


 



1. CÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS  BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK  

1.1. ALCÍM : AZ MNV  ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK   

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételek a 2020. évben 
38 868,0 millió forintot tesznek ki, melyből 17 451,0 millió forint az ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos bevételek, 13 916,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos 
bevételek, és 7 501,0 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege. 

1/1/1. JOGCÍMCSOPORT : INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételeknek 44,9%-át adják 
2020. évben az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek. Az ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos bevételek nagyobb része (40,1%-a) az ingatlanok értékesítéséből 
származik, melynek tervezett összege 7 000,0 millió forint.  

Az ingatlanpiac továbbra is javuló tendenciát mutat, ugyanakkor az értékesítési bevételek az 
aktuális piaci helyzettől függnek így ezek – különösen a jelentős értékű ingatlanok 
értékesítéséből származó bevételek – kockázati tényezőt tartalmaznak. Az értékesítési 
bevételek alakulását érinthetik az év közben felmerülő elhelyezési igények is, amelyek 
teljesítése átalakíthatja az értékesíthető ingatlanok körét. 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET Zrt.) által vagyonkezelt ingatlanok 
értékesítési bevétele jogcímen 2020. évben tervezett összeg 3 300,0 millió forint. Az 
előirányzat bevételét képezik a 2019. október 1-től az ingatlanok tulajdonosává váló ügyfelek 
havi részletfizetései és az ingatlanokat egy összegben megvásárló – a 2019-es NET 
értékesítési programból fennmaradó – ügyfelek befizetései. 

Egyéb eszköz értékesítéséből a 2020. évben 1 500,0 millió forint bevétel várható. Az érintett 
előirányzat elsősorban vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevételt foglalja 
magában, melyeknek az értékesítése az MNV Zrt. egyes vagyonkezelőkkel (pl. MÁV Zrt.-vel, 
GYSEV Zrt.-vel, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, Magyar Közút NZrt.-vel) kötött 
megbízási szerződései alapján történik.  Előzőeken túl az előirányzaton kerül elszámolásra a 
hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyak (gépjárművek, bútorok, festmények), illetve 
vagyonkezelésből visszavett, értékesített ingatlanokhoz kapcsolódó ingóságok értékesítéséből 
származó bevétel. 

Az MNV Zrt.-hez tartozó ingatlanok bérleti díjainak 2020. évi bevételi terve 1 200,0 millió 
forint. A tervezett bevételek egy részét a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. 
közvetlen kezelésében álló ingó- és ingatlan vagyonelemek bérleti, vagy ahhoz hasonló 
konstrukcióban történő hasznosításából elszámolt bevételek (1 168,0 millió forint), másik 
részét a mederhasználati díjakból befolyó bevételek (32,0 millió forint) alkotják.  

A NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyrészt bérleti díjakból) 
származó bevétel – a meghirdetett visszavásárlási lehetőség után fennmaradó lakásállomány 
és a bérleti feltételek alapján – 2 000,0 millió forintra tervezhető. 

  



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

millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2020. évi terv  
 

HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja 2 008,0 
Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja 374,0 
Egyéb vagyonkezelők (kiemelten: víziközmű-szolgáltató társaságok és a 
kiemelt fővárosi sportegyesületek) éves vagyonkezelői díja 

68,0 

Összesen: 2 450,0  
 

A korábbi évek ingatlan-ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzatán egy-egy 
tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz 
kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett 
összege 1,0 millió forint. 

1/1/2. JOGCÍMCSOPORT : TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK     

A társaságokkal kapcsolatos bevételek tervezett együttes összege 13 916,0 millió forint. A 
bevételt a tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint, és az éven túli 
technikai jellegű elszámolásokra tervezett 1,0 millió forint kivételével az osztalékbevételek 
adják 13 900,0 millió forint összegben.  

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 15,0 millió forint bevétel a társasági 
portfólió tisztításához köthető.  

A 2020. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő: 

           millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2020. évi terv 
 

MOL Nyrt. 10 546,6 
Richter Nyrt. 2 434,6 
Tiszavíz Kft. 778,8 
Egyéb osztalékbevételek 140,0 
Összesen: 13 900,0 
 

A MOL Nyrt. esetén az osztalékbevétel a Maecenas Universitatis Corvini  Alapítvány részére 
történő 2019. évi vagyonjuttatást követően az állami tulajdonú és MNV Zrt. közvetlen 
kezelésében lévő MOL Nyrt. részvények aránya az alaptőke 11,7%-a, azaz 95 493 430 darab 
törzsrészvényre csökken. 
Az MNV Zrt. a MOL Nyrt. részvényei után 2020. évre az eddigi tendenciák alapján 10 546,6 
millió forint összegű (részvényenként mintegy 110 Ft/db) osztalékbevétellel számol.  

Kockázatot jelent, hogy a MOL Nyrt. osztalékfizetését nem csak a társaság teljesítménye, de a 
piaci környezet változása is nagyban befolyásolja, a kisebbségi részvénytulajdon, illetve a 
MOL Nyrt. alapszabályában a szavazati jog 10%-ban korlátozott gyakorlása okán az MNV 
Zrt.-nek nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására. 

A Richter Nyrt. esetén az osztalékbevétel a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 
részére történő 2019. évi vagyonjuttatást követően az állami tulajdonú és MNV Zrt. közvetlen 
kezelésében lévő Richter Nyrt. részvények aránya az alaptőke 15,2%-ára, azaz 28 414 182 



darab törzsrészvényre csökken. A társaság hosszú ideje követett osztalékpolitikája alapján 
konzervatív megközelítést alkalmazva, az MNV Zrt. a Richter részvények után 2020. évre 
2 434,6 millió forint összegű (részvényenként mintegy 86 Ft/db) osztalékbevétellel számol. 

Kockázatot jelent, hogy a Richter Nyrt. osztalékfizetését nem csak a társaság teljesítménye, de 
a piaci környezet változása is nagyban befolyásolja, a kisebbségi részvénytulajdon, illetve a 
Richter Nyrt. alapszabályában a szavazati jog 25%-ban korlátozott gyakorlása okán az MNV 
Zrt.-nek nincs ráhatása az osztalék mértékének meghatározására. 

A Tiszavíz Kft. osztaléka 2020. évben 778,8 millió forint összegben került meghatározásra. 
Az MNV Zrt. a társaság jelenleg hatályos osztalékpolitikája alapján az adózott eredmény 
85%-ának elvonásával számol.  

Egyéb társaságoktól (főként kisebbségi társaságok) az MNV Zrt. 140 millió forint 
osztalékbevétellel kalkulál a 2020. év során. Az MNV Zrt.-nek az érintett társaságok osztalék 
politikájával kapcsolatos döntésekre nincs érdemi ráhatása. 

A korábbi évek társasági ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzaton egy-egy 
tranzakció vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz 
kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett 
összege 1,0 millió forint. 

1/1/3. JOGCÍMCSOPORT : EGYÉB BEVÉTELEK   

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek között 7 501,0 millió forintot tesz ki 
az egyéb bevételek összege. A tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által 
finanszírozott projektek elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő 
5 900,0 millió forint összegű uniós források képezik. 

A vegyes bevételek 2020. évre tervezett nagysága 1 600,0 millió forint. Ezen bevételek döntő 
hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó bevételek, illetve 
végelszámolásból származó bevételek teszik ki. 

A korábbi évek egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások előirányzaton egy-egy tranzakció 
vonatkozásában a tárgyévet követő évben, vagy években az eredeti tranzakcióhoz 
kapcsolódóan korrekcióként költségvetési bevételt lehet elszámolni, melynek tervezett 
összege 1,0 millió forint. 

1.2. ALCÍM : AZ MNV  ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK   

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési kiadások a 2020. évben 
112 286,6 millió forintot tesznek ki. 

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadásokra fordítandó 
összeg (66 093,6 millió forint), amely az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
költségvetési kifizetések közel kétharmad részét jelenti. Jelentős nagyságrendet köt le a 
társaságokkal kapcsolatos kiadások 25 200,0 millió forint összege, melyből a legnagyobb 
arányban az Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú NZrt. támogatása 10 000,0 millió forint 
összegben kerül megvalósításra. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 20 993,0 millió 
forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatokra tervezett 8 000,0 millió forint, illetve az uniós programok 
megvalósításához kötődő 6 443,0 millió forint. 

1/2/1. JOGCÍMCSOPORT : INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2020. évben 
66 093,6 millió forintot tesz ki, mely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére 
irányuló kifizetéseket szolgálja. Az ingatlanokra fordítandó kiadások számos projekt 



finanszírozására biztosítanak fedezetet, illetve magukban foglalják az MNV Zrt. által kezelt 
ingatlanokkal kapcsolatos feladatok (nagyrészt üzemeltetési, fenntartási feladatok) költségeit 
is. 

A jogcímcsoporton belül az egyes jelentősebb, kormányzati döntéseket tükröző projektek 
külön jogcímeken jelennek meg. 

Az MNV Zrt. 14 000,0 millió forintot fordíthat ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 2020. 
évben. Az ingatlan ügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes kormányzati projektek 
végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását, műemlékek felújítását, és a 
vagyonkezelési szerződéssel érintett vagyonkezelő szervezetek értéknövelő beruházásainak 
megtérítését szolgálja. 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2020. évi terv 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 14 000,0 
Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése 3 100,0 
Ingatlanberuházások, -felújítások  6 400,0 
Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése 4 300,0 
Veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások 200,0 

 

A költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanvásárlások a 2020. évben is várhatóak. 
Sok esetben a bérleti díjak megtakarítása érdekében célszerű a bérleti konstrukciók kiváltására 
elhelyezési céllal vásárolni ingatlanokat. Emellett felmerülhetnek olyan vásárlások, amikor a 
meglévő ingatlan csak a vásárlást meghaladó összegű ráfordítással tehető korszerű, 
funkciójának megfelelő használatot biztosító ingatlanná. Az MNV Zrt. 3 100,0 millió forint 
forrásfelhasználást tervez ingatlanvásárlásokra. 

Az MNV Zrt. 2020. évben egyrészt a közvetlen kezelésében lévő állami tulajdonú leromlott 
műszaki állapotú ingatlanok felújítását, valamint a számára az egyes kormányhatározatokban 
meghatározott előkészítési, beruházási, felújítási feladatokat, másrészt az egyes 
vagyonkezelői megkeresések szerinti ingatlan felújításokat, feladatokat látja el. 

  



Az ingatlanberuházások, -felújítások kalkulált összege 6 400,0 millió forint, melynek 
tervezett projektjeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2020. évi terv  

Ingatlanberuházások, -felújítások 6 400,0 
Oktatási intézmény felújítása Bp., Mátyás kir. útja ingatlan felújítása 1 491,0   
Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó 
közműkiépítések 

1 444,0   

Tihany Honthy Villa felújítása  1 000,0 
Operaház Eiffel Csarnok (MÁV Északi Járműjavító) felújítása 855,0 
Kéked, Fő u. 21. sz. alatti Merczel Kastély felújításának tervezése és 
kivitelezése 

225,0 

Kiszombori Rónay- sírkert hatósági kötelezés szerinti felújítása  210,0 
Hajdúböszörmény Hajdúsági Múzeum tartószerkezeti megerősítése 200,0 
1118 Budapest, Homonna utca 1–7. és Harasztos út 2–8. szám alatt 
található, „kivett kollégium” megnevezésű ingatlan felújítása 

190,0 

Bp., III. Pünkösdfürdő u. Hunor Hotel felújítása 116,0 
Dunavarsány csónakház felújítása 113,0 
Tihany Újlaki Romtemplom helyreállítása 100,0 
Egyéb várható, közvetlen kezelésű ingatlanon, műemléki épületen 
végzendő felújítások 2020. évi keretösszege 

456,0 

 

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére 2020. évre 
tervezett összeg 4 300,0 millió forint. Az MNV Zrt., mint állami tulajdonú vagyon feletti 
tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság jogszabályban rögzített kötelezettsége az 
állami vagyonon végzett értéknövelő beruházások, az érintett vagyonkezelőkkel (egyéb 
vagyonkezelők; víziközmű-szolgáltató társaságok) az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 16-18. §-ában foglaltakkal, és vagyonkezelési 
szerződésükkel összhangban történő elszámolása. 

A veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások tervezett összege 200,0 millió forint, 
amely az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő üzemeltetett, vagy gondnokolt ingatlanokon a 
veszélyelhárítás érdekében felmerülő beruházási jellegű munkálatok elvégzésének költségeit 
biztosítja. 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 
előirányzat tervezett összege 15,0 millió forint. A tervek szerint 2019. évben lezárul a NET 
Alapprogram, így a társaság a 2020. évtől nem tervez további ingatlanvásárlásokkal, a 
minimális összeg az állami tulajdonban maradó ingatlanokon végrehajtandó felújítások 
fedezetét jelentheti. 

A Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és - beruházások előirányzat 
tervezett összege 8 000,0 millió forint. A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési 
Program keretében az MNV Zrt. feladata lesz, hogy a projekt megvalósításához ingatlanok 
tulajdonjogát a Magyar Állam javára megszerezze.  

Az Ipari parkok kialakítása, fejlesztése előirányzat tervezett összege 5 000,0 millió forint. A 
Modern Városok Programban (a továbbiakban: MVP) nem szereplő városokban 
nagyságrendileg 10 000 m2 új csarnoképítéssel és azok hosszú távú bérbeadásával számol a 
NIPÜF Zrt. 



A Hungexpo fejlesztése előirányzat 2020. évre tervezett összege 25 000,0 millió forint, 
amelynek alapja a Kormány a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területének és 
épületeinek átfogó, a kor követelményeinek megfelelő fejlesztésével kapcsolatos döntése. E 
szerint a 2020. évre tervezett Eucharisztikus Világkongresszus, valamint a 2021-ben a 
Vadászati Világkiállítás megrendezésének előfeltételeként valósulnak meg a 2020. évben a 
szükséges építési beruházási, felújítási és közműfejlesztési munkák. 

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása előirányzat az MNV Zrt. közvetlen 
kezelésében lévő ingatlanok, ingatlan komplexumok használatával, üzemeltetésével, 
gondnokolásával, illetőleg beruházásnak nem minősülő karbantartásával kapcsolatos 
kiadásokra nyújt fedezetet. Az előirányzaton a 2020. költségvetési évre tervezett kiadás 
összege 6 000,0 millió forint. A tervezett előirányzatot terhelik: 

– A nevesített szerződések által lefedett gondnokolási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, 
javítási feladatok 3 500,0 millió forint összegben. A 2019. évben és 2020. évben számos 
ingatlan vagyonkezelésből történő visszavételére kerül sor. 

– A közüzemekkel kapcsolatos kiadások 1 450,0 millió forint összegben, amelyek az MNV 
Zrt. közvetlen kezelésben lévő ingatlanok használatával összefüggésben merülnek fel. 

– Az egyéb ellátandó feladatok 700,0 millió forint összegben, ahol elszámolásra kerül 
valamennyi olyan fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladat tárgyévben esedékes 
költsége, amely feladatok ellátására nem a nevesített szerződések alapján történik. 

– A beruházásokhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások 350,0 millió forint összegben, ahol 
elszámolásra kerül az MNV Zrt. által végzett olyan felújítások (pl.: veszélyelhárítások), 
amelyek az államháztartási számvitel elszámolási szabálya szerint nem tartoznak a 
beruházások körébe. 

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok őrzése előirányzat a Magyar Állam tulajdonában, és az 
MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló ingatlanok őrzésével, vagyonvédelmével kapcsolatos 
kiadásokra biztosít fedezetet 4 200,0 millió forint összegben, az értékarányos védelem 
szempontjainak figyelembevételével, az alapvető mechanikai védelem alkalmazásán túl, 
élőerős és technikai védelmi eszközökkel. Az MNV Zrt. a komplex vagyonvédelmi 
szolgáltatást közbeszerzési pályázat útján kötött keretszerződés alapján veszi igénybe, mely 
mintegy 190-200 ingatlan komplex védelmét biztosítja.  

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartására tervezett 
összeg 2020. évre 1 500,0 millió forint. A NET Zrt. vagyonkezelésében lévő 
ingatlanállomány várhatóan jelentősen csökken 2020. évre a 2019. éves értékesítési program 
eredményeként.  Ez a jogcím szolgál fedezetül az állam tulajdonát képező NET Zrt. 
vagyonkezelésben lévő ingatlanok fenntartására, teljes körű karbantartására és a szükséges 
hibaelhárítások elvégzésére. A 2020. év során az állam tulajdonában maradó ingatlanoknál a 
tervszerű állagmegóvások, felújítások, karbantartások elvégzése kiemelt feladatként 
jelentkezik. 

Az ingóságok és egyéb eszközök vásárlására 757,0 millió forint kerül biztosításra, amely az 
állami ingatlanvagyon gyarapítása során az ingatlanokban található működéshez szükséges 
berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök, valamint az állam számára megőrzésre érdemes 
vagyontárgyak megvásárlását fedezi.  

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás tervezet összege 
856,6 millió forint, amely a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb 
dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos 
feladatok, valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum közgyűjteményként történő 
működtetésének támogatását szolgálja. 



A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadás 2020. évre tervezett 
összege 765,0 millió forint, amely részben fedezetet nyújt a Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 
1175/2018. (III. 28.) Korm. határozatban meghatározott célokra. 

1/2/2. JOGCÍMCSOPORT : TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK   

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2020. évre tervezett 25 200,0 millió forint összegű 
tétele az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokat, az állami 
tulajdonú társaságok támogatását és a tulajdonosi kölcsönök elszámolását foglalja magába. 

A 2020. évben az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 
kiadásokra 3 500,0 millió forintot, a Nemzet Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott 
tőkeemelésére 1 000,0 millió forintot lehet fordítani. 

Az MNV Zrt. által megvalósítani tervezett tőkeemelések a következők:    

millió forint 

MEGNEVEZÉS 
 

2020. évi terv  
 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, 
pótbefizetés 

            3 500,0 

NEG Zrt. 1 341,9 
Aeroplex Kft. 870,0 
Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 1 288,1 

 

Az MNV Zrt. a NEG Zrt. által megvalósítandó BVOP ESCO projektek önrészének 
biztosításához 2020. évre 1 341,9 millió forint forrásjuttatást tervez. 

A tervezett 870,0 millió forint forrás az Aeroplex Kft. eszközbeszerzéseinek finanszírozását 
biztosítja. 

A tervezett 1 288,1 millió forint összeg a Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és 
Üzemeltető Kft. által menedzselt, Zalaegerszeg-Zalaszentivánon létesítendő Intermodális 
Konténerterminál projekthez kapcsolódik. 

A 2020. évben a NET Életjáradék Zrt. működési és hitelfizetési kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében 1 000,0 millió forint összegű tőkeemelés került betervezésre. 

Az MNV Zrt. működési támogatásának 2020. évre tervezett összege 7 600,0 millió forint, 
amely a társaságnál a rábízott állami vagyon kezelése érdekében felmerülő költségek 
fedezetét szolgálja.  

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatására a tervjavaslat 1 
500,0 millió forintot tartalmaz. 

millió forint 
          

 MEGNEVEZÉS 
2020. évi terv 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
támogatása 1 500,0 

Portfólióba tartozó társaságok támogatása 1 200,0 
Béremelésekhez kapcsolódó támogatások 300,0 

 



Az 1 200,0 millió forint összegű támogatás az előre nem ismert évközben felmerülő, az MNV 
Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatására nyújt fedezetet. 

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi 
állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltaknak 
megfelelően az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok béremeléséhez 
kapcsolódó támogatások 2020. évi tervezett összege 300,0 millió forint. 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása előirányzaton a tervezett 
összeg 10 000,0 millió forint, amely fedezetet biztosít a filmszakmai támogatások nyújtására, 
és a társaság működésének finanszírozására. 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos 
egyéb kiadások előirányzat tervezett összege 1 500,0 millió forint, amely a NET Zrt. 2020. 
évi működési költségeinek és egyéb kiadásainak fedezetére szolgál. A tervek szerint 2020-ra a 
társaság vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány csökken, így a társaság feladatai is 
mérséklődnek. 

A tulajdonosi kölcsönök elszámolása előirányzaton a nem visszafizetéssel rendezendő (pl. 
apport) tőketartozások összege jelenik meg. Az MNV Zrt. társasági portfólióját érintően a 
2020. évre 100 millió forint tulajdonosi kölcsön elszámolással tervez. 

1/2/3. JOGCÍMCSOPORT : A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI  

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 20 933,0 millió forint került tervezésre a 2020. évre. 
A jogcímcsoportba tartozó előirányzatok közül a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása, az 
államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások, továbbá az 
ÁFA elszámolás előirányzatok keretösszegei – a költségvetési törvény rendelkezése szerint – 
külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől. Az alábbi táblázat tartalmazza a 
vagyongazdálkodás egyéb kiadásai tervezett összegeit: 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2020. évi terv 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 20 993,0 
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

8 000,0 

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 700,0 
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb 
kiadások 

500,0 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 2 300,0 
Eljárási költségek 50,0 
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 550,0 
ÁFA elszámolás 1 000,0 
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 6 443,0 
Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 450,0 

 
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására 
– a költségvetés teherbíró képessége alapján meghatározott – 8 000,0 millió forint terhére az 
MNV Zrt. a 2020. évre az alábbi projektekkel kapcsolatos feladatokat tervezi: 

 
 



millió forint 

MEGNEVEZÉS 2020. évi terv 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

8 000,0 

Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca)) 2 600,0 
Tiszavasvári rekultiváció 2 000,0 
Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor) 1 565,0 

Egyéb környezetvédelmi kiadás (2020. évben Abasár kármentesítés) 1 043,9 
Peremarton 2 vízkezelő üzemeltetés 500,0 
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai 271,1 
Simontornya kárelhárítás 20,0 

 
A törvényi kötelezés alapján történő kárpótlási jegyek életjáradékra váltására a 2020. évre 
tervezett összeg 700,0 millió forint. Az előirányzat felhasználás értéke az elmúlt években 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Új beváltás már nincs, a törvény szerint a járadék 
összegét évente emelni szükséges, azonban a kötelezettség állomány értéke összességében az 
igénybevevők számával arányosan csökken. 

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások 
előirányzaton kerülnek megtervezésre a jótállással, szavatossággal, kezesi felelősséggel, 
konszernfelelősséggel, egyéb szerződéses kötelezettséggel kapcsolatos helytállási típusú 
kiadások, igazságügyi szolgáltatási költségek, valamint jogszabályi rendelkezésekből, egyéb 
bírósági döntésből eredő kiadások, amelyek az államot terhelik és nem sorolhatók be más 
jogcímcsoport alá. Az előirányzatra 2020. évre tervezett összeg 500,0 millió forint. 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásain belül a tanácsadók, értékbecslők, közjegyzők, jogi 
képviselők és egyéb szakértők díjai előirányzat 2020. évi kiadásai 2 300,0 millió forintban 
került tervezésre. Az MNV Zrt. az alábbi kiadásokat tervezi az előirányzaton: 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2020. évi terv 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 2 300,0 
Jogi képviselet, peres, hagyatéki eljárások 1 095,0 
Ingatlan és társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjak 374,0 
Stratégiai projektek 207,0 
Közjegyzők 130,0 
Értékbecslések, vagyonértékelések 128,0 
Egyéb szakértői, tanácsadási feladatok 366,0 
 

A szakértői, tanácsadási kiadások teszik lehetővé, hogy az MNV Zrt. egyrészt a rendszeres 
vagyonkezelési és vagyongazdálkodási feladatai során, másrészt a kormányzati döntéseknek 
megfelelően, esetleges kompetencia hiány esetén igénybe vehessen külsős (jogi, 
ingatlanszakmai, gazdasági, stb.) szakértői szolgáltatásokat, az adott célok eredményes és 
objektív megvalósítása érdekében. 

Az eljárási költségek előirányzat tervezett összege 50,0 millió forint, amely az MNV Zrt. által 
a normál működéssel összefüggésben indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, 
törvényszéki) eljárások díjainak kifizetésére szolgál, döntően az MNV Zrt., mint 
szükségképpeni örökös ellen indított végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódóan. 



Az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése előirányzat tervezett összege 550,0 millió 
forint, amely az állami tulajdonú vagyonnal kapcsolatos, új rendszerre vonatkozó oktatási 
anyagok elkészítésére és oktatására, a vagyonnyilvántartás adattartalmának automatikus 
ellenőrzésére, az adatminőség fenntartására, a Központi Vagyonkataszter elavult 
adattartalmának bővítésére, a teljes vagyonelem kör felfejlesztésére szolgál. 

Az ÁFA elszámolás előirányzaton tervezett 1 000,0 millió forint terhére az MNV Zrt. 
tevékenységével kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek 
egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeg, valamint a 
térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési kötelezettség 
kerül elszámolásra. A kapcsolódó előirányzat módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól. 

Az Európai Uniós pályázatokhoz 2020-ra tervezett forrás biztosítás összege 6 443,0 millió 
forint, amelyet az alábbi tábla részletez: 

millió forint 
 

MEGNEVEZÉS 
 

2020. évi terv 

Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 6 443,0 
Ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok 3 758,0 
Környezetvédelmi EU projekt 2 385,0 
KÖFOP projekt 180,0 
Társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok (egyéb) 120,0 

 

Az ingatlanokhoz köthető uniós pályázatok tervsoron összesen 3 758,0 millió forint összeg 
kerül elszámolásra, amely tartalmazza:  

– a Honvéd I., II. sportegyesület egyes épületeinek, és a Vasas sportegyesület egyes 
épületeinek korszerűsítési munkálatainak elvégzését, a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretén belül (KEHOP-5.2.12. azonosító számmal 1 143,0 millió forint); 

– a KEHOP-2.1.1 kódszámú Ivóvízminőség-javító projektek keretében két projekt 
megvalósítása tervezett, az egyik Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító programja (2 315,0 
millió forint), a másik a Tiszaeszlár Ivóvízminőség-javítási Projekt beruházása (300,0 millió 
forint). 

A Környezetvédelmi EU projekt tervsoron az MNV Zrt 2 385,0 millió forint összegben 
tervezett forrásigényt két környezetvédelmi projekttel kapcsolatban, az egyik a „Berhida II 
víztisztítás” a másik a „Berhida III iszapkazetták”. A projektek esetében a feladatok 
újratervezése vált szükségessé. Amennyiben a projektek elindulnak, akkor a 2020. évre 
vonatkozóan már jelentős költségek merülnek fel. 

A KÖFOP projekt tervsor tartalmazza a megvalósult fejlesztések fenntartási költségét 2020. 
évre vonatkozóan és a projekt zárási kiadások 2020. évre áthúzódó részét. Ez magában 
foglalja a NISZ kormányzati adatközpont szolgáltatását, a hardverüzemeltetési 
szolgáltatásokat és szoftver licensz díjakat. 

A társasági portfólióhoz köthető uniós pályázatok tervsoron a finanszírozási szükséglet 
alapvetően az adott időszak kormányzati stratégiai céljaihoz, terveihez igazodik, amelynek 
összege 120,0 millió forint. 

Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat tervezett összege 1 450,0 millió forint, amely 
előirányzaton belül kerülnek elszámolásra a bírságok, járulékok, kártérítések, az állami 
örökléssel kapcsolatos kiadások, a vagyonkezeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok, 



valamint a fizetett bérleti díjak. Az alábbi tábla tartalmazza kiadásokhoz kapcsolódó tervezett 
összegeket: 

millió forint 
 

MEGNEVEZÉS 
 

2020. évi terv 

Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 450,0 
Különféle vagyonkezelési kiadások 664,0 
Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 500,0 
Vagyonkezelés adminisztráció 200,0 
Fizetett bérleti díjak 86,0 

 

2. CÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCS OLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

2/1. ALCÍM : AZ NVTNM  TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 29 006,5 millió forintos 
összege a szerencsejáték, dohánytermékek kiskereskedelmével kapcsolatos, valamint az 
infrastruktúra koncessziókból származó bevételeket, továbbá a gazdasági társaságok által 
fizetendő osztalékbevételt tartalmazza.  

2/1/1. JOGCÍMCSOPORT : KONCESSZIÓS DÍJAK 

Szerencsejáték koncessziós díj 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (5) bekezdés b) pontja 
alapján a tárgyévi szerencsejáték koncessziós díjminimumot a tárgyévi központi költségvetési 
törvény határozza meg a tárgyévet megelőző évre a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott koncessziós díj jogszabályi minimuma és a tárgyévi tervezett gazdasági 
környezet figyelembe vételével. Erre tekintettel a tervezet a 2020. tárgyévre vonatkozó 
törvényi játékkaszinó üzemeltetési koncessziós díjminimumot a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 76. §-a szerinti koncessziós díjminimum 
és a 2020. tárgyévre tervezett 3%-os fogyasztói árindex figyelembe vételével tartalmazza.  

A törvény a 2020. évi játékkaszinó koncessziós díj bevételi tervszámot a 2020. tárgyévi 
törvényi koncessziós díjminimum és 11 egység II. kategóriás játékkaszinó egész éves 
működésének figyelembe vételével tartalmazza 5 024,8 millió forint összegben.  

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja előirányzat 2020. évi bevételi 
előirányzata 1 458,4 millió forint. 

A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 
törvény rendelkezésén alapul, melynek alapján a dohánykiskereskedelem ellátási 
tevékenység, továbbá a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység állami koncesszióba vont 
tevékenység. 

A dohánykiskereskedelmi ellátási tevékenység koncessziós díja a dohánykiskereskedelem-
ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő 
koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016 (XII.10.) Korm. rendeletben 
meghatározottak alapján kerül kiszámításra, míg a dohánytermék kiskereskedelem 



koncessziós díja a Koncessziós Pályázati felhívásokban rögzített mértékű, melyet a miniszter 
minden év február 20. napjáig felülvizsgál, és szükség esetén módosítja azt.  

Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj előirányzat 2020. évi bevételi előirányzata 
23,3 millió forint.  

Az előirányzat az M6/M60 autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó 
bevételeket tartalmazza az érintett szerződések alapján. 

2/1/2. JOGCÍMCSOPORT : OSZTALÉKBEVÉTEL  

Az osztalékbevétel 2020. évi tervezett 22 500,0 millió forintos összege a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter közvetlen tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságoktól elvonni tervezett osztalék összegét tartalmazza. Az 
összegek meghatározásánál figyelembevételre kerültek a társaságok 2019. évi üzleti tervei, 
valamint gazdasági, finanszírozási helyzete. 

A 2020. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő: 

millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2020. évi terv 
 

Szerencsejáték Zrt. 14 000,0 
HungaroControl Zrt. 1 000,0 
MVM Zrt. 7 500,0 
Összesen: 22 500,0 
 

2/2. ALCÍM : AZ NVTNM  TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 82 879,6 millió forintos 
összege tartalmazza az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 
2020. évi tőkeemelését, pótbefizetését, támogatását, valamint bérfejlesztését szolgáló 
forrásokat.  

2/2/1. JOGCÍMCSOPORT : AZ NVTNM  TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ 

TÁRSASÁGOK TŐKEEMELÉSE , PÓTBEFIZETÉSE 

Az előirányzat 5 720,0 millió forint összegéből 4 000,0 millió forint a napelemes 
csatlakozások hálózatfejlesztése céljából 2020-ban az NVTNM közvetlen és közvetett 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoknál végrehajtani tervezett 
tőkeemeléseket tartalmazza a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat 4. pontjának megfelelően, míg a 
fennmaradó 1 720,0 millió forint a 2020. év során felmerülő forrásigényeket foglalja magába. 

2/2/2. JOGCÍMCSOPORT : MAGYAR KÖZÚT NZRT. TŐKEEMELÉSE   

A társaság elsődleges feladata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az 
országos gyorsforgalmi és nem gyorsforgalmi közúthálózat üzemeltetése és karbantartása. A 
közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak 
finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. 
(XII. 23.) Korm. határozat 1. a) pontja rendelkezik az országos közúti közlekedési 
infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatok finanszírozási hiányát pótló 22 128 millió 
forintnak a biztosításáról, melyből a 2017. évben 4 000,0 millió forint került folyósításra, a 
2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény pedig 7 000,0 millió forint 



tőkeemelést biztosít a társaság részére 2019. évre. Az évenkénti szakaszbővítésekkel és a 
forrásbővüléssel összefüggő feladatnövekedés olyan pótlólagos beruházásokat (gép- és 
ingatlanállomány bővítése) igényel, melyre a működési költségek keretében elszámolható 
értékcsökkenés nem nyújt fedezetet. A társaság a tőkepótlásként visszakapott összeget a 
feladatnövekedés hatékony végrehajtását támogató eszközberuházásokra fordítja. Az országos 
közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatok finanszírozási 
hiányának pótlására 2020. évben reálisan 6 000 millió forint tervezhető.  

2/2/3. JOGCÍMCSOPORT : AZ NVTNM  TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ 

TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA  

Az előirányzaton tervezett 1 500,0 millió forint az NVTNM közvetlen tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok 2020. évben felmerülő támogatási célú forrását 
tartalmazza. 

2/2/4. JOGCÍMCSOPORT : AZ NVTNM  TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ 

TÁRSASÁGOK BÉRFEJLESZTÉSÉNEK ELLENTÉTELEZÉSE  

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi 
állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltaknak 
megfelelően 2020. évtől a 2019. évi bértámogatást biztosítani szükséges. Az előirányzaton 
ennek megfelelően az NVTNM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságok 2020. évi bérfejlesztési támogatási összege szerepel összesen 28 834,6 millió 
forint összegben.  

2/2/5. JOGCÍMCSOPORT : AZ NHKV  ZRT. TÁMOGATÁSA  

A hulladékgazdálkodási rendszer finanszírozása érdekében a 2020. évi üzleti év során az 
NHKV Zrt.-nek 20 000,0 millió forint támogatási összeg áll rendelkezésére a közszolgáltatók 
részére fizetendő – díjbevétellel nem fedezett – szolgáltatási díjak kifizetésére, valamint az 
NHKV Zrt. feladatainak ellátásához, a hulladékgazdálkodási rendszer működőképességének 
fenntartásához szükséges működési költségeire. 

2/2/6. JOGCÍMCSOPORT : A REGIONÁLIS VÍZIKÖZM Ű TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA  

A regionális víziközmű társaságok – DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt, Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt, Északdunántúli Vízmű Zrt., ÉRV Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt., és a Tisztamenti Regionális Vízművek Zrt. – 2020. évi finanszírozási igénye a 
bértámogatásokkal együtt 20 800,0 millió forint, amely a társaságok ivóvíz és csatorna 
szolgáltatás ágazataiban keletkezett, bevétellel nem fedezett költségei miatt merül fel.  

2/2/7. JOGCÍMCSOPORT : AZ MFB  ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA  

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi 
joggyakorlásból eredő szervezeti-működési költségeit – a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) 3. § (12) bekezdése alapján – a 
központi költségvetés biztosítja. Az előirányzat 2020-ban 25,0 millió forint összegű keretre ad 
lehetőséget. 

3. CÍM: A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. TU LAJDONOSI 
JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak 
beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett – az államot megillető 
tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 



19/2013. (V. 9.) NFM rendelet alapján – a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására 
2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra kijelölésre került.  

Az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéshez 4 000,0 millió forint forrás biztosítása 
szükséges. 

Az útdíj rendszer (HU-GO) 2013-as bevezetése óta 6 év telt el, amely idő alatt egyrészt a 
központi rendszer infrastruktúrája (a 0-24 órában működő hardver, szerver elemek) jelentős 
mértékben elavult, azok cseréje szükségessé vált. A rendszer leterheltsége jóval magasabb 
jelenleg, mint az eredetileg tervezett, mivel a rendszer integrációk következtében a HD 
rendszert is kiszolgálja, valamint időközben szintén az infrastruktúrába csatlakoztak be az 
EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) és TSM (Nemzeti 
tengelysúly-, és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat) rendszerek. 
A HU-GO rendszeren jelentős szolgáltatás bővítések történtek jogszabályi változás miatt: 
bővült a termék portfólió, nőtt a díjköteles útszakaszok és ellenőrző keresztmetszetek száma 
(több mint 20%-kal). A gyorsforgalmi útszakaszokon folyamatos forgalomnövekedés 
tapasztalható, mely arányosan terheli a rendszert.  

E mellett a folyamatosan bővülő gyorsforgalmi hálózat szükségessé teszi az ellenőrzést 
biztosító fix ellenőrző keresztmetszetek számának bővítését is. Szintén megújításra szorul az 
ellenőrzés másik pillérét jelentő mobil adatgyűjtő járműpark is, a járművek életkorából 
adódóan.  

4. CÍM: AZ MFB ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KA PCSOLATOS 
KIADÁSOK 

4/2. ALCÍM : AZ MFB  ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁBA TARTOZÓ TÁRSASÁGOK T ŐKEEMELÉSE  

A Kormány által meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv 10 milliárd forint összegű 
tőkeemelést helyezett kilátásba a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél a vállalkozások 
forrásbevonási lehetőségeinek elősegítésére. Az előirányzat ennek fedezetét teremti meg.  

Az MFB tv. alapján az állam nevében a tulajdonosi jogokat a MFB Zrt. gyakorolja a 
társaságnál, így az MFB Zrt. rendelkezése alatt álló előirányzathoz szükséges rendelni a 
tőkeemelés összegét. 

A garantőr szervezet tőkehelyzetének javításával növekedhet kockázatvállalási képessége, ez 
és a költségvetési törvény normaszövegében megjelenő kezesség-állományi keretszám 
bővülés segítheti a hazai vállalkozások forráshoz jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. még 
aktívabb szerepvállalásával.  

5. CÍM: A BMSK ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KA PCSOLATOS 
KIADÁSOK 

A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI), mint a BMSK Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaság az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére kezeli 
a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében újonnan meghirdetett, Otthon Melege 
Program alprogram, a „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása”, az „Otthon melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) 
energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram, valamint „Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap programsorozat” pályázatokat.  

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 
2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, a 2014-2020 



programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (KEHOP) 
terhére finanszírozott, közszférában működő szervezet által végzett épületenergetikai célú 
beruházást célzó projektek határidőben történő megvalósításával kapcsolatos feladatokat az 
innovációs és technológiai miniszter az NFSI bevonásával látja el. Ennek keretében a társaság 
projekt előkészítési, tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőri, projektmenedzsment, 
valamint tájékoztatási feladatokat lát el.  

A 627,7 millió forint forrás célja az NFSI jogszabályi kijelölésen alapuló projektlebonyolítói 
feladatainak ellátását biztosító pénzügyi háttér megteremtése, amely lehetővé teszi az európai 
uniós források hatékony felhasználását, egyidejűleg Magyarország nemzetközi szerződésben 
vállalt kötelezettségei teljesítésének előmozdítását. 

6. CÍM: TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ 

A távközlési koncessziókból származó díj bevétel tervezett összege 339,7 millió forint, 
amelyet az Antenna Hungária Zrt. a megkötött hatósági szerződések alapján fizet évente a 
digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó árbevételei után. 

7. CÍM: FEJEZETI TARTALÉK  

A 4 000,0 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 2020. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről 
szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat a XLIII. fejezet 32,2 milliárd forinttal alacsonyabb 
bevételi főösszeget, illetve 53,8 milliárd forinttal kisebb kiadási főösszeget határozott meg a 
törvényjavaslatban szereplő értékhez képest. Ennek oka alapvetően az a szerkezeti változás, 
hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közvetlen és közvetett 
tulajdonosi joggyakorlásához kötődő tételek a XXII. Kormányiroda fejezetből átkerültek e 
fejezetbe. 

 

Budapest, 2019. június 11. 

 

 

 

 



 


