% 1 325 182

K.9 Pénzforgalommal nem járó kiadások 0 4 347 157 4 347 157 4 347 157

K.F Finanszírozási kiadások 2 129 376 193 950 037 193 950 037 9108,3% 191 820 661  
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A Részvényes Jogok Gyakorlója a vagyonkezelési terv elfogadása során 15/2009. (V. 21.) RJGY 

határozatával 86,8 Mrd Ft-os összegben fogadta el az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 

fejezeti kiadások 2009. évre tervezett értékét.  

 

1. Felhalmozási jellegű kiadások  

 

A felhalmozási kiadások 2009. évben a következők szerint alakultak. 

 

 
   

1.1. Ingatlanvásárlások 

 

1.1.1. Termőföld vásárlások 

 

Termőföld vásárlásokra a jóváhagyott vagyonkezelési terv, összhangban a költségvetési törvény 

előirányzatával, 940 M Ft összeget biztosított. 2009. évben termőföldvásárlásra 196,5 M Ft 

értékben, a „Termőföldért életjáradékot-4   program” keretében beadott veszprémi erdőterületek 

megvétele céljából került sor. 

 

1.1.2. Egyéb ingatlanvásárlások 

 

Egyéb ingatlanvásárlásokra a vagyonkezelési terv 1,1 Mrd Ft összeget biztosított.  

A lóverseny társaságok működésének finanszírozása érdekében a 2009. évben folytatódott a 

Nemzeti Lóverseny Kft. alagi ingatlanjainak megvásárlása. Ezen a címen 2009. évben 989,2 M Ft, 

azaz a szerződés szerinti teljes vételár kifizetésre került. Az alagi ingatlanvásárlásokon túl a kiadási 

soron cserelakások vásárlására került sor egyházi kárpótlásokhoz kapcsolódóan mintegy 18 M Ft 

értékben. 

 

A tervsoron a 2009. évre a tényleges kiadások értéke összesen 1.008,6 M Ft, ez a tervösszeg 91,7%-

át teszi ki. 

 

1.2. Ingóság és egyéb eszközök vásárlása 

 

A jóváhagyott vagyonkezelési terv a költségvetési előirányzattal megegyező 950 M Ft kifizetésével 

számolt 2009-re, ehhez képest 980,8 M Ft kifizetésére került sor. 

 

A 2009-es üzleti évre az Everest (egységes vagyonnyilvántartó informatikai rendszer) projekt 

szoftverfejlesztési és kapcsolódó, az eszközre aktiválható kiadásaira összesen 576,9 M Ft értékben 

került sor. Megvalósult a Hollóházi védjegy-vásárlás (80 M Ft), a Dialóg filmjogok teljes 

kivásárlása (301,5 M Ft), valamint sor került néhány kisebb volumenű műtárgy, illetve más eszköz 

beszerzésére is (22,3 M Ft).  

 

 

MEGNEVEZÉS 2009. évi terv  
(RJGY) 

2009. év tény  
(eFt) 

2009. év tény  
(eFt)                          

csak MNV! 
Tervteljesítés  
(tény / terv) 

Tény - Terv   
eltérés                  

csak MNV! 
K.1 Felhalmozási jellegű kiadások 21 020 000 43 992 922 13 992 822 66,6% -7 027 178 
K.1.1 Ingatlanvásárlás * 2 040 000 1 205 060 1 205 060 59,1% -834 940 
K.1.1.1 Termőföld vásárlás 940 000 196 497 196 497 20,9% -743 503 
K.1.1.2 Egyéb ingatlan vásárlás 1 100 000 1 008 563 1 008 563 91,7% -91 437 
K.1.2 Ingóság és egyéb eszközök vásárlása 950 000 980 804 980 804 103,2% 30 804 
K.1.3 Ingatlan-beruházások  * 11 619 000 5 457 481 5 457 481 47,0% -6 161 519 
K.1.4 Állami tul. részesedések növekedését eredm. kiadások 6 011 000 5 998 676 5 998 676 99,8% -12 324 

     
       
K.1.5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 400 000 350 801 350 801 87,7% -49 199 
K.1.6 Pénzügyi stabilitási célú részesedés-szerzés 0 30 000 100 0 
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 1.3. Ingatlan-beruházások 

 

Ingatlan-beruházásokra az MNV Zrt. jóváhagyott vagyonkezelési terve 11,6 Mrd Ft kiadást 

tartalmazott. 2009. évben összesen 5.433 M Ft ingatlan-beruházási célú kifizetés történt, melynek 

döntő hányadát a VPOP elhelyezési igényének megoldása érdekében 2008-ban lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósuló beruházással kapcsolatos kifizetések tették ki 

5.250 M Ft bruttó összegben.  

 

Az üzleti év során nem sikerült megvalósítani több betervezett projekt befejezését, illetve 

beindítását sem, ezek közül a fontosabbak az Amerikai követség épületének felújítása, Rendőrségi 

központ, Ombudsman ház felújítása, műemlék felújítások.  

  

1.4. Állami tulajdonú részesedések növekedését eredményező kiadások 
 

Tőkeemelésekre és részesedés vásárlásokra a költségvetési törvény 24,0 Mrd Ft előirányzatot 

határozott meg. Az elfogadott vagyonkezelési terv az előirányzottnál jóval alacsonyabb, 6,0 Mrd Ft-

os keretet tartalmazott.  

 

2009. évben ténylegesen a következő kifizetések történtek a tervsoron : 

 

 - MALÉV Ground Handling Zrt. előleg 4.285 M Ft 

 - Erdőgazdasági társaságok tőkeemelései 945 M Ft 

 - Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tőkeemelés 466 M Ft 

 - SZEFO Zrt. tőkeemelés 200 M Ft 

 - Mezőhegyesi Ménes Kft. tőkeemelés 50 M Ft 

 - Duna Palota Nonprofit Kft. pótbefizetés 36,9 M Ft 

 - Balatoni Halászati Zrt. dolgozói részvények 13,8 M Ft 

 - szövetkezeti üzletrészek vásárlása 1,4 M Ft 

 - Hollóházi Örökségvédő Nonprofit Kft. 0,5 M Ft   

 

Az állami tulajdonú részesedések növelésére fordított 2009. éves kiadások összességében 5,998,7 M 

Ft-os értéke a terv 99,8%-os teljesítését jelenti.  

 

1.5. Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 

 

A 400 M Ft-os tervérték 2009. évben 87,7%-os mértékben teljesült. Kármentesítésre és műszaki 

ellenőrzésre összesen 350,8 M Ft került kifizetésre.  

 

1.6. Pénzügyi stabilitási célú részesedés-szerzés 

 

A fenti tervsoron jelenik meg teljesített kiadási tételként a közvetlenül a Pénzügyminisztérium által 

az FHB Zrt.-nél végrehajtott – a vagyonkezelési tervben nem szereplő - tőkeemelés 30 Mrd Ft 

értékben. 

 

2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

 

A hasznosítási kiadások 2009. évben a következők szerint alakultak. 
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MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

K.2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 20 206 500 19 435 284 19 435 284 96,2% -771 216

K.2.1 Életjáradék termőföldért  * 11 760 500 11 116 989 11 116 989 94,5% -643 511

K.2.2 Ingatlanok fenntartása  * 2 430 000 3 038 864 3 038 864 125,1% 608 864

K.2.2.1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 1 630 000 2 095 492 2 095 492 128,6% 465 492

K.2.2.2 Ingatlanok őrzése 800 000 943 372 943 372 117,9% 143 372

K.2.3 Egyéb vagyonkezelési kiadások  * 784 000 675 715 675 715 86,2% -108 285

K.2.4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 5 232 000 4 603 716 4 603 716 88,0% -628 284  
 

2.1. Termőföld életjáradék kifizetések 

 

2009. évben 11,1 Mrd Ft kiadás merült fel az eddigi életjáradék programok elszámolása keretében, 

ami a tervérték 94,5%-os teljesítését jelenti.  

 

2.2. Ingatlanok fenntartása 

 

A vagyonkezelési terv – a költségvetési törvénnyel összhangban – 2,4 Mrd Ft-ot tartalmazott az 

állami tulajdonú ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére és őrzésére.  

 

2.2.1. Ingatlanok üzemeltetési kiadásai 

 

A fenti összegből az ingatlanok üzemeltetési kiadásaira 1.630 M Ft került a vagyonkezelési tervbe. 

A fennálló szerződések és teljesítések alapján 2009. évben közel 2,1 Mrd Ft kifizetése történt meg a 

tervsoron, ehhez azonban szükség volt a rendelkezésre álló előirányzat 470 M Ft-tal történő 

megemelésére a Fejezeti tartalék terhére. 

Az ingatlanok üzemeltetési és őrzésvédelmi költségeinek többletét az okozta, hogy az MNV Zrt. az 

egységes állami vagyongazdálkodás elsődleges alanyaként folyamatosan vesz át vagyonelemeket 

(jellemzően ingatlanokat) a többi állami szereplőtől, központi költségvetési szervektől, illetve az 

államháztartás rendszerén kívülről is (hagyatékok). 

 

2.2.2. Ingatlanok őrzési kiadásai 
 
A vagyonkezelési terv – a költségvetési törvénnyel összhangban – 800 M Ft-ot tartalmazott az 

állami tulajdonú ingatlanok őrzésvédelmi feladataira.  

A tervezés alapját képező 46 ingatlan helyett év végére már 76 ingatlan őrzéséről gondoskodott az 

MNV Zrt. Megtörtént a határátkelőhelyi ingatlanok és megkezdődött a HM által kezelt ingatlanok 

birtokba vételi eljárása, ami tovább növelte a keretszerződések által érintett ingatlanok számát. A 

fennálló keretszerződések teljesítései alapján 2009. évben 943,3 M Ft kifizetése történt meg a 

tervsoron, ehhez azonban – az előzőhöz hasonlóan – szükség volt a rendelkezésre álló előirányzat 

megemelésére a Fejezeti tartalék terhére.  

 

2.3. Egyéb vagyonkezelési kiadások 

 

A különféle jogcímeken jelentkező 2009-et terhelő kiadások összességében 675,7 M Ft-ot tettek ki, 

ez a tervezett kiadások 86,2%-át tette ki. 

 

2.4. Társaságok támogatása 

 

Állami tulajdonú társaságok támogatására a vagyonkezelési terv szerint 5,2 Mrd Ft erejéig 

kerülhetett sor 2009-ben, mely 300 M Ft-tal szűkebb keretet jelentett a költségvetési előirányzatban 

szereplőnél. Az év során a keret 88%-a, 4,6 Mrd Ft került felhasználásra.  
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A tényleges felhasználás főbb tételei a következők voltak: 

 
          adatok eFt-ban 

Társaság Tényleges támogatás Megjegyzés 

Erdőgazdaságok - erdőfenntartás 
2 477 006 

közjóléti feladatok, erdőművelés, természeti 

károk kezelése, közmunkaprogram 

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 260 000 működési jellegű támogatás 

Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. 130 000 működési jellegű támogatás 

Monostori Erőd Kht. 140 695 Működés és beruházás 

Újfehértói Kht. 49 000 működési jellegű támogatás 

Fertődi Kht. 10 000 működési jellegű támogatás 

Ceglédi Kht. 39 000 működési jellegű támogatás 

OHKI Nonprofit Kft. 20 000 működési jellegű támogatás 

Nemzeti Kataszteri Program Kht. 1 000 000 kamattámogatás 

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 30 000   

Duna Palota Kht. 54 515   

MOKÉP - Pannónia Kft. 50 000 Pénzügyi helyzet kezelése 

Hollóházi Porcelánmanufaktúra Zrt. 100 000   

Fűszerpaprika Kht. 20 000 működési jellegű támogatás 

Gabonakutató Nonprofit Kft. 220 000 működési jellegű támogatás 

Egyéb támogatás társaságoknak 3 500 GDHD va.  

Támogatás összesen 4 603 716   

 

 

 

 

3. A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások 

 

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások éves alakulása az alábbiak szerint történt. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

K.3 A korábbi értékesítésekhez kapcsolód kiadások 23 117 000 16 422 435 16 422 435 71,0% -6 694 565

K.3.1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 146 000 0 0 0,0% -146 000

K.3.2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 826 000 0 0 0,0% -826 000

K.3.3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 570 000 0 0 0,0% -570 000

K.3.4 Belterületi föld, alapítói jogon kifizetendő járandóság 324 000 0 0 0,0% -324 000

K.3.5 Környezetvédelmi feladatok finanszírozása 14 893 000 13 820 343 13 820 343 92,8% -1 072 657

K.3.6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 3 280 000 129 084 129 084 3,9% -3 150 916

K.3.7 Szerződéses kötelezettségek 178 000 37 727 37 727 21,2% -140 273

K.3.8 Jogszabályból eredő kiadások 2 900 000 2 435 281 2 435 281 84,0% -464 719  
 

3. A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó, helytállási típusú kiadások 

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből 

eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot.  

A helytállási típusú jogcímeken az üzleti év során az egész évre tervezett ráfordítások mindössze 

28,8%-át (2,6 Mrd Ft-ot) kellett kifizetni, ennek zömét (2,4 Mrd Ft-ot) pedig a kárpótlási jegyek 

életjáradékra váltásából eredő, rendszeresen felmerülő kifizetések adják. 

 

3.5 Környezetvédelmi feladatok finanszírozása 

 

A környezetvédelmi feladatok finanszírozására a jóváhagyott vagyonkezelési terv – összhangban a 

költségvetési törvénnyel – 14,9 Mrd Ft-ot tartalmaz. 
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A tényleges felhasználás főbb tételei a következők : 

 - Nitrokémia Zrt. környezetvédelmi támogatás 5.310 M Ft 

 - Mecsek-Öko környezetvédelmi támogatás 5.932 M Ft 

 - Simontornya kárelhárítás 2.450 M Ft 

 

A környezetvédelmi feladatok 2009. évi takarékos végrehajtása a jogcímen több mint 1,0 Mrd Ft-os 

megtakarítást jelentett.  

 

4. Vagyongazdálkodási kiadások 

 

A vagyongazdálkodási kiadások éves alakulása az alábbiaknak megfelelően alakult. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

K.4 Vagyongazdálkodási kiadások 11 901 000 12 771 210 12 771 210 107,3% 870 210

K.4.1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 800 000 1 653 293 1 653 293 206,7% 853 293

K.4.2 Eljárási költségek, perköltségek 230 000 83 667 83 667 36,4% -146 333

K.4.3 Az MNV Zrt.működésének támogatása 9 302 000 9 302 000 9 302 000 100,0% 0

K.4.4 Átcserélhető kötvény kamatfizetés 1 569 000 1 732 250 1 732 250 110,4% 163 250  
 

 

 

4.1. Tanácsadók, értékbecslők, jogi képviselők díja 

 

A 2009. évi költségvetési törvény a vagyongazdálkodás tanácsadói kiadásaira az MNV Zrt. részére 

2009. évre 1 Mrd Ft előirányzatot határozott meg, a vagyonkezelési terv a feladatokhoz, az állami 

vagyontömeg nagyságához illeszkedően ennél magasabb összeget, 1,4 Mrd Ft-ot rendelt. 

 

A Részvényesi Jogok Gyakorlója által azonban 0,8 Mrd Ft összegű tervérték került jóváhagyásra. A 

teljesítés az év során folyamatosan meghaladta a jóváhagyott tervszint időarányos részét, így 

elkerülhetetlen volt a Fejezeti tartalék egy részének átcsoportosítása a jogcím kiadásaira. 

 

A tervsoron elszámolásra kerülő kiadások egyik legnagyobb szelete az értékesítésekhez szükséges 

értékbecslések, vagyonértékelések költsége.  

 

2009 szeptemberében a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvények kibocsátását a 

Morgan Stanley Ltd. bonyolította. A tanácsadói díj a bruttó bevétel 0,308%-a. A vezető szervezői 

tanácsadói díjon felül a jogi tanácsadó, továbbá a tőkepiaci szakmai tanácsadó díjazását a 2009. évi 

vagyonkezelési terv nem tartalmazta.  

 

A jogcímen 2009. során elszámolt 1.653,3 M Ft kiadás megoszlása a következő: 

 

 - Jogi tanácsadók, jogi képviselet 429,8 M Ft 

 - Vagyonértékelés, értékbecslés 212,5 M Ft 

 - Tanácsadói díjazások (Richter) 744,5 M Ft 

 - Tanácsadói díjak (egyéb) 98,7 M Ft 

 - Értékesítésekhez kapcs. archiválás 65,4 M Ft 

 - Részvénykezelés díja 34,2 M Ft 

 - Közjegyzők 32,1 M Ft 

 - Reklám, média 32,3 M Ft 

 - Kárpótlási jegyek megsemmisítése 3,7 M Ft 
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4.2. Eljárási költségek, perköltségek 

 

A tervsoron 2009. évben mindössze 83,7 M Ft került elszámolásra (a tervezett összeg 

36,4%-a).   
 

4.3. Az MNV Zrt. működési támogatása 

 

Az MNV Zrt. működési támogatására a költségvetési törvény 9,3 Mrd Ft-ot határozott meg. A 

2009. évi támogatási előirányzat teljes egészében átutalásra került az MNV Zrt. működési 

költségeinek fedezetére.  

 

4.4. Átcserélhető kötvény kamatfizetés 

 

A tervsorról 2009. szeptemberben kifizetésre került a lejárt Richter kötvények utáni kamatfizetési 

kötelezettség 1.732,2 M Ft értékben. A kifizethetőség érdekében intézkedett az MNV Zrt. a tervben 

beállított 1.569 M Ft összegű előirányzat megemeléséről a Fejezeti tartalék terhére.  

 

4.5. Állami ingatlanvagyon felmérése 

 

A 2009. évi költségvetési törvény az állami ingatlanvagyon felmérésére 2,1 Mrd Ft előirányzatot 

különített el, ezt követően azonban kormányzati döntés született a költségvetési szerveket érintő 

bérleti díj fizetési konstrukció leállításáról. Az MNV Zrt. vagyonkezelési tervének jóváhagyásakor 

így a Részvényesi Jogok Gyakorlója a feladatra már nem biztosított keretet. A tervsoron kiadás 

2009. évben nem merülhetett fel. 

 

5. Fejezeti tartalék 

 

A Fejezeti tartalék eredeti – költségvetési törvényben meghatározott – értéke 14,5 Mrd Ft volt. A 

Részvényesi Jogok Gyakorlója a vagyonkezelési terv jóváhagyásakor a Fejezeti tartalék éves 

felhasználható keretét 9,5 Mrd Ft-ban maximálta. 

 

A tartalékról az év során a Kormány kezdeményezésére egy nagyobb összegű (6.089,4 M Ft) 

mértékű átcsoportosítás történt a Honvédelmi Minisztérium eszközvásárlásainak és beruházásainak 

fedezetére. 

 

További átcsoportosítások  

- a Richter kötvénykamat árfolyamváltozás miatti többletszükségletére 189 M Ft értékben; 

- a Tanácsadók értékbecslők és jogi képviselők díjánál 770 M Ft (Richter) értékben; 

- ingatlanok üzemeltetési többletkiadásaira 470 M Ft értékben; 

- ingatlanok őrzésvédelmi többletkiadásaira 300 M Ft értékben; 

- az egyéb vagyonkezelési kiadások többletkiadásaira 50 M Ft értékben; 

- az egyéb eszközvásárlások többleteire egyes filmjogok megvásárlásához kapcsolódóan 50 M 

Ft értékben; 

- a térítésmentes vagyon-átadások többletére 422,8 M Ft értékben.  

 

A Fejezeti tartalék átcsoportosításokra fel nem használt 1,2 Mrd Ft-os része a Vagyonfejezet 

költségvetési egyenlegmutatóját javította. 

 

6. Pénzforgalommal nem járó kiadások 

 

A költségvetési kiadási soron kerültek elszámolásra az ingatlancsere ügyletek kiadási tételei – a 

bevételi oldallal megegyezően – összesen 1.490,5 M Ft értékben. 
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A pénzforgalommal nem járó kiadások között szerepelnek azon térítésmentes vagyonátadások is, 

melyekre a Vagyontörvény ad felhatalmazást a Tanács számára. A 2009-es költségvetési törvény a 

települési önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonátruházások értékét 5,0 Mrd Ft-ban 

limitálta. 

 

A Vagyontanács 2009. év során összesen 2.856,6 M Ft értékű vagyontárgy esetében hozott döntést 

ezek térítésmentes átadásáról (települési önkormányzatoknak 2.298,0 M Ft értékben, társadalmi 

szervezeteknek 558,6 M Ft értékben). 

 

Finanszírozási kiadások 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

K.F Finanszírozási kiadások 2 129 376 193 950 037 193 950 037 9108,3% 191 820 661

K.F.1 Richter kötvény beváltás 0 191 645 661 191 645 661 191 645 661

K.F.2 Tulajdonosi kölcsön kifizetések 2 129 376 2 304 376 2 304 376 108,2% 175 000  
 

A Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvények (2004. évi kibocsátás) tőkeösszegének, 

illetve a készpénzes megváltásnak a kifizetésére 191,6 Mrd Ft mértékben került sor. 

 

A pénzügyminiszteri engedéllyel megvalósítható tulajdonosi kölcsön kifizetések tényleges összegeit 

a következő táblázat tartalmazza: 
 

      adatok M Ft-ban 

Társaság 2009. év tény 

MALÉV Vagyonkez. Kft. 662,4 

Kopint-Datorg Zrt. 800,0 

Bábolna Nemzeti Ménes Kft. 150,0 

Balatoni Halászati Zrt. 582,0 

Alföldi Műemlék Kft. 10,0 

Egererdő Zrt. 100,0 

Összesen 2.304,4 

 

III. A főbb egyenlegmutatók alakulása 
 
A főbb egyenlegmutatók év végi értékét a következő táblázat mutatja. 

 

MEGNEVEZÉS
2009. évi terv 

(RJGY)

2009. év tény 

(eFt)

2009. év tény 

(eFt)                         

csak MNV!

Tervteljesítés 

(tény / terv)

Tény - Terv  

eltérés                 

csak MNV!

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 10 690 679 44 060 859 59 006 311 551,9% 48 315 632

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 13 946 295 33 712 572 33 712 572 241,7% 19 766 277

Konszolidált ESA egyenleg 14 806 383 79 738 367 64 683 719 436,9% 49 877 336  
 

1. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 

 

A 2009. évi költségvetési törvény a Vagyonfejezetnek az MNV Zrt. felelősségi körébe tartozó 

tételeiből számítható költségvetési egyenlegére -17,3 Mrd Ft-ot határozott meg. Az MNV Zrt. 

vagyonkezelési tervéből 10,7 Mrd Ft-os pozitív egyenleg vezethető le, elsősorban a kiadási oldal 

drasztikus mértékű, 25,6 Mrd Ft-os csökkentése következtében.  

A költségvetési egyenleg 2009. év végi értéke 59,0 Mrd Ft, mely 48,3 Mrd Ft-tal kedvezőbb a 

jóváhagyott tervszintnél. A javulás annak köszönhető, hogy a hasznosítási (bérleti díjak, 

osztalékbevételek, vagyonkezelői díjak) és egyéb bevételek 49,1 Mrd Ft-tal magasabb szinten 

realizálódtak a tervezett értéknél, az állami vagyonnal kapcsolatos, az MNV-t érintő kiadások 
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ugyanakkor 11,4 Mrd Ft-tal maradtak el a tervezett szinttől. Az egyenlegmutatót ugyanakkor – ezek 

mellett – kedvezőtlen irányba befolyásolja az értékesítési bevételek 18,2 MrdFt-os elmaradása a 

tervezett szinttől. 

 

 

2. Finanszírozási egyenleg 

 

A tervezett finanszírozási egyenleg 13,9 Mrd Ft-os szintjével szemben 2009. évben 33,7 Mrd Ft 

volt a ténylegesen elért érték. A tervértéknél kedvezőbb szintet a Richter Gedeon Nyrt. 

részvényekre átcserélhető kötvényekkel kapcsolatos tranzakció biztosítja. 

 

A vagyonkezelési terv finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazó része – a 

Pénzügyminisztérium útmutatása alapján – nem tartalmazta a Richter Gedeon Nyrt. részvényekre 

átcserélhető kötvények finanszírozási tételeit, mivel a tervezési időszakban érvényben lévő 

elgondolás szerint ezeket közvetlenül az Államadósság Kezelő Központnak kellett beállítania az 

államháztartás központi alrendszere finanszírozási tervének kiadásaihoz.  

 

A finanszírozási egyenlegre kedvezőtlenül hatott az a tény, hogy a társasági részesedések tervezett 

értékesítési bevételei javarészt elmaradtak, ezt azonban kompenzálni tudta a Richter tranzakció 33,2 

Mrd Ft-os eredőhatása.   
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3. sz. melléklet 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos vagyonkezelési tevékenység 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonához tartozó társaságok 2009. évi üzleti tervei és teljesítésük 
 
A társasági portfólió 2009. évi terveinek teljesítése 
 
Az MNV tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasági portfólió összesített, vagyonkezelőre jutó 

2009. évi eredménye 112,0 Mrd Ft-os (9,9%-os ROE szintet eredményező) profittömeget mutat, 

ami   

- a nyereséget prognosztizáló cégek 127,7 Mrd Ft-os profittömegének, valamint 

- a veszteséget váró társaságok -15,7 Mrd Ft-os veszteségtömegének eredőjeként adódik. 
 
Az összesített adózás előtti eredménytömeg mindössze 3 Mrd Ft-tal marad el a tavaly elért – 

egyszeri eredményhatásokat is hordozó – tényleges szinttől. Az egyszeri hatások kiszűrésével a 

2009. évi eredmény mintegy 25 Mrd Ft-tal kedvezőbbnek értékelhető a tavalyi szintnél. Ennek főbb 

összetevői a következők: 

 

A jelentős súlyú társaságok közül 2009-re: 

- az MVM csoport üzleti terve 33,9 Mrd Ft-os eredmény elérésével számolt, ami 17,3 Mrd Ft-tal 

maradt volna el a 2008-as csoportszintű eredménytől. A 2009-re tervezett eredménytömeg 

6,9%-os ROE szintet biztosított volna. Az évközi adatok folyamatosan a terv jelentős mértékű 

túlteljesítését vetítették előre. Az MVM cégcsoport 2009. évi tényleges adózás előtti eredménye 

85,3 Mrd Ft. Ez az eredmény 17,4%-os ROE szint elérését biztosítja;  

- a Magyar Posta esetében 3,3 Mrd Ft-tal kisebb nyereségterv került elfogadásra (5,6 Mrd Ft), 

mint amennyit 2008-ben elért a cég (8,9 Mrd Ft-ot). Meg kell jegyezni azonban, hogy a 2008. 

évi eredményhez 4,0 Mrd Ft mértékben járult egyszeri vagyonértékesítési eredményhatás 

(székház értékesítés), míg a 2009. évben számottevő vagyontárgy értékesítésre nem került sor. 

A társaság a tervét 1,5 Mrd Ft-tal túlteljesíti, a 2009. évi tényleges eredménye 7,3 Mrd Ft, ez 

9,3%-os ROE szint elérését biztosítja;  

- a Richter Nyrt. 2009. évi eredményei meghaladják az elmúlt évek átlagos teljesítményét. A 

társaság – alapvetően a főbb exportpiacokon bekövetkezett árbevétel-növekedésnek 

köszönhetően – mintegy 54 Mrd Ft-os konszolidált eredményt, 10%-ot meghaladó 

tőkehatékonyságot ért el;  

- a Szerencsejáték Zrt. eredményterve (2,4 Mrd Ft) 35%-a volt a 2008. évi – a halmozódások 

miatti forgalombővülésből származó – kiemelkedő nyereségnek (6,9 Mrd Ft). A társaság 2009. 

év végi tényleges eredménye tükrözi a halmozódásból fakadó bevételtöbbletet – jóval tervszint 

fölötti, 5,7 Mrd Ft-os eredményt és 33 %-os tőkehatékonyságot elérve; 

- az Állami Autópályakezelő Zrt. 7,4 Mrd Ft-os eredeti eredményterve már jóval alacsonyabb 

volt a tavaly elért 25,9 Mrd Ft-os szintnél, igaz, hogy annak nagy része (19,3 Mrd Ft) egyszeri 

pénzügyi eredményhatás (részesedés értékesítése) eredménye volt. A tervezett eredmény még 

így is 13,8%-os ROE szint elérését biztosította volna. A társaság egyes bevételszerző középtávú 

üzemeltetési szerződési feltételei a tervkészítést követően változtak, ami a terv módosítását 

eredményezte. A társaság 2009. évi adózás előtti eredménye a módosított tervszintet 1,4 Mrd Ft-

tal haladja meg, 4,8 Mrd Ft (ehhez 6,7%-os ROE szint járul).  
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Az erdőgazdaságoknál a 2009. évi tervezett eredmények a tavalyi szint egyharmadát érték el 

csupán. A tervezett 1,1 Mrd Ft-os nyereségtömeg mindössze 1,6%-os ROE beállást tette volna 

lehetővé. A terv teljesíthetősége az évközi eredmények tükrében végig megalapozott volt, a 

cégcsoport társaságai terveiket 80%-kal túlteljesítették, 1,9 Mrd Ft adózás előtti eredményt értek el 

(ez 2,8%-os ROE szintet eredményezett). 

 

A Volán társaságcsoport 2009. évi tervei – a 2009-es veszteségfinanszírozás beállításával – 

összességében még mindig negatív, -0,6 Mrd Ft-os veszteségtömeget jelenítettek meg. A 

társaságcsoport cégei 2,28 Mrd Ft-os pozitív adózás előtti eredményszintet értek el, azaz 2,82 Mrd 

Ft-os javulást terveikhez képest. 

 

Az MNV tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasági portfólió összesített, vagyonkezelőre jutó 

2009. évi adózás előtti eredménytömegének értéke 112,0 Mrd Ft, ami az összesített tervszint 221%-

os év végi teljesítését jelenti.  

 

Azon társasági körben, ahol 2009-ben nem a Tanács gyakorolta a tulajdonosi jogokat (vagyon-

kezelésben lévő cégek) az összesített 2009. éves eredmény -32,6 Mrd Ft-os veszteségtömeget mutat 

(a MÁV Zrt. -33,9 Mrd Ft-os eredményszintje miatt), így a teljes állami tulajdonú társasági 

portfólió 2009.évi eredménytömegének értéke 79,5 MrdFt-ot tesz ki. 

 

A 2009-ben Vagyontanács tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó többségi állami tulajdonú 

cégcsoport összesített osztalékalapja (a pozitív adózott eredmények összege) 59,8 Mrd Ft, amiből 

23,0 Mrd Ft már 2009-ben előlegként elvonásra került. A 2010. évi 30,6 Mrd Ft összegű 

vagyonkezelési osztalékterv teljesítése ennek megfelelően csak igen magas osztalékfizetési hányad 

előírásával valósítható meg. 

 

Kritikus portfólióelemek 

 

A 2009. évre jelentős veszteséget felhalmozó többségi társaságok a következők: az Alba Volán Zrt. 

(-458 M Ft), a Vértes Volán Zrt. (-176 M Ft), a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (-1,9 Mrd Ft), a 

Bábolna Nemzeti Ménes Kft. (-159 M Ft), a Balatoni Halászati Zrt. (-267 M Ft), az ÉKKO Kft. (-

124 M Ft), a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. (-107 M Ft), a Hungaroring Zrt. (-320 M Ft), a 

MOKÉP-Pannónia Kft. (-104 M Ft), a Nemzeti Lóverseny Kft. (-272 M Ft), a Reorg Zrt. (-1,2 

MrdFt), a VEIKI Zrt. (-1,4 Mrd Ft); a Duna Palota Nonprofit Kft. (-155 M Ft); a Millenáris 

Nonprofit Kft. (-219 M Ft). A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (-146 M Ft). A 

vagyonkezelésben lévő cégek közül az Educatio Kht. (-595 M Ft), a TIG Nonprofit Kft. (-440 M 

Ft), a NIF Zrt. (-1,4 Mrd Ft), valamint a MÁV Zrt (-33,9 Mrd Ft).  

 

A 2009. évre a jegyzett tőkéjük alatti saját tőkével rendelkező cégek (5. fokozatú riasztás) a 

következők: a MALÉV Vagyonkezelő Kft., a Hunnia Filmstúdió Kft., a MOKÉP-Pannónia Kft., a 

KoNeP Kft., a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft., a DSM Np. Kft., a Duna Palota Np. Kft., 

a Szépművészeti Np. Kft., a Reorg Zrt., a Vértesi Erőmű Zrt. A vagyonkezelt cégkörben: a Kalocsai 

Konfekcióipari Kft., a TIG Nonprofit Kft. 
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4.sz. melléklet 

 

Az MNV Zrt. értékesítési tevékenysége 

 

1 .  Társasági részesedések értékesítése. 

 

A társasági részesedések értékesítése 2009. évében 1.084,7 M Ft (a 2009. évi terv 8,6 %-a). 
Ssz. Társasági részesedés megnevezése Bevétel (eFt) Értékesítés módja

1 Mátrai Erőmű Zrt. 340 000 árverés

2 Autókut Zrt. 255 878 pályázat

3 Állattenyésztési Telj. Vizsg. Kft. 237 364 pályázat

4 Vízhasznosítási Kft. 147 900 árverés

5 Depo Kft. 39 000 árverés

6 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (bánatpénz) 30 000 pályázat

7 Szarvasi Informatikai Kft. 10 000 ajánlattételi felhívás

8 Közúti Vendégház Kft. 6 000 pályázat

9 Jászberényi Aprítógépgyár Rt. 3 211 pályázat

10 Agrogeo Kft. 1 665 árverés

11 Fazekaszugi Nonprofit Kft. 1 500 vételi ajánlat alapján

12 Dunamenti Erőmű Zrt. 1 102 árverés

13 Várongi Agro Tour Zrt. 645 árverés

14 Holiday Center Kft. 431 árverés

15 Pacsai Fémhordó Kft. 524 árverés

16 Somogyvári Zrt. 404 árverés

17 Patár Mg. Zrt. 235 árverés

18 MKB Zrt. 210 árverés

19 Égáz - Dégáz Zrt. 209 árverés

20 Dózsa Mg. Zrt. 104 árverés

21 Nágocsi Agrár Rt. 428 árverés

22 Kapos-Coop Zrt. 280 árverés

23 Pro-Natúr Kft. 150 vételi ajánlat alapján

24 Dalmandi Mg. Zrt. 20 kisebbségi agrárcsomag

25 Agroprodukt Mg. Zrt. 42 kisebbségi agrárcsomag

26 Mezőfalvai Mg. Zrt. 60 kisebbségi agrárcsomag

27 Lajta-Hanság Mg. Zrt. 200 kisebbségi agrárcsomag

28 Hidasháti Mg. Zrt. 27 kisebbségi agrárcsomag

29 DPMG Zrt. 200 kisebbségi agrárcsomag

30 Sárvári Mg. Zrt. 200 kisebbségi agrárcsomag

31 Törökszentmikósi Mg. Zrt. 13 kisebbségi agrárcsomag

32 Szombathelyi Tangazdaság Zrt. 200 kisebbségi agrárcsomag

33 Agrosystem Zrt. 30 kisebbségi agrárcsomag

34 Balatonboglári Borgazdaság Zrt. 210 kisebbségi agrárcsomag

35 Gödöllői Tangazdaság Zrt. 13 kisebbségi agrárcsomag

36 Szarvasi Agrár Zrt. 20 kisebbségi agrárcsomag

37 TBP Ingatlan Zrt. 11 kisebbségi agrárcsomag

38 Kutatópark Ingatlan Zrt. 10 kisebbségi agrárcsomag

39 Richárd Ingatlan Zrt. 10 kisebbségi agrárcsomag

40 Bakonyi Erőmű Zrt. 1 részvénycsere ellenérték

41 Egyéb társasági rész. (bánatpénz átvez.) 6 267

Összesen 1 084 773  
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2.   Ingatlanok értékesítése, térítésmentes vagyonátadás 

 

Az MNV Zrt. a 2009. évben 20.268 M Ft összegben értékesített ingatlanokat (a 2009. évi terv 50,3 

%-a). 

 

Egyéb ingatlanok értékesítéséből 12.903 M Ft bevétel származott (az éves tervérték 41,0 %-a), 

aminek döntő hányada a Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt ingatlanok értékesítéséből, 

illetve a pártingatlanok értékesítéséből (a Vtv. 67-68. §-ai szerint a pártok a használatukban lévő 

ingatlanok tulajdonjogát megszerezhetik) származik. 

 
Ssz. Ingatlan megnevezése Bevétel (eFt) Alapterület 

építmény 

(m2)

Alapterület 

telek (ha)

Jelleg

1 Bp. II., Hűvösvölgyi út 21-23. (HM-III.) 6 819 900 37 875 12,6193 irodaház

2 Moszkvai kereskedelmi kirendeltség 3 529 416 17 178 0,8787 irodaház

3 Szombathely, telephely 246 888 53,1381 telephely

4 Szombathely, telek 199 320 1,7282 telek

5 Eger, telephely 208 350 4 573 6,8559 telephely

6 Söpte, telephely 164 592 telephely

7 Nyíregyháza, HM üdülő 105 700 416 0,5110 üdülő

8 Zalaegerszeg, kultúrház 84 000 1 360 0,0698 kultúrház

9 Orci, repülőtér 64 000 32,0357 repülőtér

10 Egyéb (pártingatlanok, kis értékű) 1 480 808 irodaház

Összesen 12 902 974  
 

Termőföld értékesítéséből az MNV Zrt. 7.365 M Ft bevételt realizált (az éves terv 83,9 %-a). 

 

A gazdasági válság hatására a vásárlási szándék, illetve a potenciális érdeklődők száma jelentősen 

visszaesett. A financiális nehézségek, a bankok hitelnyújtási feltételrendszerének szigorítása 

hátrányos a befektetői piac számára, ebből eredően lelassultak, leálltak az ingatlanfejlesztések, 

vásárlások. 

A 2009-ben meghirdetett pályázatból jelentős mennyiségű pályázat eredménytelenül zárult. Minden 

ingatlant, amelynek az első pályázata eredménytelen, ismételten meghirdetett az MNV Zrt., illetve 

több esetben már a harmadik vagy negyedik pályáztatás is előfordult. A Társaság honlapján az 

értékesíteni kívánt ingatlanokra az érdeklődők regisztrálhatnak. Sok esetben jelentős érdeklődést 

mutatott a regisztrálók száma, azonban a meghirdetett pályázatok érdeklődés hiányában 

eredménytelenül zárultak. 

       

3.  Ingóságok és egyéb eszközök értékesítése, térítésmentes átadása 

 

Az ingóságok és egyéb eszközök értékesítésének bevétele a 2009. évben jelentősen meghaladta a 

várakozásokat. Az összes bevétel 1.850,6 M Ft volt (a terv 2307,5 %-a) A jelentős terv túlteljesítés 

oka a haszonbérleti jogok értékesítése volt. 

 

A 2009. évben ingóságok térítésmentes átadása 14 különböző NVT határozat alapján 322,3 M Ft 

értékben történt.  

 

4. Termőföld értékesítések 
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A Nemzeti Földalap területeinek értékesítése is a hasznosítási tervben foglaltaknak megfelelően 

történt.  

Az értékesítési eljárások során 2009. évben a 48/2002. (VII. 19.) OGY határozatban foglalt 

földbirtok-politikai irányelvek, azon belül is elsősorban a következő szempontok érvényesítésére 

törekedett az MNV Zrt.: 

 

 megfelelő földbirtok struktúra kialakítása, 

 állattartó telepek létesítésének és működésének támogatása, 

 helyi magángazdálkodók, valamint kisméretű agrárvállalkozások termőföldszerzésének 

elősegítése. 

 

A helyi magángazdálkodók és kisméretű agrárvállalkozások termőföldszerzésének elősegítése, 

valamint a megfelelő birtokstruktúra kialakulásának előmozdítása céljából a meghirdetésre került 

összes földterület legfeljebb 10%-a kisebb térmértékű egységek keretében került értékesítésre.  

 

2009. évre vonatkozóan az előző évek tendenciája alapján 8.781 M Ft-os értékesítési előirányzattal 

számolt az MNV Zrt.. Az év végére ez az összeg 7.364 M Ft-ban realizálódott.  

 

Megállapítható, hogy 

 a helyi magángazdálkodók és a kisméretű agrárvállalkozások termőföldszerzését, illetve a 

megfelelő birtokstruktúra kialakítását, a meghirdetett összes földterület legfeljebb 10%-át 

kitevő kis térmértékű területek nem biztosítottak lehetőséget a Birtokpolitikai Irányelvekben 

preferált családi gazdálkodó kör földhöz jutásához; 

 nem történt meg a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon nyilvántartásának rendezése, a 

nyilvántartási rendszer hiányos adatokat tartalmazott, az adatok egy része pontatlan vagy a 

valós helyzettől eltérő állapotot mutat; 

 a földhasználati jogcímeket létrehozó szerződések karbantartása és ezek nyilvántartásokba 

való átvezetése, módosítása nem történt meg, ennek következtében a kiszámlázott 

haszonbérleti díjak és más földhasználati díjak sem a valós állapotoknak feleltek meg. Ezen 

okból kifolyólag a földhasználók vitatták a számlák helyességét, melynek folyományaként a 

Magyar Államot jelentős kár érte a földhasználati és haszonbérleti díjak helyes 

kiszámlázásának hiánya és késedelme miatt; 

 fentieken túl a lejárt haszonbérleti szerződések és földhasználati engedélyek után 

visszamaradt termőföldek NFA törvény szerinti hasznosítása csak részben történt meg, 

többsége ezen területeknek jogcím nélküli földhasználók birtokában vannak. Ezen 

területeken a földhasználati díjak beszedése elmaradt (ezen területek térmértéke körülbelül 

195 ezer hektár). 
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5. sz. melléklet 

  

  

Az MNV Zrt. rábízott vagyon mérlege (2009. év) 
          adatok M Ft-ban 

 

 2008.12.31. 2009.12.31. 

1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 

VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK 

  

A.  Befektetett eszközök 8 723 942 8 598 708 

   I. Immateriális javak 68 086 80 053 

   II.  Tárgyi eszközök  8 108 066 7 962 243 

   III. Befektetett pénzügyi eszközök 364 858 375 801 

   IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök 

182 932 180 611 

B.  Forgóeszközök 1 514 399 1 866 332 

   I.  Készletek 99 742 91 274 

   II.  Követelések 621 147 852 545 

   III.  Értékpapírok 29 280 27 042 

   IV.  Pénzeszközök 638 984 663 748 

   V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 125 246 231 723 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 

VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

10 238 341 10 465 040 

2. EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK   

C. Befektetett eszközök 3 139 077  717 785  

   I.  Immateriális javak 66 472 

   II.  Tárgyi eszközök 3 138 494 716 903 

   III. Befektetett pénzügyi eszközök 517 410 

D. Forgóeszközök 0 0 

EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK 

ÖSSZESEN  

3 139 077  717 785  

3. KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK   

E. Befektetett eszközök 1 723 071 1 451 703 

   I. Immateriális javak 479 1 199 

   II. Tárgyi eszközök 689 774 621 045 

            Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  686 929 619 498 

              Ebből : - Termőföldek 462 793 381 720 

             - Egyéb ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok 224 136 237 778 

            Gépek, berendezések, felszerelések 89 19 

            Járművek 44 17 

            Beruházások, felújítások 1 129 1 426 

            Beruházásokra adott előlegek 1 583 85 

   III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 032 818 774 671 

   IV. Bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, üzemeltetésre, 

kezelésre átadott eszközök 

0 54 788 

F. Forgóeszközök 131 610 225 443 

   I. Készletek 415 8 874 

   II. Követelések 101 499 95 413 

   III. Értékpapírok 3 215 2 220 

   IV. Pénzeszközök 26 481 118 936 

G. Aktív időbeli elhatárolások 4 266 593 

KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 858 947 1 677 739 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 586 090 10 768 196 

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 646 009 2 091 775 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 236 365 12 860 564 
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  adatok M Ft-ban 

 

 2008.12.31. 2009.12.31. 

H. Rábízott vagyon tőkéje 14 454 419 11 695 413 

   I. Rábízott vagyon induló tőkéje 5 760 845 3 292 998 

1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott 

vagyon induló tőkéje 

1 113 979 1 118 040 

2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje 3 076 822 597 947 

3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje 1 570 044 1 577 011 

   II. Rábízott vagyon tőkeváltozása 7 995 693 8 166 441 

1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott 

vagyon tőkeváltozása 

8 050 972 8 137 523 

2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása 88 291 171 606  

3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tőkeváltozása -143 570 -142 688 

   III. Eredménytartalék  -1 700 -9 984 

   IV. Lekötött tartalék 0 0 

   V. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 4 406 37 247 

1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott 

vagyon értékelési tartaléka 

4 406 4 406 

2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési 

tartaléka 

0 0 

3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka 0 32 841 

   VI. Mérleg szerinti eredmény 12 159 -409 706 

   VII. Központi költségvetési szerv vagyonkezelő tartalékai 683 016 618 417 

I. Céltartalékok  66 824       103 614 

J. Rábízott vagyon kötelezettségei 703 644 1 039 662 

   I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

   II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    110 893 320 793 

   III. Rövid lejáratú kötelezettségek                206 783 132 214 

   IV. Központi költségvetési szerv vagyonkezelők kötelezettségei 385 968 586 655 

K. Passzív időbeli elhatárolások 11 478 21 875 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 236 365 12 860 564 
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Közvetlenül kezelt termőföldek vagyonváltozása (2009. év) 
 

                adatok M Ft-ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogcímek 
Termőföld  

(Tárgyi eszközök)  

Termőföld 
(Készlet) 

Termőföld 
Összesen 

Nyitó érték: 462 793 0 462 793 

        

Növekedés:       

 Állami hagyaték 106   106 

 Belső irat alapján 2   2 

 Hatósági határozat alapján birtokba 

vétel  1 911 29 1 940 

 Bírói ítélet alapján átvétel 5   5 

 Kisajátítás 40   40 

 Telekalakítás miatti növekedés 522   522 

 Termőföldcsere 94   94 

 Vásárlás 239 0 239 
     - életjáradék fejében vásárolt földterület 8   8 
     - egyéb vásárolt földterület 231   231 

 Költségvetéstől átvett földek 4   4 

 Fellelt földek  267   267 

 Leltártöbblet 2 315 7 2 322 

 Készletre sorolás miatti növekedés   4 351 4 351 

  összesen: 5 505 4 387 9 892 

        

Csökkenés:       

 Értékesítés 920 1 768 2 688 

 Átadás bírósági ítélet alapján 1   1 

 Belső irat alapján átadás 2   2 

 Térítésmentes átadás hatósági 

határozat alapján 947 18 965 

 Telekalakítás miatti csökkenés 249 1 250 

 Termőföldcsere 23   23 

 Leltárhiány 25 298 119 25 417 

 Készletre sorolás miatti csökkenés 4 351   4 351 

 összesen: 31 791 1 906 33 697 

        

Záró érték: 436 507 2 481 438 988 

ebből:  hasznosított 54 788   
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Közvetlenül kezelt vagyontárgyak (kivéve termőföldek) vagyonváltozása (2009. év) 
 

 
                               adatok M Ft-ban 

 
Jogcímek Immateriális 

javak 

Tárgyi 

eszközök 

Értékesítési 

célú 

készletek 

Hagyatéki 

készletek 

Összesen 

Nyitó érték: 479 224 269   224 748 

      

Növekedés:      

Térítésmentes átvétel nem 

vagyonkezelőtől 

 3 107   3 107 

Térítésmentes átvétel vagyonkezelőtől  10 378   10 378 

Tárgyévet érintő módosítások  6 621 1 227  7 848 

Előző évet érintő módosítások  3 542   3 542 

Beruházás 1 867 8 404   10 271 

Átsorolás   5 331 2 861 8 192 

összesen: 1 867 32 052 6 558 2 861 43 338 

      

Csökkenés:      

Öröklésből származó eszköz örökösnek 

való átadása 

 2   2 

Bírósági végzés alapján átadás  250   250 

Értékesítés   2 301  2 301 

Térítésmentes átadás 1 115 5 776   6 891 

Térítésmentes átadás 

értékcsökkenésének kivezetése 
 -528   -528 

Terv szerinti értékcsökkenés 32 1 083   1 115 

Apportálás  959   959 

Átsorolás értékesítés miatt  5 331   5 331 

Átsorolás hagyatéki készletre  2 861   2 861 

Egyéb csökkenés  2 585   2 585 

Selejtezés  10   10 

Leltár eltérés  178   178 

összesen: 1 147 18 507 2 301  21 955 

Értékvesztés   1 140  1 140 

Záró érték: 1 199 237 814 3 117 2 861 244 991 
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Közvetlen kezelésű részesedések vagyonváltozása (2009. év) 
adatok M Ft-ban 

Megnevezés 

Tartós 

részesedések 

Értékesítési célú 

Mindösszesen Részesedések 

Állami 

vállalatok Szövetkezetek 

Ért. célú 

összesen 

Nyitó bekerülési érték 1 073 745 2 763 171 259 3 193 1 076 938 

Nyitó értékvesztés 47 718 38 0 4 42 47 760 

Nyitó nyilvántartási érték 1 026 027 2 725 171 255 3 151 1 029 178 

Növekedés:       

vásárlás 14     1 1 15 

tőkeemelés 12 505       0 12 505 

alapítás 545       0 545 

vagyonkezelésből visszavétel 94       0 94 

térítésmentes átvétel 254       0 254 

átalakulás miatti növekedés 8 804       0 8 804 

átsorolás összesen: 0 2 913 1 0 2 914 2 914 

- átsorolás értékesítés miatt   2 434     2 434 2 434 

- átsorolás státusváltás   302 1 0 303 303 

- átsorolás apportálás miatt   142     142 142 

- átsorolás állami öröklés miatt   35     35 35 

összesen: 22 216 2 913 1 1 2 915 25 131 

Csökkenés:             

nyitó korrekció         0 0 

értékesítés   1 621   1 1 622 1 622 

tőkecsökkentés 1 013       0 1 013 

vagyonkezelésbe adás 679       0 679 

átalakulás csökkenés 9 816       0 9 816 

átsorolás összesen: 2 913 0 1 0 1 2 914 

- átsorolás értékesítés miatt 2 434       0 2 434 

- átsorolás státusváltás 302   1 0 1 303 

- átsorolás apportálás miatt 142       0 142 

- átsorolás állami öröklés miatt 35       0 35 

részesedés apportálása   142     142 142 

megszűnés (törlés) 1 525 2 1   3 1 528 

összesen: 15 946 1 765 2 1 1 768 17 714 

Értékvesztés             

Képzés 4 16 1 1 18 22 

Feloldás -529 -100 -1   -101 -630 

Ért. veszt. átvezetés átsorolás  -204 204     204 0 

Korm. rend. miatti átértékelés 283 959 1 024     1 024 284 983 

Év végi értékelés 9 144 996   6 1 002 10 146 

Értékhelyesbítés             

Nyitó 0 0 0 0 0 0 

Képzés 32 841       0 32 841 

Záró 32 841 0 0 0 0 32 841 

Záró bekerülési érték: 1 080 015 3 911 170 259 4 340 1 084 355 

Záró értékvesztés érték: 340 092 2 178 0 11 2 189 342 281 

Záró nyilvántartási érték: 739 923 1 733 170 248 2 151 742 074 

 


