
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

  



 



 
 

A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő 
koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével és stratégiai portfólió 
menedzseléssel számol, valamint a vagyongazdálkodás deklarált célja az értékteremtés 
elérése. A 2017. évi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet előirányzatai is a fenti elvek mentén, valamint a takarékos 
állami gazdálkodás követelményére is tekintettel kerültek meghatározásra. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) hatálya alá tartozó 
vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés 
költségvetési, illetve finanszírozási bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és 
költségvetési kiadások közül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) rábízott 
vagyonához kötődő tételek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek 
meg a központi költségvetésben.  

A korábbi években a fejezetben megjelenő vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek között 
helyet kaptak olyan bevételek (pl. koncessziós díjak) is, amelyek alakítása és beszedése nem a 
társaság feladatkörébe tartoztak, 2017. évtől már csak a távközlési koncessziókból származó 
díj jelenik meg a fejezet bevételei között. 

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi és kiadási 
előirányzatai a korábbitól eltérő struktúrában jelennek meg, az egyes tételek tagolása 
alapvetően az ingatlan vagy a társasági portfólióba tartozáshoz kötődik. 

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2017. évben 62 492,9 millió 
forintot tesznek ki, melyből 21 403,1 millió forint az ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos bevételek, 33 588,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek, és 
7 501,8 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege.  

1/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételeknek 34,2%-át adják 2017. évben az 
ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek.  

Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek döntő hányada (71,5%-a) az 
ingatlanok értékesítéséből származik, melynek tervezett összege 15 300,0 millió forint. Az 
ingatlanpiac javuló tendenciát mutat 2016-ban, de a befektetői kedv erősödése mellett 
továbbra is jellemző a túlkínálat. Az értékesítési lehetőségeket javíthatja ugyanakkor az 
Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) működése. A magyar állam tulajdonában lévő 
értékesíthető ingatlanok felülvizsgálatra kerültek különös figyelemmel a nagyobb, 50,0 millió 
forintos egyedi forgalmi értéket meghaladó ingatlanokra. A kormányzati szándék szerint a 
felmérések eredményeképpen egy jelentős ingatlancsomag értékesítése várhatóan már a 2016. 
évben megindul, azonban tekintettel az értékesítések – több esetben néhány hónapos – 
előkészítési igényére, számolva a versenyeztetés idejével (árverés kiírása, megtartása, 
szerződéskötés) és a projekt nagyságával, az értékesítési bevételek egy része 2017. évben 
realizálódhat.  

2017. év során értékesíteni tervezett nagyobb értékű ingatlanok: 

− Szegedi Ipari Park részét képező egyes területek; 
− volt kórházi ingatlanok; 
− vagyonkezelők elhelyezéséhez, feladatellátásához nem szükséges ingatlanok (pl. 

minisztériumok áthelyezését követően). 

A terv a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) ingatlanértékesítési bevételére 300,0 millió 
forint összeggel számol a bérlők helyzetének alakulására figyelemmel. Az ingatlanvagyon 



kezelő társaság megítélése szerint a visszavásárlások várhatóan növekedni fognak az előző 
évekhez képest.  

Egyéb eszköz értékesítéséből a 2017. évben 100,0 millió forint bevétel került betervezésre. 
Ingóságok esetén a megelőző évek tapasztalatai alapján elsősorban a gépjárművek, 
műtárgyak, bútorok iránt nőtt meg a kereslet. Tekintettel arra, hogy ezekhez a 
vagyonelemekhez elsősorban hagyatéki eljárásokból jut az MNV Zrt., így a tárolási 
kapacitások növelése, a tárolással járó terhek csökkentése, valamint a hagyatékhoz 
kapcsolódó hagyatéki terhek minimalizálása érdekében folyamatosan végzi az ingóságok 
értékesítését.  

A bérleti díjak 2017. évi bevételi terve 554,4 millió forint. A bérleti díjakon belül a különféle 
bérleti díjak és továbbszámlázott bérleti díjak  530,0 millió forint, a mederhasználati díjak 
pedig 24,4 millió forint összegben várhatóak.  

A NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyrészt bérleti díjakból) 
származó bevétel – a lakásállomány és a bérleti feltételek alapján – 3 200,0 millió forintban 
került meghatározásra. 

A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján kerültek 
beállításra a tervbe. A vagyonkezelési díjbevételek legjelentősebb tervezett tételei a 
következők: 

- HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja  1 870,0 millió forint 
- Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja  340,5 millió forint 
- Egyéb: 38,2 millió forint 

Összesen 2 248,7 millió forint 

Az egyéb vagyonkezelési díjbevételek (kiemelt sportegyesületek) teljesülését befolyásolhatja, 
hogy megvalósul-e a sportról szóló 2004. évi I. törvény által kijelölt vagyonkezelők részéről 
olyan, saját forrásból megvalósuló értéknövelő beruházás, amelynek összege a vagyonkezelői 
díjba beszámítható. 

1/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

A társaságokkal kapcsolatos bevételek együttes összege 33 588,0 millió forint. A bevételt a 
tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint kivételével az 
osztalékbevételek adják 33 573,0 millió forint összegben. Az MNV Zrt. vizsgálja az EAR-on 
keresztül történő társasági részesedések értékesítési lehetőségeit is.  

Az MNV Zrt. az osztalékbevételek nagyságára az osztalékfizetési képességek és a társasági 
fejlesztési, beruházási igények felmérése alapján tesz javaslatot. Az előirányzott 
osztalékfizetések túlnyomóan úgy kerültek figyelembe vételre, hogy azokat fedezhessék a 
várható adózott eredmények.  

A 2017. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő : 

millió forint 

TÁRSASÁG 2017. évi terv 

Szerencsejáték Zrt. 12 500,0 
MOL Nyrt.  11 000,0  
MVM Zrt. 7 500,0 
Richter Nyrt. 1 700,0  
Tiszavíz Kft. 733,0  
ÉKKO Kft. 60,0 
Egyéb osztalékbevételek 80,0  
Összesen: 33 573,0  



A Szerencsejáték Zrt. esetén a 2016. évi tervezett adózott eredményéből 12 500,0 millió forint 
osztalékként történő elvonásával számol a terv. A társaság 2016. évi üzleti tervének adózott 
eredménye 13 800 millió forint. Az osztalék összege azzal a feltételezéssel került 
meghatározásra, hogy a társaság új beruházásainak, fejlesztéseinek amortizáció felüli 
tőkeszükséglete biztosítható legyen.  

A MOL Nyrt. esetén osztalékbevétel 22.179.548 db részvény, a jegyzett tőke 21,22%-a után 
várható. A MOL Nyrt. jelenleg olyan rugalmas osztalékpolitikát követ, melynek keretében a 
vállalat prioritást élvező aktuális pénzügyi helyzete és a növekedési lehetőségek figyelembe 
vételével születik kifizetési javaslat. A terv 2017. évre részvényenként 496 forint osztalékkal 
számol. 

Az MVM Zrt. esetén a terv a 2017. évben 7 500,0 millió forint összegű osztalékkal számol.  

A Richter Nyrt. esetén az osztalékbevétel 47.051.548 db részvény, a jegyzett tőke 25,25%-a 
után várható. A társaság hosszú ideje követett osztalékpolitikája alapján az IFRS szerint 
auditált konszolidált adózott eredmény 25%-a kerülhet osztalékként kifizetésre, melynek 
tervezett összege a 2017. évre 1 700,0 millió forint.  

A Tiszavíz Kft. osztaléka a 2016. évi várható eredménye, valamint osztalékpolitikája alapján 
2017. évben 733,0 millió forint összegben került meghatározásra. A Társaság a jelenleg 
hatályos osztalékpolitikája szerint, az adózott eredmény 85%-ával számolt.  

A kisebbségi társaságoktól származó osztalékbevétel esetén kockázatként jelentkezhet, hogy 
az MNV Zrt.-nek nincs érdemi ráhatása az osztalék mértékének meghatározására.  

1/3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között 7 501,8 millió forintot tesz ki az egyéb 
bevételek összege. Az alcímen tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által 
finanszírozott projektek elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő 
6 015,0 millió forint összegű uniós források képezik, kisebb hányadát a távközlési 
koncessziókból származó 236,8 millió forint összegű díj bevételek teszik ki. A megkötött 
hatósági szerződések alapján kizárólag az Antenna Hungária Zrt. fizet évente árbevételi alapú 
pályázati díjat a digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó 
árbevételei után. 
Az egyéb bevételekhez tartozó vegyes bevételek 2017. évre tervezett nagysága 1 250,0 millió 
forint, döntő hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó 
bevételek, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki. 

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2017. évben 179 221,6 millió 
forintot tesznek ki. 

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadásokra fordítandó 
összeg (89 698,1 millió forint), amely az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési 
kifizetések felét jelenti. Jelentős nagyságrendet köt le a társaságokkal kapcsolatos kiadások 
47 518,1 millió forint összege, melyből a legnagyobb arányban az MNV Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatása kerül megvalósításra 
31 455,1 millió forint összegben. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 
terhelő kiadások 12 313,0 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi 
felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 10 000,0 millió forintos 
előirányzat. 

A további jogcímek viszonylag töredezetten részesülhetnek az összesített kiadási keretből. 



E fejezetben nem jelenik meg a Fejezeti stabilitási tartalék, mivel itt hagyományosan 
képződik Fejezeti tartalék, melynek felhasználása az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyéhez kötött. 

2/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2017-ben 89 698,1 millió 
forintot tesz ki, mely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére irányuló szándékot 
tükrözi. 

Az ingatlanokra fordítandó kiadások számos projekt finanszírozására biztosítanak fedezetet, 
illetve magukban foglalják az MNV Zrt. feladatkörébe tartozó, ingatlanokkal kapcsolatos 
feladatok költségeit is.  

Az ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások előirányzat tervezett 80 048,1 millió forint 
összegű kiadásaiból 27 000,0 millió forint a NET Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások, 
ingatlan beruházások fedezetét jelenti. A NET rendszer a szociálisan leginkább rászoruló, 
még a pénzügyi válság előtt lakóingatlanukat megterhelve jelzálog fedezetű hitelt felvett és a 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó családoknak kíván segítséget nyújtani. A tervezett 
előirányzat tartalmazza a program 10 ezer ingatlannal történő kibővítésére vonatkozó 2017. 
évi forrásigényét. Az ingatlanok vételi árának számítási módját a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 
szóló 2011. évi CLXX. törvény tartalmazza.  

Az MNV Zrt. 18 500,0 millió forintot fordíthat ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 2017-
ben. Ez az összeg a megoldandó beruházási igények legsürgősebbnek tekinthető részének 
rendezésére biztosít lehetőséget. Az ingatlan ügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes 
kormányzati projektek végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását, 
műemlékek felújítását, és az egyéb vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak megtérítését 
szolgálja. 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2017. ÉVI 
TERV 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 18 500,0 

Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése 6 500,0 

Ingatlan beruházások, - felújítások  6 500,0 

Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és 
megtérítése 

5 000,0 

NIF-MÁV átadáshoz kapcsolódó ingatlanszerzés  500,0 

 

Költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások várhatóak a 2017. évben is. 
Sok esetben a bérleti díjak megtakarítása érdekében célszerű a bérleti konstrukciók kiváltására 
elhelyezési céllal vásárolni. Emellett felmerülhetnek olyan vásárlások, ahol nem rendelkezik a 
magyar állam megfelelő ingatlannal, illetve a meglévő ingatlan csak a vásárlást meghaladó 
összegű ráfordítással tehető korszerű, funkciójának megfelelő használatot biztosító 
ingatlanná.  
2017. év során rendezendő kiemelt jelentőségű igények: 

- Budapest I. kerület Iskola utca, Fő utca ; 
- Budapest II. kerület, Fő utca 66. (68.) szám alatti ingatlan tulajdonrésze; 
- Költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatban beérkezett igények többek 

között a kormányhivatalok által bejelentett igények teljesítése érdekében.  



Az MNV Zrt. – az eddigi tendenciákat figyelembe véve – számos új nagy kiemelt 
beruházásnak már jelenleg projekt gazdája vagy az elkövetkezendő hónapok során válhat 
azzá. A feladatok változatossága –  elhelyezési (oktatási, egészségügyi, kulturális, stb.), sport, 
ipari, műemléki projektek – miatt fokozott figyelmet és megfelelő forrást szükséges a 
beruházások előkészítésére és lebonyolítására fordítani. A 2015-2020. közötti Európai Uniós 
fejlesztési időszakhoz kapcsolódóan is várhatóak, a korábbi fejlesztési időszakok 
tapasztalatait is felhasználva, olyan kiegészítő (például: energetikai hatékonyságot növelő) 
beruházások, amelyeket teljesen hazai forrásból kell megvalósítani. 

Számos olyan, az állami intézmények felújításához kapcsolódó feladat végrehajtására is 
szükséges forrást biztosítani, ahol az ingatlan vagyonkezelője nem tud megfelelő projekt 
előkészítést és lebonyolítást, továbbá forrást biztosítani. 
2017-ben továbbra is szükséges a leromlott állapotú, de kiemelt jelentőségű állami tulajdonú 
ingatlanok (például műemlékek) esetén beruházási csomagot létrehozni, amelyek elsősorban a 
fejlesztési programokhoz kapcsolódóan kerülhetnek tervezésre, felújításra, ezzel is növelve az 
adott térség, régió turisztikai vonzerejét vagy elhelyezést biztosítva állami feladatok 
hatékonyabb ellátására. 
Több mint kétezer, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt.) tulajdonában, illetve 
vagyonkezelésében lévő, alaptevékenységéhez (vasútüzemhez) nem szükséges ingatlan került 
az MNV Zrt. közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá és birtokába, mely ingatlanok 
fenntartásához elengedhetetlen felújítás vált szükségessé. Ugyancsak növeli az ingatlan-
kiadások mértékét a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól 2014-ben átvett üdülőknél 
szükséges felújítási munkák forrásigénye. 

További 5 000,0 millió forint biztosítása szükséges a központi költségvetési szervnek nem 
minősülő vagyonkezelők (egyéb vagyonkezelők) által az állami vagyonon elszámolási 
kötelezettséggel kapott külső forrásnak nem minősülő forrásból (saját forrás) megvalósított 
értéknövelő beruházások megtérítése érdekében. A víziközmű-szolgáltató társaságok által az 
állami tulajdonú víziközmű-vagyonon megvalósított, és más, jogszabályi keretek által 
meghatározott forrásokból nem finanszírozott értéknövelő beruházások finanszírozási 
felelőssége – a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírásokkal összhangban – 
az MNV Zrt. felelőssége ún. utólagos megtérítés keretében, amelyre 4 000,0 millió forint 
biztosítása szükséges.  

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által végrehajtott vasúti beruházások MÁV Zrt. 
részére történő átadáshoz kapcsolódó állami ingatlanszerzés összesen 4 000,0 millió forint 
forrást igényel, melynek lebonyolítása tervezetten 3 év alatt történne. Az első körös 
vagyonátadás kapcsán a MÁV Zrt. a beruházásokat megelőzően is rendezetlen állapotú (pl. 
idegen tulajdonban álló), beruházásokkal érintett ingatlanok rendezésére vállalt 
kötelezettséget állami forrásbiztosítás mellett, a 2017-re tervezett 500,0 millió forint az 
időszaki részfeladatok végrehajtását szolgálja. 

A 2015. évi XXXIII. törvény, az 1138/2015. (III. 11.) és az 1116/2016. (III. 9.) Korm. 
határozat rendelkezett a 2017. évi FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-
fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról, melyre 2017-ben 8 960,0 millió forint forrás biztosítása 
szükséges. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőinek kijelöléséről, 
valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok 
meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet pontosította a világbajnoksághoz 
kötődő fejlesztések építtetőit, és meghatározta azokat a projektelemeket, melyeknek az MNV 
Zrt. az építtetője. Ezek 2017. évben a következők: 

- Új Dagály Úszóközpont;  
- Árvízvédelmi beruházások;  



- Új Dagály Úszóközpont beruházáshoz kapcsolódó egyéb tételek;  
- Parkolók;  
- Sentab vízvezetékcső felújítása;  
- FINA Market I. – beléptetés-biztonságtechnika;  
- Óriás ugrótorony. 

 
A FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz kapcsolódó 
fejlesztésekről rendelkező egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló 
kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint 
a 2017. évben 
– a Dagály Strandfürdő felújítására 1 934,0 millió forintot; 
– a Balatonfüredi parkoló fejlesztésére 1 206,0 millió forintot; 
– Kompkikötő létesítésére 399,0 millió forintot szükséges biztosítani. 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása során 2017. év első felében indulhat a 
kivitelezés, melynek tervezett ideje két év, így 2019 közepén kerülhet sor az átadásra. A 
kivitelezésre irányuló közbeszerzés, a kivitelezővel való szerződéskötés – a kiemelt projekt 
státusra tekintettel – 100 nap alatt zajlik le, így a kivitelezés már akár 2017 májusában 
kezdődhet. A tervezői ütemezés alapján 2017-ben a földmunka, alapozás el tud készülni, és a 
szerkezetépítés is kb. 50%-os készültséget érhet el év végéig. A 2017. évi munkálatok 
forrásigényére 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre a tervek szerint. 

Magyarország és Törökország miniszterelnöke a két állam közötti megállapodást írt alá a Gül 
Baba türbéje és környezete teljes körű rekonstrukciójáról. A beruházás költségeit a magyar és 
a török állam megosztva viseli, a magyar hozzájárulás 2017-ben 649,1 millió forintot tesz ki.   

A Nemzeti Lovarda beruházása a Kormány 1061/2012. (III. 12.) határozata alapján kezdődött 
meg, amelynek befejezéséhez az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozatban rögzített keret 
alapján került a forrás biztosításra.,A projekt várható befejezése 2016. év helyett 2017. nyara 
lesz, ezért a 2017. évre 1 800,0 millió forint biztosítása szükséges. 

A Kormány 1619/2013. (IX. 5.) határozata értelmében a Rubik kocka motívuma és 
gondolatisága által ihletett kiállítási központ létesítésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat 
– ideértve különösen a nemzetközi építész pályázat előkészítését és lebonyolítását – az MNV 
Zrt. látja el. Nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a nemzetközi tervpályázatot 
lebonyolító konzorcium, melynek tevékenysége folyamatos. A 2017-ben várható költségek 
kommunikációs és PR költségek, a projekthez kapcsolódó események szervezésének 
költségei, jogi költségek, a tervezési, műszaki ellenőri, lebonyolítói és kivitelezési költségek, 
amelyek fedezetére 1 450,0 millió forint biztosítása szükséges. 

A 2017. évben a Modern Városok Programban részt vevő 13 városban és Hatvan területén 
kerül sor a tervek szerint infrastruktúra fejlesztésre és igény esetén az első 15 000 – 20 000 m2 
területű csarnok felépítésére. Ezen kívül megkezdődik a tevékenység kiterjesztése további 12 
városra, továbbá 6-8 stratégiai helyszínen indításra kerül a területvásárlások előkészítése, 
melynek finanszírozásához szükséges a 10 000,0 millió forint forrás rendelkezésre bocsátása. 

A Hungexpo fejlesztés keretében a Hungexpo területén ingatlan beruházások (csarnok 
felújítás, csarnok építés, parkolóház építés, parkosítás, területrendezés)  valósulnak meg 2016-
2019 között. A beruházás tervezett értéke ezen időszakra összesen 18 500,0 millió forint, 
amelyből a magyar államra jutó rész mintegy 12 500,0 millió forint, a 2017-re eső összeg 
3000,0 millió forint.  

Az egyéb eszköz vásárlásra tervezett 150,0 millió forint ingóság és eszközök vásárlására kerül 
biztosításra. 

 



Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 9 650,0 millió forint, amely 
tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt állami ingatlanok 
- üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával, veszélyforrás 

megszüntetésével kapcsolatos kiadásokat (4 950,0 millió forint), 
- őrzés-védelmi kiadásait (2 700,0 millió forint), 
- a NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartásának, karbantartásának, éves műszaki 

felülvizsgálatának (2 000,0 millió forint) kiadásat. 

Ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, őrzésvédelmére 2017-ben rendelkezésre álló összeg 
1 150,0 millió forinttal magasabb a 2016. évre tervezettnél, amelynek fő oka,, hogy jelentős 
ingatlanállomány kerül az MNV Zrt. közvetlen kezelésébe (pl. központi költségvetési szervek 
által átadásra kerülő ingatlanok, MÁV ingatlanok).  

Az üzemeltetésre, fenntartásra rendelkezésre álló 4 950,0 millió forint műemlékek fenntartási, 
karbantartási munkáit, különféle fenntartási, karbantartási kiadásokat, gyommentesítést, 
kaszálást, üzemeltetést, közüzemi díjak megtérítését, fenntartási, karbantartási szakértői 
tevékenységek díját valamint az MNV Zrt. területi irodáinak üzemeltetésének kiadásait 
foglalja magába. Az MNV Zrt. jelenleg mintegy 139 ingatlan vagyonvédelmét biztosítja. Az 
ingatlanok őrzése esetében a vagyonvédelmi óradíjak, illetve a technikai védelem egységárai 
alapul vételével alakult ki a tervezett 2 700,0 millió forintos összeg. 

A NET ingatlanok fenntartási kiadásaira a 2017. évre 2 000,0 millió forint áll rendelkezésre, 
mely többek között a következő feladatokat foglalja magába: ingatlanok műszaki 
felülvizsgálata, állapotfelmérése; ingatlanok javítása, karbantartása, ingatlanok biztosítása, 
bérbeadót terhelő hozzájárulások, ingatlanok értékét növelő beruházások.  

2/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2017. évre tervezett 47 518,1 millió forint összegű 
tétele alapvetően az állami tulajdoni részesedések változásával kapcsolatos kiadásokat, az 
állami tulajdonú társaságok támogatását és a tulajdonosi kölcsönök elszámolását foglalja 
magába. 

Az állami tulajdoni részesedések változásával kapcsolatos kiadásokra 2017. évben 13 713,0 
millió forintot lehet fordítani, amelyből 12 713,0 millió forint az MNV Zrt., tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre nyújt fedezetet. A további 1 000,0 millió forint 
összegű előirányzat a NET Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetésekre szolgál 
tekintettel arra, hogy 2014. évtől a vonatkozó törvény alapján a NETZrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozik a NET Életjáradék Zrt., melynél tőkeemelési igény jelentkezik. 

Az MNV Zrt. által megvalósítani tervezett forrásjuttatások és akvizíciók a következők: 

 
millió forint 

MEGNEVEZÉS 
2017. év 

Terv  
Az MNV Zrt. által végrehajtott 
részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 

12 713,0 

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 2 000,0 
Tokaj Kereskedőház Zrt. 2 000,0 
KÉZMŰ Nonprofit Kft. 1 473,0 
FŐKEFE Nonprofit Kft. 1 350,0 
ELI-HU Nonprofit Kft. 1 200,0 
Flottakezelő társaság 1 000,0 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 600,0 
Egyéb tőkeemelés, tulajdonszerzés 600,0 



MALÉV GH Zrt. 500,0 
SZEFO Zrt. 490,0 
Akvizíciók a Magyar Állam javára 400,0 
Közös beszerző társaság alapítása 300,0 
Richter részvény vásárlás 300,0 
Aeropex Kft. 250,0 
ERFO Nonprofit Kft.  250,0 

 

A NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. tőkeemelésének 2017. évre 
tervezett összege 2 000,0 millió forint. A tőkeemelési igény a non-profit leányvállalatok 
veszteséges működése okán a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében jelentkezik.    

Tokaj Kereskedőház Zrt. 2017. évre tervezett tőkeemelésének összege 2 000,0 millió forint, 
amely a borászati technológia megújítása, a modernizációs program beruházásait szolgálja. 

A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (ERFO, SZEFO, 
FŐKEFE, KÉZMŰ) bevételeik döntő többségét – az ágazati támogatásokon túl – a piacról 
realizálják. A társaságok reorganizációja során kialakított új szervezeti keret mellett jelentős 
korszerűsítő beruházásokra is szükségük van a nyereséges termelési struktúra 
megvalósításához. A négy társaság reorganizációjának folytatása, tervezett fejlesztési célú 
beruházásaik megvalósítása, valamint a tervezett minimálbér emelés teljesítése érdekében 
összesen 3 563,0 millió forint összegű tőkeemelés került tervezésre. 

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évre tervezett 
tőkeemelésének összege 1 200,0 millió forint. A GINOP jelenlegi támogatási szerződés 
szerinti fejlesztési források már nem nyújtanak fedezetet az ELI kutatóintézet próbaüzemet 
követő 2017. évtől fokozatosan felmerülő fenntartási, működési pótlási költségeire, valamint 
a folyamatosan fejlődő technológiai igények miatti kivitelezési áttervezési költségekre. A 
tervezet forrásjuttatás a berendezések/technológia, épületek és más eszközök bizonyos 
időszakonként jelentkező cseréjére, illetve felújítására nyújtana fedezetet. 

Az MNV Zrt. döntése alapján a Közlekedési Központok járműmodernizációja a várható 
piacnyitásra tekintettel egy flottakezelő társaság kialakításával történne a jövőben. A tervek 
szerint a flottakezelő „in house” szerződéses jogviszony keretében bérlet útján biztosítaná a 
közszolgáltatáshoz szükséges járműveket a közszolgáltatók részére a piaci környezethez 
történő rugalmas alkalmazkodás érdekében. A helyközi közszolgáltatásban üzemeltetett 
autóbusz állomány átlagéletkora 2015. december 31-én meghaladta a 14 évet. 2016-2020 évek 
között 1 976 db új autóbuszt kell vásárolni a 10 éves átlagéletkor eléréséhez. A flottakezelő 
társaság tőkejuttatására 1 000,0 millió forint került a 2017-es költségvetési évre betervezésre. 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tőkeemelése 600,0 millió forint összegben került 
meghatározásra 2017. évre. Tekintettel arra, hogy a társaság tervezett bevételeinek alakulása 
bizonytalan, továbbá jelentős szállítói tartozással rendelkezik, valamint üzleti tervében a 
jelentős lejárt kölcsönök törlesztésével nem számol, indokolt a részére forrás biztosítása. 

Az állam javára tervezett akvizíciókra szolgáló 400,0 millió forint a kormányzati stratégia 
megvalósítását szolgálja, ahogy az egyéb tőkeemelésre tervezett, előre nem ismert 
tulajdonszerzésekre, tőkeemelésekre szolgáló 600,0 millió forint is. 

Közös beszerző társaság alapítása kapcsán tervezett összeg 300,0 millió forint 2017. évre. A 
társaság alapításának célja, hogy az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok beszerzései egységes szempontok szerint valósuljanak meg, így biztosítva a 
beszerzések összehasonlíthatóságát és a költséghatékonyságot, illetve a tulajdonosi 
joggyakorló felé a maximális transzparenciát,.  

 



Az AEROPLEX Kft. és a MALÉV GH Zrt. a Malév Zrt. 2012. évi felszámolását követően 
elvesztette fő megrendelőjüket, a társaságok pénzügyi helyzete nehéz, eszközállományuk 
elöregedett. 2016. évben megkezdődik a társaságok reorganizációja, mely végrehajtásához 
tőkeinjekció biztosítása is szükséges. Az állami forrásjuttatás alapvetően az eszközpark 
fejlesztését és az adósságkonszolidációt segíti. 

A Richter Gedeon Nyrt. részvények vásárlására a 2017. évre 300,0 millió forint biztosítása 
szükséges a 2013. december 6-án a Magyar Állam nevében kibocsátott új 903,8 millió euró 
össznévértékű kötvényhez kapcsolódóan. 

Az állami tulajdonú társaságok támogatására 31 455,1 millió forintot lehet fordítani 2017-ben 
a tervjavaslat alapján. A társasági támogatások jogcímcsoport 2017. évtől nem csak az MNV 
Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatását, a Filmalap Zrt. támogatását, 
valamint a NET Zrt. működésének támogatását foglalja magába, hanem a fejezet 
átstrukturálása következtében az MNV Zrt. működésének támogatását is. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény szerint az MNV Zrt. szervezetének 
működéséhez szükséges forrást a központi költségvetésből kell biztosítani. E rendelkezés 
alapján a javaslatban az MNV Zrt. működésének biztosítása érdekében 7 300,0 millió forint 
szerepel. 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatására a tervjavaslat 
16 055,1 millió forintot tartalmaz.  

millió forint 

MEGNEVEZÉS 
2017. év  

Terv  
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába 
tartozó társaságok támogatása 

16 055, 1 

TRV Zrt. 3 700,0 
DRV Zrt. 3 233,0 
ÉRV Zrt. 2 919,0 
DMRV Zrt. 1 900,0 
ÉDV Zrt. 1 300,0 
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 200,0 
Egyéb támogatás társaságoknak 550,0 
Kézmű Nonprofit Kft. 482,7 
De minimis támogatások 462,0 
Magyar Házak NKft. (Délvidék Ház Np. Kft.) 100,0 
Gálfi Nonprofit Kft. 70,0 
ERFO Nonprofit Kft. 65,4 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 50,0 
Egyes kis összegű támogatások együttesen 23,0 

 

14 252,0 millió forint összegű kiadási lehetőség alapvetően a regionális víziközmű szolgáltató 
társaságok és a hulladékgazdálkodási tevékenység finanszírozására szolgál. A víziközmű 
társaságok támogatása az MNV Zrt-vel 2014. évben kötött közszolgáltatási szerződés alapján 
történik, e kifizetések jelentik az előirányzat felhasználásának döntő tételét (13 052,0 millió 
forint). 2017-ben az értékesítés nettó árbevételének jelentős növekedésére nem lehet 
számítani, a szolgáltatási díjak 2012-óta változatlanok. A támogatások növekedését a 2015. és 
2016. évi integrációból fakadóan megnövekedett szolgáltatási terület ellátásának forrásigénye, 
illetve a folyamatban lévő – középtávon megtakarítást eredményező – reorganizációs 
törekvések költségei indokolják. 



Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. 2017. évre tervezett 
támogatásának összege 1 200,0 millió forint, a támogatási mértéke a hatályos törvényi 
előírások figyelembe vétele alapján került meghatározásra, továbbá figyelembe vette a 
társaság fejlesztési célú beruházási terveit. 

 A támogatási összeg többek között lehetőséget biztosít (548,5 millió forint összegben) az 
ERFO NKft. és a KÉZMŰ NKft. részére a megváltozott munkaképességű dolgozók 
foglalkoztatására. 

A társaságoknak nyújtandó de minimis támogatásokra 462,0 millió forint, egyéb társasági 
támogatásokra 550,0 millió forint szerepel a tervben. 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatására 5 100,0 millió forint 
fordítható. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, illetve a költségvetési törvény alapján 
a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-t illeti meg a hatoslottó játékadója összegének megfelelő 
forrás, e kiadási tétel e rendelkezés végrehajtását biztosítja.  

A NET Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra 
tervezett 3 000,0 millió forintot a vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására – beleértve az ingatlan vásárlásához és fenntartásához kapcsolódó 
tranzakciós költségeket, az ingatlanok vagyonkezelésbe vételét követően felmerülő jogi 
szolgáltatással kapcsolatos költségeket az ingatlanokhoz kapcsolódó műszaki hiba elhárítási 
díját, átadás-átvétel költségét, az üresen álló ingatlanok közüzemi díjait, egyéb költségeit, az 
ingatlanok felelősség és vagyonbiztosítását – valamint saját működésre fordíthatja a NET Zrt. 
elszámolási kötelezettség teljesítése mellett. A 2017. évi tervezett kiadási előirányzat többek 
között figyelemmel van arra is, hogy a társaság által kezelt ingatlan portfólió megnövekedett 
határozott idejű szerződésekhez kapcsolódó bérlőmenedzsmenti és mentorálási feladatokat 
generál, valamint arra, hogy ebből a költségvetési forrásból kell, hogy megtörténjen a 
korábbiakban az ingatlanokra aktivált ügyvédi-, műszaki állapot felmérési- és egyéb hatósági 
díjak költségtételeinek a finanszírozása. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015-től hatályos rendelkezése szerint a 
finanszírozási kiadásként nyújtott tulajdonosi kölcsönök visszafizetésének meghiúsulása 
esetén a rendezés alá (pl. követelés apport, beszámítás) kerülő tételeket – pénzforgalommal 
nem járó – kiadásként el kell számolni. Előre láthatóan a MALÉV GH Zrt. tulajdonosi 
kölcsön és kamatkövetelések apportja 500,0 millió forint, az AEROPLEX Kft. tulajdonosi 
kölcsön és kamatkövetelések apportja 1 800,0 millió forint összegben válhat szükségessé 
2017-ben. A társaságok 2016. évben megkezdett reorganizációja keretében 2017. évre került 
ütemezésre az MNV Zrt-vel szemben fennálló tulajdonosi kölcsön követeléseik (tőke+kamat) 
apportjának végrehajtása, amely elengedhetetlen a reorganizációs folyamat sikeres 
befejezéséhez. A 2 350,0 millió forint összegű előirányzat 50,0 millió forintot biztost a 
Magyar Porcelánmanufaktúra Kft.-nél és a Hollóházi Hungarikum NKft.-nél a 2015. évben 
végrehajtott kölcsön tőke konverzió eredményeként fennmaradó tulajdonosi kölcsön 
apportálására.   

2/3. ALCÍM: AZ ÁLLAMOT KORÁBBI TULAJDONOSI DÖNTÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

TERHELŐ KIADÁSOK 

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó – együttesen 12 313,0 millió forint összegű – 
kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján 
terhelik az államot. A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások két nagy 
csoportra oszlanak.  

A korábbi döntésekhez kapcsolódó, helytállási típusú kiadások előirányzatai – a költségvetési 
törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől. A 
helytállási típusú kiadásokra – a korábbi évek tapasztalatai és a függő kötelezettség állomány 
alapján – összesen mintegy 2,3 milliárd forintot tartalmaz a 2017. évi költségvetési 



tervjavaslat. A helytállási típusú kiadásoknál a biztonságos tervezés elve alapján azoknak a 
jelenleg folyamatban lévő pereknek az értékén alapul az előirányzat, amelyeknél az MNV Zrt. 
alperesi pozícióban szerepel, így abból az államot jogerős pervesztesség esetén fizetési 
kötelezettség terhelheti. Tekintettel arra, hogy mind a kötelezés összege, mind annak várható 
időpontja a peres eljárás folyamatától, illetve a peres eljárásban érvényesülő bírói 
mérlegeléstől függ, így a tervezés során a teljes perben érvényesített tőkekövetelés szerepel a 
kifizetések alapjaként. A kárpótlási jegyek ellenében fizetendő életjáradék változatlanul 
1 450,0 millió forint összegben. 

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó kiadások másik nagy csoportja a 
környezetvédelmi kiadásoké. A volt állami vállalatok működése során keletkezett és a 
termelőkapacitás fenntartását tekintve sikertelen privatizációt követően visszamaradt 
környezeti károk felszámolásának kötelezettsége számos esetben az államot terheli. A 
környezetvédelmi kárelhárítás 2017. évre tervezett összege 10 000,0 millió forint. 

A 2017. évi betervezett kiemelt projektek a következők:     

millió forint 

PROJEKT 
2017. ÉVI 

TERV 

Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor) 3 400,0 

Recsk I. projekt (Lahóca) 2 600,0 

Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi) 2 540,0 

Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés 540,0 

Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai 500,0 

Tiszavasvári rekultiváció 400,0 

Simontornya kárelhárítás 20,0 

Összesen: 10 000,0 

 

A fenti nagy jelentőséggel bíró és több éven át tartó projekteken kívül az MNV Zrt. minden 
tervezésbe bevont kisebb projekt esetében szintén jogerős hatósági kötelezéssel rendelkezik a 
feladatok végrehajtását illetően. 

A munkálatokat jellemzően közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott vállalkozók végzik, 
a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok szerint meghatározott forrásbiztosítással. 

2/4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 2017. évben 22 692,4 millió forint összegű 
előirányzat biztosít forrást. 

A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, értékbecslők és 
jogi képviselők 2 000,0 millió forint összegű díja tartalmazza a Herzog-perrel, illetve további 
restitúciós perekkel kapcsolatos jogi képviselet költségét (450,0 millió forint), valamint az 
MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos társasági részesedések és ingatlanok értékesítéséhez, 
vagyonkezeléséhez kapcsolódó szakértői költségeket 1 550,0 millió forint összegben. 

A tervezett összeg igazodik ahhoz a koncepcióhoz, hogy az MNV Zrt. a vagyonkezelési 
feladatok mellett fokozottabban vesz részt a kormányzati projektekben, végzi az állami 
társaságok közös beszerzéseit, valamint erőteljesebben felügyeli az állami társaságok 
közbeszerzési tevékenységét. Az előirányzat terhére kerülnek elszámolásra az MNV Zrt. 
portfoliójába tartozó értékpapírok őrzésének és kezelésének költségei, közjegyzői díjak, az 



áramtender, a gáztender, valamint az egyéb rábízott vagyonba tartozó közbeszerzések esetén 
felmerülő jogi-, energetikai, valamint a közbeszerzési szakértői díjak. Az MNV Zrt. a 
társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjakon keresztül a 2017. év során felmerülő 
társasági tranzakciók szakmai támogatását kívánja biztosítani. E kiadási sor tartalmazza 
továbbá a jelenleg hatályos ügyvédi szerződésekhez kapcsolódó képviseleti díjakat, továbbá 
az ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadás, értékbecslés díjat. 

A 2017. évi tervezett eljárási költség jogcímen kifizethető 40,0 millió forintos összeg 
megegyezik a 2016. évben rendelkezésre álló értékkel. 

2017-ben is folytatódik az Országleltár projekt (az állami ingatlanvagyon felmérése), 
amelynek az MNV Zrt.-nél megvalósuló elemeire összesen 1 000,0 millió forint kifizetést tesz 
lehetővé a tervjavaslat. Az MNV Országleltár feladatainak megvalósítása során a 
feladatokhoz rendelt költségvetési előirányzatokat részben saját megvalósításban, szerződött 
partnereivel, illetve az Állami Vagyonnyilvántartási Kft. közreműködésével valósítja meg.  

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások egy részénél az ÁFA tartalom a költséghez 
kötődik, ezek elszámolása az adott jogcímen történik. Az MNV Zrt. egyes ingatlan 
vásárlásainál azonban a fordított adózás szabályai élnek. A számlát az eladó ÁFA tartalom 
nélkül állítja ki, azzal, hogy az adófizetésre kötelezett a vevő, az MNV Zrt. lesz. ÁFA 
elszámolásra az MNV Zrt. a 2016. évi tervezett összeggel megegyező, 1 000,0 millió forint 
kiadást tervezett 2017-re. 

A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a tervjavaslat 
9 407,2 millió forintot tartalmaz. Az MNV Zrt. a Magyar Állam nevében 2013. december 6-
án 903,8 millió euró össznévértékű, Richter részvényekre átcserélhető kötvényt bocsátott ki. 
A tervérték az új kötvényállományra 3,375%-os éves kamattal számol. A kamatfizetés 
teljesítése minden év június 6-án és december 6-án esedékes 2019. április 2-ig.  

Az európai uniós fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítását szolgáló támogatások 
7 837,0 millió forint összege alapvetően az állami tulajdonú társaságoknak biztosít 
lehetőséget a fejlesztési projektek zökkenőmentes végrehajtásához. Az uniós finanszírozásból 
fakadó bruttó elvű elszámolás következtében a teljes forrásigény szerepeltetésére került sor. 
Az önrész kifizetések közvetlen kezelésű műemlék ingatlanok uniós pályázataihoz, a társasági 
portfóliót érintő projektekhez, a közműfejlesztésekhez köthető pályázatokhoz, valamint 
közlekedésfejlesztési projektre kerülnének felhasználásra.  

Az egyéb vagyonkezelési kiadások 1 408,2 millió forint összegű előirányzatán belül a 
legnagyobb tételt (517,8 millió forint) a központi költségvetési szervek elhelyezése miatt 
felmerülő bérleti díj kifizetések jelentik. Itt számolandók el az állami örökléssel kapcsolatban 
felmerülő költségek (450,0 millió forint) és a különféle vagyonkezelési kiadások: a 
biztosítások, tranzakciós illeték, állami tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kártérítések, egyházi 
ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítások (440,3 millió forint) összege is. 

2/5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK 

A 7 000,0 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő, előre 
nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a feszültségpontok, 
kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A fejezeti tartalék felhasználása a 
költségvetési törvényben szabályozottan a fejezeten belüli előirányzatokra való 
átcsoportosítással történik. 

 

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A törvényjavaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi főösszeghez képest 
35 389,2 millió forinttal alacsonyabb bevételi összeget tartalmaz. Ezen eltérés alapvetően a 





 


