
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018. 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 (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 fejezetben megjelenő bevételek között található a távközlési koncessziókból származó díj, 
amely alakítása és beszedése nem a társaság feladatkörébe tartozik.  

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi és kiadási 
előirányzatainak tagolása alapvetően az ingatlan vagy a társasági portfólióba tartozáshoz 
kötődik. 



1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2018. évben 60 627,6 millió 
forintot tesznek ki, melyből 14 693,1 millió forint az ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos bevételek, 34 094,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek, és 
11 840,5 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege. 

1/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételeknek 24,2%-át adják 2018. évben az 
ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek. Az ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos bevételek nagyobb része (53%-a) az ingatlanok értékesítéséből származik, 
melynek tervezett összege 7 785,0 millió forint. Ennek döntő része (7 475,0 millió forint) az 
MNV Zrt. ingatlanértékesítéseiből várható. Az ingatlanpiac továbbra is javuló tendenciát 
mutat, de a befektetői kedv erősödése mellett is jellemző a túlkínálat, amely az esetlegesen 
nyomott árakon történő értékesítés lehetőségét is magában hordozhatja. Az aktuális piaci 
helyzettől függő értékesítési bevételek, különösen a jelentős értékű ingatlanok értékesítéséből 
származó bevételek, tehát kockázati tényezőt tartalmaznak. Az értékesítési bevételek 
teljesülése szempontjából bizonytalansági tényezőt jelenthetnek az év közben felmerülő 
elhelyezési igények, amelyek teljesítése átalakíthatja az értékesíthető ingatlanok körét. 

Az értékesítési eljárás az Elektronikus Árverési Rendszer (EÁR) igénybevételével történik. 
2018. év során értékesíteni tervezett nagyobb értékű ingatlanok: 

− volt kórházi ingatlanok; 

− vagyonkezelők elhelyezéséhez, feladatellátásához nem szükséges ingatlanok 
(pl. minisztériumok áthelyezését követően). 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) 2018. évben 75 db ingatlan visszavásárlását 
valószínűsíti, ennek tervezett bevétele 310,0 millió forint. A korábbi tulajdonosok általi 
visszavásárlási arány a teljes ingatlan állomány viszonyában az elmúlt időszak adatai alapján 
is alacsony mértéket mutatnak a bérleti konstrukcióval szemben. 

Egyéb eszköz értékesítéséből a 2018. évben 500,0 millió forint bevétel várható. Az érintett 
előirányzat tekintetében elsősorban hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyaknak az 
értékesítését (gépjárművek, bútorok), illetve vagyonkezelésből visszavett, értékesített 
ingatlanokon található ingóságok értékesítését tervezi az MNV Zrt. az EÁR-en keresztül. 
Előzőeken túl egyes vagyonkezelőkkel (pl. MÁV, GYSEV, Magyar Közút NZrt.) kötött 
megbízási szerződések alapján vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevétel 
kerül még ezen előirányzaton elszámolásra. 

A bérleti, vagyonkezelési jellegű vagyonhasznosítás bevételei együttesen 6 408,1 millió 
forintot tesznek ki 2018-ban. 

Az MNV Zrt.-hez tartozó ingatlanok bérleti díjainak 2018. évi bevételi terve 554,4 millió 
forint. A tervezett bevételek egy része mederhasználati díjakból befolyó bevételek, melyekhez 
vízügyi hatóságokkal megkötött vagyonkezelési szerződések kapcsolódnak. A további díjak a 
90 napnál rövidebb időre szóló (pl. filmforgatás, rendezvény lebonyolítás) bérleti 
szerződésekből eredő bevételek, valamint lakásbérleti díjból származó bevételek. A 
lakásbérleti díjból származó bevételek alacsony összegű (nagyrészt volt MÁV-os 
ingatlanokhoz kapcsolódó) bérleti szerződésekből adódnak össze.  

A NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyrészt bérleti díjakból) 
származó bevétel – a lakásállomány és a bérleti feltételek alapján – 3 390,0 millió forintban 
került meghatározásra. 
 



A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján szerepelnek a 
bevételi tervben. A vagyonkezelési díjbevételek legjelentősebb tervezett tételei a következők: 

           millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2018. évi terv  
 

HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja 1 870,0 
Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja 340,5 
FTC és az MTK sportegyesületek éves 
vagyonkezelői díja 

238,4 

Víziközmű társaságok éves vagyonkezelői díja 14,8 
Összesen: 2 463,7  
 

1/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 

A társaságokkal kapcsolatos bevételek tervezett együttes összege 34 094,0 millió forint. A 
bevételt a tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint kivételével az 
osztalékbevételek adják 34 079,0 millió forint összegben.  
A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint bevétel a társasági 
portfólió tisztításához köthető. A tervszám teljesítése esetében kockázatként jelentkezik, hogy 
a társasági részesedések értékesítése nehézkes folyamat, éppen ezért az MNV Zrt. vizsgálja az 
EAR-en keresztül történő társasági részesedések (pl.: állami örökléssel szerzett, kisebbségi 
társasági részesedések) értékesítési lehetőségeit. 
 
A 2018. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő: 

           millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2018. évi terv 
 

Szerencsejáték Zrt. 13 000,0 
MOL Nyrt. 11 000,0 
MVM Zrt. 7 500,0 
Richter Nyrt. 1 700,0 
Tiszavíz Kft. 739,0 
Egyéb osztalékbevételek 140,0 
Összesen: 34 079,0 
 

A Szerencsejáték Zrt. esetén a terv a 2017. évi tervezett adózott eredményéből 13 000,0 millió 
forint osztalékot irányoz elő a 2018. évre. 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 21,65%-a után 
várható.  

Az MVM Zrt. esetén a terv a 2018. évben 7 500,0 millió forint összegű osztalékkal számol.  

A Richter Nyrt. esetén az osztalékbevétel 47 051 668 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 2018. évre 1 700,0 millió forint.  



A Tiszavíz Kft. osztaléka a 2017. évi várható eredménye, valamint osztalékpolitikája alapján 
2018. évben 739,0 millió forint összegben került meghatározásra. A társaság a jelenleg 
hatályos osztalékpolitikája szerint, az adózott eredmény 85%-ával számolt.  

Egyéb társaságoktól (főként kisebbségi társaságok) az MNV Zrt. 140 millió forint 
osztalékbevétellel kalkulál 2018. év során.  

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 11 840,5 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 
10 309,9 millió forint összegű uniós források képezik. 

A távközlési koncessziókból származó 280,6 millió forint összegű díj bevétel az Antenna 
Hungária Zrt.-től származik, amely a megkötött hatósági szerződések alapján fizet évente 
árbevételi alapú pályázati díjat a digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat 
üzemeltetéséből származó árbevételei után. 

Az egyéb bevételekhez tartozó vegyes bevételek 2018. évre tervezett nagysága 1 250,0 millió 
forint. Ezen bevételek 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 2018. évben 176 366,3 millió 
forintot tesznek ki. 

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadásokra fordítandó 
összeg (58 442,9 millió forint), amely az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési 
kifizetések harmad részét jelenti. Jelentős nagyságrendet köt le a társaságokkal kapcsolatos 
kiadások 73 404,9 millió forint összege, melyből a legnagyobb arányban az MNV Zrt. 
rábízott vagyonába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatása kerül 
megvalósításra. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások 
11 506,5 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi felelősségével 
kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 10 000,0 millió forintos előirányzat. 

A vagyongazdálkodáshoz kötődő egyéb kiadások 27 512,0 millió forintos összege döntően 
uniós programok megvalósításához, illetve egy speciális állami finanszírozási konstrukcióhoz 
kötődik.  

A Fejezeti tartalék 5 500,0 millió forintos kiadási előirányzatának felhasználása az állami 
vagyon felügyeletért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes 
engedélyéhez kötött. 

2/1. ALCÍM: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2018. évben 
58 442,9 millió forintot tesz ki, mely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére 
irányuló szándékot szolgálja. 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 jogcímcsoport alá tartozó tételek együttes 
kiadási összege 49 732,9 millió forint, amelyen belül az egyes jelentősebb, kormányzati 
döntéseket tükröző projektek külön jogcímeken jelennek meg. 

Az MNV Zrt. 20 023,6 millió forintot fordíthat ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 2018. 
évben. 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” kategóriájába tartozó szervezetek 
értéknövelő beruházásainak megtérítését szolgálja. 

millió forint 
 

MEGNEVEZÉS 
 

2018. évi terv 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 20 023,6 

Ingatlan beruházások, - felújítások  6 190,0 

Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése 6 333,6 

Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése 6 500,0 

NIF-MÁV átadáshoz kapcsolódó ingatlanszerzés  1 000,0 

 

Költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások a 2018. évben is várhatóak. 
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.  

Az MNV Zrt. – az eddigi tendenciákat figyelembe véve – számos új nagy kiemelt 
beruházásnak már jelenleg projektgazdája, későbbi kormányzati döntésekhez kapcsolódóan 
várható az MNV Zrt. ilyen jellegű feladatainak bővülése, amelyekhez fedezetként ezen 
előirányzat is szolgálhat. 

Az MNV Zrt. ingatlan portfóliójában jelenleg több mint 33 000 db közvetlen kezelésű 
ingatlan található, amelyek közül számos ingatlan hasznosíthatóságának feltétele azok 
felújítása. Az ingatlanportfólió folyamatosan bővül, amely egyrészt az ingatlanok 
önkormányzatok tulajdonából ingyenes állami tulajdonba történő átvételéből, illetve a 
vagyonkezelők által közvetlen kezelésbe történő visszaadásából adódik. Ezen épületek 
minden esetben felújításra szorulnak. Egyes visszavett ingatlanok bérleti szerződései az állami 
tulajdonba kerülést követően is hatályban maradnak, amely szerződésekben a beruházásokkal 
kapcsolatban rögzített konstrukció, nevezetesen a beruházás utólagos megtérítése tovább 
terheli jelen előirányzatot. 

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. 

2018. évben továbbra is szükséges a leromlott állapotú, de kiemelt jelentőségű állami 
tulajdonú ingatlanok (például műemlékek) esetén beruházási csomagot létrehozni, amelyek 
elsősorban a fejlesztési programokhoz kapcsolódnak, ezzel is növelve az adott térség, régió 
turisztikai vonzerejét vagy elhelyezést biztosítva állami feladatok hatékonyabb ellátására. 



Forrás 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 5 500,0 millió forint biztosítása 
szükséges.  

Az infrastruktúra fejlesztéseket megvalósító NIF Zrt. által átadott fejlesztésekkel érintett 
ingatlanoknál fennálló rendezési kötelezettség teljesítésére – az Európai Uniós vagy 
költségvetési támogatásból vagy egyéb forrásból nem fedezett költségek fedezetére – 
1 000,0 millió forint fordítható. 

A Nemzeti eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházásokhoz 
kapcsolódóan a költségvetési forrásokra figyelemmel 2016. év végéig a NET Zrt. 27 800 db 
ingatlant vásárolt meg. A NET Zrt. 2017. évben a rendelkezésre álló 27 000,0 millió forint 
összegű forrással további 6750 db ingatlant (a NET Program indulásától összesen 34 550 db 
ingatlant), 2018. év elejéig pedig a fennmaradó 450 darabbal 35 000 db ingatlant vásárol, 
melynek forrásigénye a 2018. évi központi költségvetési törvényben 1 800,0 millió forint. A 
program újabb 1000 ingatlan megvásárlásával folytatódhat, amelynek költsége – az átlagos 
bekerülési értek alapján – 4 000 millió forint. Az 5 800,0 millió forintos előirányzat ezekre 
nyújt fedezetet. 

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 2018. évben a Dagály Strandfürdő felújításának folytatására 1 933,0 millió forintot 
szükséges biztosítani. 

A Budapesti konferencia-központ kivitelezése tervezetten 2018-ban kezdődhet meg és 
várhatóan 2020-ig fog tartani. A 2018. évi munkálatok forrásigényére 5 000,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 

A Hungexpo fejlesztés érdekében 4 éves fejlesztési programot tervez az állam (a területet 
tulajdonló állami tulajdonú Expo Park Kft.-n keresztül) és a bérlő Hungexpo Zrt. közös 
finanszírozással. A beruházás 2017-ben kezdődik, míg befejezésének véghatárideje 2020. év. 
A 2018. év során az államot terhelő finanszírozási összeg 3 825 millió forint. 

Az 1711/2016. (XII.5.) Kormányhatározattal jóváhagyott zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum 
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítására a 2018. évi forrásigény 1 393,0 millió forint. 

Az 1686/2016. (XI. 29.) Kormányhatározat alapján a Kormány a Liget Budapest projekt 
keretében a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciója tekintetében az építtetői 
feladatokkal a MNV Zrt-t bízta meg. A 2018. évi forrásigény 1 180,0 millió forint. 

Az 1351/2016. (VII. 6.) Kormányhatározat döntött az Iparművészeti Múzeum 
rekonstrukciójáról, amely a jelenlegi épület teljes műemléki helyreállítás mellett a Hőgyes 
Endre utcai szárny megépítését is magában foglalja. Az ezt szolgáló előirányzat a munkákra 
9 822,8 millió forint költségvetési fedezetet biztosít. 

A Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások előirányzat az 
2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezésének helyszínéül szolgáló 
ingatlanokon lévő, hasznosításra alkalmatlan felépítmények vagy építmények bontási 
munkálatai elvégzéséhez biztosít fedezetet. A Kormány 1870/2016. (XII. 28.) számú 
határozatában jóváhagyott feladat 2018-ra eső tervezett költsége 755,5 millió forint. 



Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 8 560,0 millió forint, amely 
tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt állami ingatlanok 

- üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával összefüggő kifizetéseket, és 

- őrzés-védelmi kiadásait, 

továbbá a NET Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartásának, karbantartásának, éves műszaki 
felülvizsgálatának  kiadását. 

Az MNV Zrt. vagyonkezelésében meglévő ingatlanokon, épületeken (lakások, üdülőépületek, 
irodaépületek, kiemelt, ipari épületek) elvégzett karbantartási, javítási munkánk (pl. 
tetőjavítás, életveszély elhárítás, bontás, kaszálás), valamint üzemeltetési és gondnokolási 
feladatok elvégzésének díja kerül ezen előirányzaton elszámolásra. 2018. évre tervezett 
összeg 4 000,0 millió forint. 

Jelenleg 142 db ingatlan vagyonvédelmét biztosítja az MNV Zrt. az ingatlanok őrzésére 
tervezett keretből, élőerős őrzés, járőrszolgálat és technikai védelem alkalmazásával. Az 
ingatlanok őrzésénél alkalmazott díj megfelel a vagyonvédelmi minimális rezsi óradíj 
kormányrendeletben meghatározott mértékének. A tervezet 2 560,0 millió forintos összeget 
tartalmaz. 

A NET Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanok fenntartási kiadásaira a 2018. évre 
2 000,0 millió forint áll rendelkezésre, mely többek között az ingatlan felújítással, 
karbantartással kapcsolatos teendők ellátására szolgál.  

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

2/2. ALCÍM: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2018. évre tervezett 73 404,9 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 2018. évben 
12 595,9 millió forintot lehet fordítani, amelyből 11 595,9 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.  

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

           millió forint 

MEGNEVEZÉS 
 

2018. évi terv  
 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, 
pótbefizetés 

                  11 595,9 

Energetikai akvizíciók 4 000,0 
Egyéb tőkeemelés, tulajdonszerzés 3 000,0 
VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 700,0 
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 1 000,0 
FŐKEFE Nonprofit Kft. 766,0 
ERFO Nonprofit Kft. 529,9 
SZEFO Zrt. 300,0 
Richter részvény vásárlás 300,0 



Energetikai akvizíciókra a 2018. évre tervezett 4 000,0 millió forint összeg Magyarország 
energiafüggőségének csökkentésére vonatkozó kormányzati törekvést hívatott szolgálni. 

A korábbi évek gyakorlata alapján indokolt, hogy az MNV Zrt. tartalékkal rendelkezzen az év 
során megszületésre kerülő kormányzati szándékoknak eleget tevő, de jelenleg még nem 
ismert akvizíciók, tőkeemelések végrehajtására. A 2018. évre tervezett összeg 3 000,0 millió 
forint. 

A VOLÁN Buszpark Kft. kapcsolatban a tőkejuttatás az új autóbuszok beszerzésének 
finanszírozásához szükséges önerő biztosítására szolgál. A több éves feltőkésítési folyamat 
révén a beszerzéseket finanszírozó pénzintézetek részéről is megteremtődik a bizalom a 
tőkeerős társaság irányában. A 2018. évre tervezett összeg 1 700,0 millió forint. 

A NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. a hulladékgazdálkodás területén országos 
vezető szerep megjelenésének, illetve továbbfejlesztésének lehetőségét jelentik a tervezett 
beruházások, mint rendkívül korszerű válogatómű építése, bálázó csarnok építése, 
válogatósorok építése, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése illetve kiterjesztése. 
A jelenleg meglévő partnerek megőrzése mellett a cégcsoport részére fontos cél új, 
nyereséges szerződések kötése, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett. Az NHSZ 
csoport számára további lehetőséget rejthet újabb hulladékgazdálkodási szegmensekben való 
megjelenés, melynek során az akvizíciók által megszerzett technológiák további 
korszerűsítésével jelentős versenyelőny és gazdasági potenciál realizálható. A 2018. évre 
tervezett összeg 1 000,0 millió forint. 

A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (FŐKEFE, ERFO, 
SZEFO) bevételeiket részben – 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 három 
társaság reorganizációjának folytatása, tervezett fejlesztési célú beruházásaik megvalósítása 
érdekében összesen 1 595,9 millió forint összegű tőkeemelés került tervezésre. 

A Richter Gedeon Nyrt. részvények vásárlására a 2018. évre 300,0 millió forint biztosítása 
szükséges. 

A NET Életjáradék Zrt. forrásszerkezete veszteséges tevékenységet okoz. Az ingatlan eladás 
csak részben biztosít forrást a folyamatos működésére, ezért van szükség a rendszeres 
tőkejuttatásra. A 2018. évre tervezett összeg 1 000,0 millió forint. 

Az állami tulajdonú társaságok támogatására 60 284,6 millió forintot lehet fordítani a 2018. 
évben. A társasági támogatások jogcímcsoport az MNV Zrt., továbbá az MNV Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok, illetve specializáltan a Magyar Nemzeti 
Filmalap Zrt., a NET Zrt., és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. működésének támogatását foglalja magába. 

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 7 600,0 millió forint 
szerepel. 

  



 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatására a tervjavaslat 
34 678,0 millió forintot tartalmaz. 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2018. évi terv 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
támogatása 

34 678,0 

Béremelésekhez kapcsolódó támogatások 18 111,2 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.) 4 000,0 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 3 122,0 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV. Zrt.) 2 678,0 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) 2 000,0 
Egyéb támogatás társaságoknak 1 792,6 
Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.) 1 200,0 
De minimis támogatások 577,7 
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 500,0 
Magyar Házak NKft.  250,0 
Kézmű Nonprofit Kft. 106,2 
OMSZI Nonprofit Kft. 100,0 
Gálfi Nonprofit Kft. 70,0 
Főkefe Nonprofit Kft. 60,2 
ERFO Nonprofit Kft. 60,0 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 50,0 

 

A 34 678,0 millió forint összegű kiadási lehetőség alapvetően a béremeléshez kapcsolódó 
támogatások, valamint a regionális víziközmű szolgáltató társaságok és a 
hulladékgazdálkodási tevékenység finanszírozására szolgál. 

Az MNV Zrt. portfoliójába tartozó társaságok a 2018. évi béremeléséhez kapcsolódó, a 
Kormány 1160/2017. (III. 22.) számú határozatában jóváhagyott támogatás összege 18 111,2 
millió forint.  

A vízmű társaságok 2018. évi finanszírozási igénye 13 000,0  millió forint a meglévő, 
hatályos közszolgáltatási szerződések alapján. A társaságok ivóvíz és csatorna szolgáltatás 
ágazataiban keletkezett, bevétellel nem fedezett költségei kerülnek a közszolgáltatási 
ellentételezéssel megtérítésre az MNV Zrt. részéről. A 2018. évi tervezett közszolgáltatási 
finanszírozási igény mértéke megegyezik az MNV Zrt. 2017. évi tervében elfogadott 
közszolgáltatási finanszírozási igénnyel. 

A társaságoknak nyújtandó de minimis támogatásokra 577,7 millió forint, az egyéb társasági 
támogatásokra 1 792,6 millió forint szerepel a tervben.  

Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. 2018. évre tervezett 
támogatásának összege 500,0 millió forint, mellyel a leányvállalatok tőkeszerkezete a 
törvényi előírásoknak eleget téve javítható. 

A Magyar Házak NKft. részére biztosított 250,0 millió forint támogatási összeget a társaság a 
felújítási kiadásokhoz, valamint a Magyar Házak hálózat kiépítéséhez és működtetéséhez 
kívánja felhasználni. 



A támogatási összeg többek között lehetőséget biztosít (226,4 millió forint összegben) az 
ERFO NKft., KÉZMŰ NKft. és a Főkefe Nonprofit Kft. részére a megváltozott 
munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának folyamatos fenntartására. 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. jövőbeli növekedési üzleti modelljének kiépítésére 
(beruházások, termékfejlesztés, kereskedelmi tevékenység dinamikus fejlesztése) 2018. évben 
50,0 millió forint összeg szerepel a tervben. 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatására 10 000,0 millió forint 
fordítható, amely a filmszakmai tevékenység és a közhasznú működés támogatására, valamint 
a kormányzati szándéknak megfelelő általános keresetfejlesztésre szolgál. A Filmarchívum 
igazgatóság működésére és az állami vagyonba tartozó filmek digitalizációjára és 
restaurációjára 806,6 millió forint került tervezésre.  

A NET Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokra 
tervezett 3 000,0 millió forintot a működés biztosítása mellett, az ingatlan portfólió 
megnövekedett határozott idejű szerződésekhez kapcsolódó bérlőmenedzsmenti és 
mentorálási feladatokra, valamint a korábbiakban az ingatlanokra aktivált ügyvédi-, műszaki 
állapot felmérési- és egyéb hatósági díjak költségtételeinek a finanszírozására használhatja. 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatására tervezett 
összeg 4 200,0 millió forint, melyből 2 700,0 millió forint azon hulladékokon keletkezett 
járulékok kifizetését biztosítja, amelyeket korábbi években nem terhelt járulék, 1 500,0 millió 
forint pedig a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos veszteségtérítésre tervezett. 

A tulajdonosi kölcsönök elszámolása tekintetében 524,4 millió forint a tervezett összeg, mely 
a vissza nem térülő kölcsön elszámolásokra nyújthat fedezetet. 

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

TERHELŐ KIADÁSOK 

A korábbi tulajdonosi döntésekhez kapcsolódó – együttesen 11 506,5 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 korábbi 
évek tendenciái figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Ezek a jótállással, 
szavatossággal, kezesi felelősséggel, konszernfelelősséggel, (összesen 3,0 millió forint) 
kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával (1 100,0 millió forint), egyéb bírósági döntésből és 
egyéb szerződéses kötelezettségből eredő kiadásokkal (összesen 403,5 millió forint) 
kapcsolatos tervszámok. 

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 2018. évre tervezett összege 10 000,0 millió forint. 

  



A 2018. évi betervezett kiemelt projektek a következők:     

millió forint 

PROJEKT 2018. évi terv 

Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recs I. Lahóca) 3 600,0 

Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor) 3 200,0 

Tiszavasvári rekultiváció 2 000,0 

Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai 550,0 

Egyéb környezetvédelmi kiadás 550,0 

Simontornya kárelhárítás 100,0 

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 2018. évben 27 512,0 millió forint összegű 
előirányzat biztosít forrást. 

A vagyongazdálkodási kiadásokon belül a tanácsadók, értékbecslők, közjegyzők, jogi 
képviselők és egyéb szakértők díjai jogcím kiadásai 2 200,0 millió forintot tesznek ki. A 
tervezett összeg igazodik ahhoz a koncepcióhoz, hogy az MNV Zrt. a vagyonkezelési 
feladatok mellett fokozottabban vesz részt a kormányzati projektekben, koordinálja, és 
egyben biztosítja a szükséges jogi apparátust az ún. e-árverés útján történő értékesítésekhez, 
végzi az állami társaságok közös beszerzéseit, valamint erőteljesebben felügyeli az állami 
társaságok közbeszerzési tevékenységét. 

A 2018. évi tervezett eljárási költség jogcímen kifizethető 50,0 millió forintos összeg a 
korábbi évek tapasztalatai alapján került tervezésre. 

A 2018. évre vonatkozóan az Országleltár (az állami ingatlanvagyon felmérése) elkészítésével 
kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1172/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat 5. 
pontjába illeszkedő feladatok teljesítésével számol a terv. A feladatok MNV Zrt.-nél 
megvalósuló elemeire összesen 1 000,0 millió forint kifizetést tesz lehetővé a tervjavaslat. 
Ezen feladatok a működő Országleltár üzemeltetésére fejlesztésére terjednek ki, azaz az 
Országleltár infrastruktúra és folyamatok változáskövetésének, karbantartásának és 
fejlesztésének biztosítása a célja. 

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. 1 000,0 millió forint kiadást tervezett. Az Áfa fizetés teljesítése külön szabályozás nélkül 
eltérhet az előirányzattól. 

A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető államkötvények kamatkiadásaira a 
tervjavaslat 9 437,7 millió forintot tartalmaz. Az MNV Zrt. a magyar állam nevében 2013. 




