


 



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. A 
2021. 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 tekintettel kerültek meghatározásra. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal való 
gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve 
finanszírozási bevételeiben és kiadásaiban jelennek meg. 

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (a továbbiakban: 
Vagyonfejezet) tartalmazza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV 
Zrt.) rábízott vagyonával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek állami tulajdonú 
ingatlanokhoz, gazdasági társaságokhoz, vagy egyéb vagyonelemekhez, illetve az MNV Zrt. 
által ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak. Továbbá a Vagyonfejezet tartalmazza a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos központi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat, 
amelyek döntően a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemeléséhez 
és támogatásához köthetők, valamint tartalmazza az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági társaságoknak – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: 
NÚSZ Zrt.), MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB) – a tulajdonosi 
joggyakorlásával összefüggő ügyleteit is.  

A fejezet előirányzatai között jelenik meg továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
által kezelt távközlési koncessziókból származó díj bevétele, valamint a Fejezeti tartalék, 
amely a vagyongazdálkodással összefüggő, előre nem, vagy nem pontosan tervezhető 
kiadások fedezetét szolgálja. 

A 2021. évben a 2020. évhez képest változást jelent, hogy a Vagyonfejezetben több címrendi 
módosítás is történt, illetve egyes előirányzatok átkerültek a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezetbe. 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatályon kívül helyezésével a 
kialakult jogviszonyok és ingatlankérdések további kezelése már nem igényli, hogy a Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET Zrt.) önálló gazdasági társaságként lássa el 
feladatait. A NET Zrt. 2020. év szeptemberében megszűnik, azonban feladatai, mint az üres 
és bérelt ingatlanok kezelése, üzemeltetése, bérleti szerződések kezelése, részletvételek, 
hátramaradt tartozások kezelése stb. továbbra is megmaradnak, így az azokkal kapcsolatos 
bevételek és költségek tervezésre és bemutatásra kerülnek a 2021. évre.  

 

 

 

 

 

 



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 2021. évben 
26 800,0 millió forintot tesznek ki, melyből 14 924,0 millió forint az ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos bevételek, 1376,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos 
bevételek, és 10 500,0 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege. 

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

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételeknek 55,7%-át adják a 
2021. évben az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek. Az ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos bevételek nagyobb része (60,3%-a) az ingatlanok értékesítéséből 
származik, melynek tervezett összege 9000,0 millió forint. Az összeg tartalmazza a Nemzeti 
Eszközkezelő Program lezárása során a korábbi tulajdonosoknak visszajuttatott ingatlanok 
értékesítési bevételét is. 

Az ingatlanpiac növekedése a 2020. év első félévében a világméretű COVID-19 járvány 
következtében visszaesést mutat, és a piaci visszarendeződése tekintetében a járvány újabb 
hulláma kockázatot jelenthet. Így az MNV Zrt. portfoliójába tartozó ingatlanok eladásából 
tervezett 6000,0 millió forint bevétel a nagy értékű ingatlanok csomagban történő értékesítési 
folyamatának idei megkezdésével számol. A sikeres értékesítést követően a befolyt vételár a 
2021. évi bevételi előirányzatot növelheti. Feltételezi a tervszám a gazdaság újraindítása 
nyomán az állami tulajdonú kis értékű ingatlanok iránti kereslet a vidéki településeken való 
fokozódását is. 

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok értékesítéséből a 
tervezett bevétel 2021. évben 3000,0 millió forint. Az előirányzat bevételét képezik a 2019. 
október 1-jétől az ingatlanok tulajdonosává váló ügyfelek havi részletfizetései és a 
megüresedett ingatlanok értékesítéséből származó bevétel. 

Egyéb eszközök értékesítéséből a 2021. évben 1300,0 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 vagyonkezelésből visszavett, értékesített ingatlanokhoz kapcsolódó ingóságok 
értékesítéséből származó bevétel. 

Az MNV Zrt.-hez tartozó ingatlanok bérleti díjainak 2021. évi bevételi terve 2160,0 millió 
forint. A jogcímen tervezett bevételek a magyar állam tulajdonában és az MNV Zrt. közvetlen 
kezelésében álló ingó- és ingatlan vagyonelemek bérleti díjai (1625,0 millió forint), a Nemzeti 
Eszközkezelő Programban megvásárolt ingatlanok hasznosításából (nagyrészt bérleti 
díjakból) származó bevétel (500,0 millió forint), és a mederhasználati díjakból befolyó 
bevételek (35,0 millió forint). 

A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján szerepelnek a 
bevételi tervben.  

 

 

 



A vagyonkezelési díjbevételek tervezett tételei a következők: 

millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2021. évi terv  
 

HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja 2 008,0 
Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja 410,0 
Egyéb vagyonkezelők (kiemelten: víziközmű-szolgáltató társaságok és a 
kiemelt fővárosi sportegyesületek) éves vagyonkezelői díja 

46,0 

Összesen: 2 464,0  
 

E díjak megfizetése esetében is kockázatot jelenthet a járvány esetleges világszintű 
visszatérése. 

1/1/2. JOGCÍMCSOPORT : TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK     

A társaságokkal kapcsolatos bevételek tervezett együttes összege 1376,0 millió forint. A 
bevételt a tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 10,0 millió forint és az 
osztalékbevételek adják 1366,0 millió forint összegben.  

A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 10,0 millió forint bevétel a társasági 
portfólió tisztításához, az állam feladatai ellátásához vagy stratégiai céljaihoz nem szükséges 
részesdések eladásához köthető.  

A 2021. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő: 

           millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2021. évi terv 
 

Tiszavíz Kft. 740,0 
Richter Nyrt. 616,0 
Egyéb osztalékbevételek 10,0 
Összesen: 1 366,0 
 

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló törvénytervezet a Richter 
Nyrt. és a MOL Nyrt. jegyzett tőkéje 10-10%-át képviselő állami részvénycsomagnak (18 637 
486 db Richter és 81 942 946 db MOL törzsrészvény) a Tihanyi Alapítvány részére történő 
ingyenes átadásáról szól. Az ingyenes átadás az eddigi bevételi nagyságrendhez képest 
jelentősen csökkenti a 2021. évi osztalékot. 

A Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. osztaléka 2021. évben 740,0 millió forint összegben 
került meghatározásra. Az MNV Zrt. a társaság osztalékpolitikája alapján az adózott 
eredmény 85%-ának elvonásával számol. 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 15,3% tulajdoni hányadot képviselő jelenlegi állami 
részvénycsomagja az előbbiekben hivatkozott törvénytervezet elfogadása esetén 5,3%-ra 
csökken, aminek eredményeként 9 777 658 db „C” típusú törzsrészvény marad az MNV Zrt. 
kezelésében. A koronavírus járványra figyelemmel a 2021. évre szóló konzervatív tervezés 
mellett a 2020. évben várható bevétellel azonos, a 63 Ft/db osztalékkal számolva mintegy 
616,0 millió forint osztalék bevételt tervezett az MNV Zrt. 

Az egyéb osztalék bevétel tervezett összege a 2021. évben 10,0 millió forint, tekintettel a 
portfólió tisztítási projektre és a COVID-19 járvány gazdasági hatásaira. 



1/1/3. JOGCÍMCSOPORT : EGYÉB BEVÉTELEK   

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek között 10 500,0 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 
5900,0 millió forint összegű uniós források képezik. 

A vegyes bevételek 2021. évre tervezett összege 1600,0 millió forint. Ezen bevételek döntő 
hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, hagyatékból származó bevételek, illetve 
végelszámolásból származó bevételek teszik ki. 

A 2021. évre 3000,0 millió forint az állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek 
tervezett összege, ami a magyar állam, mint szükségképpeni örökös tulajdonába kerülő 
ingatlanok és ingóságok értékesítéseinek a bevételei, és az örökölt, de végrehajtók által 
értékesített ingatlanok kapcsán megküldött elszámolási kimutatásokban szereplő bevételek 
összege. 

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

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési kiadások a 2021. évben 
57 250,0 millió forintot tesznek ki. 

A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
19 350,0 millió forint összege, amely az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
költségvetési kifizetések egyharmad részét teszi ki. Jelentős nagyságrendet köt le továbbá a 
társaságokkal kapcsolatos kiadások 14 100,0 millió forintos összege, a vagyongazdálkodás 
egyéb kiadásai 23 800,0 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi 
felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 7000,0 millió forint, illetve 
az uniós programok megvalósításához kötődő 5900,0 millió forint. 

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

Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2021. évben 19 350,0 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 és vagyonvédelemi feladatok) költségeit is. 

Az MNV Zrt. 7950,0 millió forintot fordíthat ingatlan beruházásokra, ingatlan és egyéb 
eszközvásárlásra a 2021. évben. Az ingatlanügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes 
kormányzati projektek végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását, 
műemlékek felújítását, és a vagyonkezelési szerződéssel érintett vagyonkezelő szervezetek 
értéknövelő beruházásainak megtérítését, ingatlanok veszélyelhárítását szolgálja. 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2021. évi terv 

Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 7 950,0 
Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése 1 200,0 
Ingatlanberuházások, -felújítások 3 000,0 
Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése 3 200,0 
Veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások 100,0 
Immateriális javak vásárlása 300,0 
Különféle ingóságok és egyéb eszközök vásárlása 150,0 

 



Az ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezésére szolgáló 1200,0 millió forintos 
összeg főként a kormányzati döntések, az ezzel kapcsolatos beruházásokhoz szükséges 
ingatlanszerzéseket, valamint költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatban beérkező 
igények teljesítésének fedezetét szolgálja. 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. a 2021. 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 3000,0 millió forint, melynek tervezett 
projektjeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2021. évi terv  

Ingatlanberuházások, - felújítások 3 000,0 
Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó 
közműkiépítések 

789,2 

Egyéb közvetlen kezelésű ingatlanon, műemléki épületen végzendő 
100,0 millió forint alatti felújítások 2021. évi keretösszege (11 projekt) 

720,9 

Kőszegi zsinagóga és rabbi házak felújítása 420,7 
Bp., III. Pünkösdfürdő u. Hunor Hotel felújítás 300,0 
Kiszombori Rónay-sírkert hatósági kötelezés szerinti felújítása  279,2 
Bp., I. Anna u. 1. műemlékvédelmi ép. homlokzat felújítás 250,0 
Tihanyi Tájház (Skanzen) felújítása 130,0 
Bp., Andrássy út 28. műemléképület belső homlokzati és kapualj felújítása 110,0 

 

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére a 2021. évre 
tervezett összeg 3200,0 millió forint. Az MNV Zrt. jogszabályban rögzített tulajdonosi 
joggyakorlói kötelezettsége az állami vagyonon végzett értéknövelő beruházásoknak az 
érintett vagyonkezelőkkel (egyéb vagyonkezelők; víziközmű-szolgáltató társaságok) – az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 16-18. §-ában 
foglaltakkal és vagyonkezelési szerződésükkel összhangban – történő elszámolása.  

A veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások tervezett összege 100,0 millió forint, 
amely az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő üzemeltetett, vagy gondnokolt ingatlanokon a 
veszélyelhárítás érdekében felmerülő beruházási jellegű munkálatok elvégzésének költségeit 
biztosítja. 

Az immateriális javak vásárlása az MNV Zrt. által használt – rábízott vagyont érintő – SAP 
rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások elszámolását tartalmazza, amelynek tervezett 
összege 300,0 millió forint. 

Az ingóságok és egyéb eszközök vásárlására az MNV Zrt. által tervezett összeg 150,0 millió 
forint, amely összeg az állam számára megőrzésre érdemes hagyatékok megvásárlására, 
valamint az állami ingatlanvagyon gyarapítása során az adott ingatlanban található 
működéshez szükséges berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök megvásárlására 
fordítható.  

Az ingatlanok fenntartása és őrzése előirányzat az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő, 
illetve a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok, ingatlan 



komplexumok használatával, üzemeltetésével és beruházásnak nem minősülő 
karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. Az előirányzaton a 2021. 
költségvetési évre tervezett kiadás összege 11 400,0 millió forint. A vagyonkezelési rendszer 
tervezett átalakítása miatt a központi költségvetési szervek vagyonkezeléséből visszavételre 
kerülő ingatlantömeggel járó kiadás az előirányzatot terheli, ami kockázatot rejt magában, 
mivel az ingatlanok felmérése – a központi költségvetési szervek által – még folyamatban 
van. 

Az előirányzatot az alábbi kiadások terhelik: 

– Az inaktív ingatlanokkal kapcsolatos őrzésvédelmi kiadások tervezett 3700,0 millió forint 
összege, melyet az MNV Zrt. komplex vagyonvédelmi szolgáltatást közbeszerzési pályázat 
útján kötött – inflációkövető – keretszerződés alapján vesz igénybe, és 190-200 ingatlan 
komplex védelmét biztosítja. 

– A gondnokolási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, javítási feladatok 3150,0 millió 
forint összege, amely az MNV Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanokon, épületeken 
folyamatos állagmegóvást célzó karbantartási, javítási munkák végzésére nyújt fedezetet. 

– Közüzemekkel kapcsolatos kiadások 1500,0 millió forint összege, amely az MNV Zrt. 
közvetlen kezelésben lévő ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban tartalmazza a 
közműszolgáltatási díjakat, a társasházi közös költség és célbefizetéseket, valamint minden 
olyan egyéb díjakat, költségeket, amelyek az ingatlanok használatával összefüggésben 
felmerülnek. 

– A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartására, 
karbantartására és a szükséges hibaelhárítások elvégzésére 900,0 millió forint összeg szolgál 
fedezetül. A tervek alapján közel 5000 lakott, valamint további mintegy 2000 üres ingatlan 
fenntartásával kell számolni a 2021. évben. 

– Üzemeltetési feladatok kapcsán felmerült őrzésvédelmi kiadások 760,0 millió forint 
összege, amely a magyar állam tulajdonában, és az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló 
aktív, üzemeltetett ingatlanok (12 darab) őrzésével, vagyonvédelmével kapcsolatos 
kiadásokra biztosít fedezetet, az értékarányos védelem szempontjainak figyelembevételével, 
az alapvető mechanikai védelem alkalmazásán túl, élőerős és technikai védelmi eszközökkel. 

– Egyéb ellátandó fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatok 675,0 millió 
forint összegben.  

– Beruházásokhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások 475,0 millió forint összege, amely 
fedezetet nyújt az MNV Zrt. által végzett felújításokra (pl.: veszélyelhárítások), amelyek az 
államháztartási számvitel elszámolási szabálya szerint nem tartoznak a beruházások körébe. A 
2021. évben a Várgesztesi Vár veszélyelhárítási, állagmegóvási munkálatai kerülnek 
kivitelezésre. 

– Az MNV Zrt. közvetlen kezelésben lévő ingatlanokon eseti jelleggel felmerülő 
munkálatokra tervezett 200,0 millió forint, amely fedezetet nyújt a kisebb javításoktól kezdve 
egészen a veszélyelhárításig (nem beruházás jellegű feladatok), amelybe felépítmények 
elbontása is beletartozik. 

– Egyedi őrzésvédelmi kiadások 40,0 millió forint összege, amely a területi irodák egyedi 
vagyonvédelmi szerződéseiből adódó költségek, illetve az eseti jellegű, a másik két őrzési 
tervsorba nem besorolható őrzésvédelmi költségekre biztosít fedezetet. 

1/2/2. JOGCÍMCSOPORT : TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK   

A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2021. évre tervezett 14 100,0 millió forint összege az 
MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásait és az MNV Zrt. 
működési támogatását foglalja magába. 



A 2021. évben az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlásra, tőkeemelésre, 
pótbefizetésre és támogatásra 6200,0 millió forintot, az MNV Zrt. működésének 
finanszírozására 7900,0 millió forintot lehet fordítani. 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tervezett forrásjuttatásai a 
következők:    

millió forint 

MEGNEVEZÉS 
 

2021. évi terv  
 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
forrásjuttatásai 

            6 200,0 

Aeroplex Kft. tőkeemelése 2 130,0 
A NET Zrt. működésének, egyéb kiadásainak és a tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések forrásjuttatása 

1 700,0 

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. támogatása 1 000,0 

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. tőkeemelése 520,0 

ATEV Zrt. tőkeemelése 850,0 

 

A tervezett 2130,0 millió forint tőkejuttatás az Aeroplex Kft. új hangár bérleti joga 
megvásárlásának (1850,0 millió forint) és eszközbeszerzéseinek (280,0 millió forint) 
finanszírozását biztosítja. 

A 2021. évben a NET Zrt. működési és egyéb kiadásaira 1000,0 millió forint, a tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések forrásjuttatására 700,0 millió forint került 
betervezésre a NET Életjáradék Zrt. hitelfizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében. 

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. forrásjuttatására 1520,0 millió forint 
került biztosításra, amelyből 1000,0 millió forint támogatás a működési költségeinek 
fedezetére, 520,0 millió forint tőkeemelés a kiszolgáló épületek, fedett géptároló létesítésére, 
gyakorló startgép beszerzésére, Panoráma étterem felújítására, Kincsem Park istállók és tribün 
felújítására került betervezésre. 

A 2021. évben az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részére 850,0 millió forint tulajdonosi 
tőkejuttatás került tervezésre, amely a stratégiai beruházások megvalósítását szolgálja. 

Az MNV Zrt. működési támogatásának 2021. évre tervezett összege 7900,0 millió forint, 
amely a társaságnál a rábízott állami vagyon kezelése érdekében felmerülő feladatok 
költségeinek fedezetét szolgálja. 

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

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 23 800,0 millió forint került tervezésre a 2021. 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 2021. évi terv 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 23 800,0 
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

7 000,0 

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb 
kiadások 

1 770,0 

ÁFA elszámolás 1 000,0 
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 5 900,0 
Egyéb vagyonkezelési kiadások 5 130,0 
Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 3 000,0 

 
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására 
tervezett 7 000,0 millió forint terhére az MNV Zrt. a 2021. évre az alábbi projektekkel 
kapcsolatos feladatokat tervezi: 

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2021. évi terv 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 7 000,0 

Tiszavasvári rekultiváció 4 410,0 
Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca)) 1 310,0 
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai 800,0 
Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítási munkái (Séd-Nádor) 360,0 
Egyéb környezetvédelmi kiadás (monitoring tevékenységre, kötelezések 
határidejének eltolását indokoló szakvélemények elkészítésére: Abasár 
ivóvíz kutak, Kemiplas területe, Kunmadaras volt szovjet repülőtér, 
Nyugati pályaudvar, Szigetszentmiklós volt Csepel Autógyár 
kármentesítése, Tököl „A” és „B” volt szovjet katonai repülőtér 
kármentesítése) 

90,0 

Csepel-szigetcsúcs (nem rekultivált hulladéklerakó kármentesítési 
beavatkozás tervezési, engedélyeztetési és előkészítési feladatai) 

15,0 

Simontornya kárelhárítás 15,0 
 

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 a 
jogcímcsoport más jogcímei alá, továbbá a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása.  

Az ÁFA elszámolás előirányzat részben az ÁFA elszámolás szempontjából „fordított 
adózással” érintett ingatlanügyletek és beruházások ÁFA értékét, valamint a térítésmentesen 
állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési kötelezettség fedezetét 
tartalmazza, amelynek 2021. évre tervezett összege 1000,0 millió forint. 

Az Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása előirányzat 5900,0 millió forint összegben 
nyújt fedezetet, egyrészt a környezetvédelmi EU projekteknek 5000,0 millió forint összegére, 
amely a „Berhida II víztisztítás” és a „Berhida III iszapkazetták” projektek 2021. évi 



kármentesítési munkák folytatását biztosítja. Másrészt az előirányzaton kerülnek elszámolásra 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül (KEHOP-5.2.12 
azonosító számmal) a Honvéd I., II. sportegyesület egyes épületeinek, a Vasas sportegyesület 
egyes épületeinek és a Ferencvárosi Torna Club vagyonkezelésében álló utánpótlás kézilabda 
csarnok energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzésével kapcsolatos költségek 
900,0 millió forint összegben. 

Az Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat tervezett összege 5130,0 millió forint, amely 
előirányzat tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza a kiadásokat és azok összegeit:  

millió forint 

MEGNEVEZÉS 2021. évi terv 

Egyéb vagyonkezelési kiadások 5 130,0 
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 2 200,0 
Állami vagyon felmérése 950,0 
Fizetett bérleti díjak  718,0 
Különféle vagyonkezelési kiadások  750,0 
Iratkezelési kiadások 232,0 
Bérleti jog megváltáshoz kapcsolódó kifizetések 200,0 
Különféle eljárási költség 80,0 
 

A tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja tervezett összege 2200,0 millió forint, 
amely tartalmazza az alábbi kiadásokat: 

 millió forint 

MEGNEVEZÉS 2021. évi terv 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 2 200,0 
Jogi képviseleti díjak 964,5 
Egyéb szakértői kiadások 290,5 
Restitúciós kiadások 180,0 
Stratégiai projektek 170,0 
Társasági portfólióhoz kapcsolódó tanácsadói díjak 150,0 
Ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások 130,0 
Közjegyzői díjak 120,0 
Értékbecslések (ingatlanok és ingóságok) 105,0 
Beszerzések külső szakértői támogatása 90,0 
 

Az állami vagyon felmérése az állami vagyonnyilvántartáshoz kapcsolódó kiadások 
851,2 millió forint és az SAP Vállalatirányítási rendszer – mint az állami vagyon 
nyilvántartását számviteli szempontból biztosító vállalatirányítási rendszer – tervezett 
szoftverkövetés díjának 98,8 millió forintos összegét tartalmazza. 

A fizetett bérleti díjak tervsoron belül kerülnek elszámolásra az MNV Zrt. által központi 
költségvetési szervek, intézmények elhelyezése céljából biztosított ingatlanok bérleti díj 
kiadásai, tervezett összege 718,0 millió forint. 

A különféle vagyonkezelési kiadások tervsoron kerülnek elszámolásra a bírságok, járulékok, 
kártérítések, továbbá a vagyonkezelői adatszolgáltatások ellenőrzésének és javításának 
kiadásai, illetve minden olyan egyéb költség, ami a nevesített tervsorokon nem számolható el, 
tervezett összege 750,0 millió forint. 



Az iratkezelési kiadások között került tervezésre az MNV Zrt. jogelődjei által keletkezett 
iratanyagok PrivDat Kft. által biztosított archiválási, kezelési és selejtezési költségeinek 
összege, valamint ehhez kapcsolódik az iratanyagok tárolásának (bérleti díj) díja is, tervezett 
összege 232,0 millió forint. 

A bérleti jog megváltáshoz kapcsolódó kifizetések tervsor 200,0 millió tervezett összege 
fedezi az olyan kiadásokat, amelyek az MNV Zrt. közvetlen kezelésű ingatlan portfoliójában 
található, lakásbérleti szerződésekkel érintett ingatlanok (egyedi lakások vagy többlakásos 
lakóházak) vagyongazdálkodási szempontból indokolt kiürítésével kapcsolatosak 
(kormányzati döntés végrehajtása érdekében, vagy az ingatlan rossz műszaki állapota okán). 

A különféle eljárási költségek tervsor tervezett összege 80,0 millió forint, amely a 
vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán várhatóan fizetendő eljárási költségek az MNV Zrt. 
által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki) eljárások díjainak 
kifizetésére szolgál. 

Az állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása előirányzaton kerülnek elszámolásra a 
magyar állam, mint szükségképpeni örökös tulajdonába kerülő ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos kiadások. Az előirányzat tervezett összege 3000,0 millió forint.  

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 29 849,9 millió forintos 
összege a szerencsejáték, dohánytermékek kiskereskedelmével kapcsolatos, az infrastruktúra 
koncessziókból származó bevételeket, a gazdasági társaságok által fizetendő osztalékbevételt, 
valamint az egyéb bevételeket tartalmazza. 

2/1/1. JOGCÍMCSOPORT : KONCESSZIÓS DÍJAK 

A koncessziós díjak összege 7 139,9 millió forint, amely a következő tételekből áll: 

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 az előirányzat a 2021. tárgyévre vonatkozó 
törvényi játékkaszinó üzemeltetési koncessziós díjminimumot a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 72. §-a szerinti koncessziós 
díjminimum 3%-os fogyasztói árszínvonal változással növelt értékével együtt veszi 
figyelembe. 

A 2021. évi játékkaszinó koncessziós díj bevételi tervszám – a 2021. tárgyévi törvényi 
koncessziós díjminimum és 11 egység II. kat. játékkaszinó egész éves működésének 
figyelembevételével – 5 176,6 millió forint.  

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

A dohánytermékek kiskereskedelme koncessziós díjának 2021. évi tervezett bevétele 
általános forgalmi adóval számítva 1 938,8 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 dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos koncessziós díjbevételek tartalmazzák a 
dohánytermék kiskereskedelmi ellátó által fizetendő bruttó koncessziós díjat, továbbá a 
dohánytermék kiskereskedők által fizetendő éves bruttó koncessziós díjat. 

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. 

Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

Az infrastruktúra koncessziókból származó díj 2021. évi tervezett összege általános forgalmi 
adó nélkül számítva 24,5 millió forint.  

Az előirányzat az M6/M60 autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó 
nettó bevételeket tartalmazza. 

2/1/2. JOGCÍMCSOPORT : OSZTALÉKBEVÉTEL  

Az osztalékbevétel előirányzat 2021. évre tervezett 22 700,0 millió forintos összege a magyar 
állam tulajdonában lévő, a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter közvetlen 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok által fizetett 2021. évi osztalék tervezett 
összegét tartalmazza. Az összegek meghatározásánál figyelembevételre kerültek a társaságok 
2020. évi üzleti tervei, valamint a várható gazdasági és finanszírozási helyzete.  

A 2021. évi osztalék bevételi terv társasági bontásban a következő: 
millió forint 

TÁRSASÁG 
 

2021. évi terv 
 

Szerencsejáték Zrt. 15 000,0 
HungaroControl Zrt. 200,0 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 7 500,0 
Összesen: 22 700,0 
 

2/1/3. JOGCÍMCSOPORT : EGYÉB BEVÉTELEK  

Az egyéb bevételek előirányzat 2021. évi 10,0 millió forintos összege a korábbi években 
nyújtott támogatások visszatérítési kötelezettségéből adódó bevételeket, valamint az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő egyéb bevételek tervezett összegét tartalmazza. 

 

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

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 83 425,0 millió forintos 
összege tartalmazza az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 
2021. évi tőkeemelését, pótbefizetését, támogatását, valamint bérfejlesztésének 
ellentételezését szolgáló forrásokat. 

2/2/1. JOGCÍMCSOPORT : AZ NHKV  ZRT. TÁMOGATÁSA  

A hulladékgazdálkodási rendszer finanszírozása érdekében a 2021. évi üzleti év során a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt.-nek 50 000,0 millió forint támogatási 
összeg áll majd rendelkezésére a közszolgáltatók részére fizetendő – díjbevétellel nem 
fedezett – szolgáltatási díjak kifizetésére, valamint a társaság feladatainak ellátásához, a 



hulladékgazdálkodási rendszer működőképességének fenntartásához szükséges működési 
költségeire. 

2/2/2. 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 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. – 2021. évi finanszírozási igénye a 
bértámogatásokkal együtt 23 000,0 millió forint, amely a társaságok ivóvíz és csatorna 
szolgáltatás ágazataiban keletkezett, bevétellel nem fedezett költségei miatt merül fel.  

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

EGYÉB TÁRSASÁGOK FORRÁSJUTTATÁSAI  

Az előirányzat összesen 10 000,0 millió forint keretösszeget tartalmaz. Az előirányzathoz 
tartozó felhalmozási kiadás 4 000,0 millió forint, amelynek célja a naperőművek 
termőföldeken való telepítéséhez szükséges intézkedések érdekében, a megújuló 
energiaforrás-bázisú villamosenergia-termelők hálózati csatlakozásainál az átviteli és elosztó 
hálózati fejlesztések kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása. 

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 a 2020. évtől a 2019. évi bértámogatást biztosítani szükséges. Az előirányzaton 
ennek megfelelően az NVTNM közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságok 2021. évi bérfejlesztési támogatási összege szerepel összesen 5 000,0 millió forint 
összegben.  

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok további forrásjuttatására 
1 000,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. 

2/2/4. JOGCÍMCSOPORT : AZ MFB  ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA  

Az MFB-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti-
működési költségeit – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény 3. § (12) bekezdése alapján – a központi költségvetés biztosítja, amelynek a 2021. 
évre betervezett forrása 25,0 millió forint. 

2/2/5. JOGCÍMCSOPORT : EGYÉB KIADÁSOK  

Az előirányzat összege 400,0 millió forint. Az előirányzat célja a tulajdonosi joggyakorlás 
részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettséghez, a koncesszióhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a 
tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői kiadásokhoz szükséges 
2021. évi forrás biztosítása. 

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

A NÚSZ 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 az országos közutak használatáért fizetendő, megtett távolsággal arányos 
útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magába foglaló integrált elektronikus 
díjszedési rendszer kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő vagyonelemek 
feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására 2022. október 31. napjáig terjedő 
időtartamra került kijelölésre. 



A 2021. évre tervezett 5 000,0 millió forint az állami eszközök fejlesztéséhez szükséges. 

Az útdíjszedési és ellenőrzési rendszer (HU-GO) 2013-as bevezetése óta 7 év telt el, amely 
idő alatt a központi rendszer infrastruktúrája (a 0-24 órában működő hardver, szerver elemek) 
elavult, azok cseréje szükséges. A rendszer leterheltsége a tevékenység bővüléssel 
folyamatosan nőtt. A rendszert eredetileg kizárólag a megtett úttal arányos úthasználati 
rendszerre (UD) optimalizálták, amely jelenleg már az időarányos úthasználatra jogosító e-
matrica értékesítési rendszert (HD) is kiszolgálja, valamint időközben az infrastruktúrába 
becsatlakozott az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) és a 
tehergépjárművek súlymérését végző eszközrendszer (TSM). 

A HU-GO rendszeren időközben jelentős szolgáltatás bővítések valósultak meg jogszabályi 
változás következtében: bővült a termékportfólió, nőtt a díjköteles útszakaszok és ellenőrző 
keresztmetszetek száma. 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. 

A TSM rendszer üzemeltetése mellett 2020. évtől a NÚSZ Zrt.-nek kell gondoskodnia e 
rendszer további fejlesztéséről is, szintén a jelzett forrásigény terhére.  

6. CÍM: A FREKVENCIAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉ TELEK 

6/1. ALCÍM : TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ  

A távközlési koncessziókból származó díjbevétel tervezett összege 333,6 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 fejezeti tartalék előirányzat 6 500,0 millió forint összege 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 2021. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint 
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020-2022. évekre tervezett összegéről 
szóló 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozat a XLIII. fejezetre 6,6 milliárd forinttal magasabb 
bevételi főösszeget, illetve 113,5 milliárd forinttal nagyobb kiadási főösszeget határozott meg 
a törvényjavaslatban szereplő értékhez képest. A bevételi elmozdulás alapvetően a MOL és 
Richter részvények ingyenes átadása miatti osztalék bevétel csökkenés következménye. 

A kiadás csökkenést részben az a szerkezeti változás okozza, hogy az egyes 
vagyongazdálkodási tételek e fejezetből átkerültek a Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe, 
részben a járványhelyzet hatásai kezelése miatti átrendezések hatása. 

  



 


