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ELŐZMÉNY 

 

I.  ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

I.1.  Az MNV Zrt. bemutatása  
 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonról 

rendelkező 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) alapján működő egyszemélyes 

részvénytársaság. Részvénye névre szóló és forgalomképtelen. 

 

2007. december 31-én megszűnt az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., a Kincstári 

Vagyoni Igazgatóság és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, jogai és kötelezettségei 2008. 

január 1-jével az MNV Zrt.-re szálltak. E vagyon az MNV Zrt. rábízott vagyonának minősül. 

 

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

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

mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát határozza meg. 

 

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

tartozik. Az MNV Zrt. alapító okiratát és annak módosításait a Magyar Közlönyben közzé 

kell tenni.       

        

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

 

I.1.1. Az MNV Zrt. feladatai 

 

Az MNV Zrt. feladatairól a Vtv. 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:  

 

a) Előkészíti, illetve végrehajtja az Országgyűlés, a Kormány és a miniszter  állami vagyonnal 

kapcsolatos döntéseit. 

 

b) Nyilvántartást vezet a tulajdonosi joggyakorlása – ideértve a 3. § (1) bekezdése alapján a 

miniszter által vagy külön törvény alapján gyakorolt, valamint a 3. § (2) bekezdése alapján 

jogszabály útján átadott tulajdonosi joggyakorlást is – alá tartozó állami vagyonról, annak 

alapján adatszolgáltatást nyújt. 

 

c) A tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyont közvetlenül vagy polgári jogi 

szerződések útján hasznosítja. 

 

d) Rendszeresen ellenőrzi a vele szerződéses jogviszonyban lévő személyek, szervezetek vagy 

más használók állami vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól az MNV Zrt. 

Felügyelő Bizottságát, az ellenőrzött szervet, szükség esetén a minisztert és az Állami 

Számvevőszéket tájékoztatja. 

 

e) Az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogviszonyokban – jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában - képviseli a Magyar Államot. 

 

f) Ellenőrzi az értékesítési szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítését. 

 

g) Közreműködik a Nemzeti Vagyongazdálkodási Irányelvek és az Éves Nemzeti 

Vagyongazdálkodási Program előkészítésében. 
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h) Az állami feladatok ellátása során a költségvetési szervek, illetve az egyéb, az állami 

vagyont használó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek részére a működésükhöz szükséges állami tulajdon használatához 

szükséges szolgáltatásokat (üzemeletetés, beszerzés) nyújt. 

 

(2) Az MNV Zrt. jogszabályokban meghatározott feladatai állami feladatnak minősülnek. 

 

 

I.1.2. Az MNV Zrt. szervezete 

 

MNV Zrt. székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

 

Internetes honlap elérhetősége: www.mnvzrt.hu  

 

Az MNV Zrt.-ben a részvényesi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a 

továbbiakban: részvényesi jogok gyakorlója) gyakorolja. Működése során a közgyűlés jogai a 

részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg. 

 

Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb 7 tagból álló Igazgatóság látja el. Az igazgatóság 

elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak 

megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók. 

 

Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését 

öt tagból álló Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a miniszter 

nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre 

szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók. 

 

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy nyomott 

cégneve alá: 

a) az Igazgatóság elnöke, a vezérigazgató önállóan, 

b) az Igazgatóság bármely másik két tagja együttesen, 

c) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval együttesen 

írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. 

 

A beszámoló aláírására jogosult: 

Név: Márton Péter vezérigazgató 

Cím: 2094 Nagykovácsi, Tücsök utca 16. 

 

A könyvvizsgáló(k) adatai: 

 

A vállalkozás beszámolójának könyvvizsgálati kötelezettségét írja elő a törvény.  

A Társaság könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 

(01 09 267553) HU 1132 Budapest, Váci út. 20.  

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: 

Név: Bartha Zsuzsanna 

Cím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25. 

Kamarai tagsági szám:  005268 

 

 

 

http://www.mnvzrt.hu/
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A vállalkozás könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatainak ellátásáért felelős személy: 

 Név:  Tóth László gazdasági főigazgató  

Cím: 1172 Budapest, Ignác u. 51. 

Nyilvántartási szám: 135710 

 

A vezérigazgató vezeti az MNV Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az MNV Zrt. 

alapító okirata, a részvényesi jogok gyakorlója határozatai, valamint az Igazgatóság 

döntéseinek keretei között. 

 

A Társaság feladatait a szervezeti-működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a 

központi és a területi szervezeti egységei útján látja el. 

 

 

I.2.  A Rábízott vagyon speciális szabályozása 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (továbbiakban Sztv.) 178. §-a felhatalmazást ad a 

Kormánynak arra, hogy az MNV Zrt. könyvvezetésének és éves beszámolója elkészítésének 

sajátosságait rendeletben szabályozza.  

 

E felhatalmazás alapján került kiadásra a Magyar Állam nevében tulajdonosi joggyakorló 

szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet).  

 

A Kormányrendelet 2. § (1) bek. alapján a tulajdonosi joggyakorló szervezetek a saját 

vagyonuktól elkülönített nyilvántartást kötelesek kialakítani a rábízott állami vagyonról, 

valamint az ennek értékesítésével és hasznosításával összefüggő bevételekről, költségekről és 

ráfordításokról (kiadásokról).  

 

A Vtv. 1. § (2) bekezdése definiálja az állami vagyon fogalmát. A törvény alkalmazásában 

állami vagyonnak minősül: 

 

a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti 

erő, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vagyon vonatkozásában 

törvény az állam kizárólagos tulajdonát nevesíti,  

c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az 

államot megillető egyéb társasági részesedés, 

d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, 

amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít. 

 

A rábízott vagyon Sztv.-től való eltéréseit, a nyilvántartási, elszámolási és beszámolási 

rendszer sajátosságait – a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – a Számviteli 

politika tartalmazza. 
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II. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI 

 

 

A Kormányrendelet a rábízott vagyon könyvvezetésének és éves beszámolója elkészítésének 

sajátosságait az alábbiak szerint szabályozza: 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának és az abban bekövetkező változásoknak az elkülönült 

nyilvántartását és elszámolását a számviteli előírások figyelembevételével az MNV Zrt. 

sajátos tevékenységéből fakadóan sajátos eljárások alkalmazásával, továbbá a Vtv.-ben és a 

Kormányrendeletben előírt beszámolási kötelezettségek betartásával kell megoldani. 

 

Az MNV Zrt. vagyonnyilvántartása kétszintű: 

 

1. Főkönyvi nyilvántartás: integrált pénzügyi-számviteli rendszer (Business Assistant) 

biztosítja a vagyon összesített, főkönyvi szintű nyilvántartását. 

 

2. Tranzakciós nyilvántartás: a főkönyvi nyilvántartásnak az analitikus alátámasztását az 

elődszervezeteknél bevezetésre került informatikai rendszerek valósítják meg. 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának változásáról tárgyév december 31-i fordulónappal éves 

beszámolót készít. A Kormányrendelet 2. § (4) bek. alapján az állami vagyonra vonatkozóan a 

költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolásokról a tárgyévet követő üzleti év május 31. 

napjáig a költségvetési törvénynek „Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások” 

fejezetével megegyező formában pénzügyi beszámolót készít.   

 

A Kormányrendelet 10. § (2) bek. szerint az MNV Zrt. rábízott  állami vagyonról készített 

pénzügyi beszámolóját, éves beszámolóját a részvényesi jogok gyakorlója – a jóváhagyásra 

vonatkozó tulajdonosi döntést követően haladéktalanul – a döntéshozatal során keletkezett 

dokumentumokkal együtt – cégbírósági benyújtás szerinti tartalommal -  megküldi az Állami 

Számvevőszéknek.  

 

A 2013. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámoló részei: 

 

- Mérleg 

- Eredménykimutatás 

- Kiegészítő melléklet  

 

Az Üzleti jelentés nem része a beszámolónak, ugyanakkor annak elkészítése a 

Kormányrendelet 3. § (3) pontja szerint kötelező az MNV Zrt. számára. 

 

A Kormányrendelet 9. § (1)-(3) bekezdése határozza meg a Kiegészítő mellékletre vonatkozó 

sajátosságokat.  

A Kiegészítő melléklet a mérleg és az eredménykimutatás főbb adatainak változásait és annak 

magyarázatát tartalmazza.  

Az értékesítés nettó árbevételét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerint részletezni kell.  

A Kiegészítő melléklet részét képezi a központi költségvetési kapcsolatokat érintő 

elszámolási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséről a Kormányrendelet 3. § (4)-(6) 

bekezdése alapján készített éves mérlegjelentés is.  
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II.1. A mérleg és az egyes mérlegtételek tartalma és értékelése 
 

Az MNV Zrt. Mérlege – a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően – az eszközök és a 

források vagyonkezelők szerinti csoportosításban kerültek kialakításra. Ezen csoportok az 

alábbiak:  

 

- központi költségvetési szerv vagyonkezelők, 

- egyéb vagyonkezelők,  

- közvetlenül kezelt rábízott vagyon. 

 

II.1.1. rész Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök és források 

 

A központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök állományáról, összetételéről a 

Kormányrendelet által meghatározott mérlegsorok összegadatai a Magyar Államkincstár 

korrigált jelentése alapján kerülnek kimutatásra. A Magyar Államkincstár a költségvetési 

szervek mérlegeinek országos összesített adatát oly módon korrigálja, hogy: 

 

- a Magyar Tudományos Akadémia és intézményei mérlegeiben szereplő adatokat nem 

veszi figyelembe, 

- az Országos és a Megyei Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Pénztárak mérlegeiben 

szereplő adatokat nem veszi figyelembe, 

- azon központi költségvetési szervek mérlegadatait sem veszi figyelemben, amelyek fölött 

a tulajdonosi jogokat nem az MNV Zrt. gyakorolja,  

- a központi költségvetési szervek mérlegében kimutatott azon eszközöket sem veszi 

figyelembe, amelyek nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában állnak, 

- és figyelembe veszi azon eszközöket, amelyek a központi költségvetési szervek 

mérlegében nem kerültek kimutatásra, de az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában 

állnak. 

 

Az így meghatározott állami vagyon értéke a központi költségvetési szervek számára egyéb 

jogszabályokban előírt értékelési elvek alapján kerül megállapításra és jellegének megfelelően 

kerül kimutatásra a mérleg azonos részében. 

 

A központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő vagyon analitikus nyilvántartását, 

leltározását a vagyonkezelő szerv végzi el és őrzi meg, a mennyiségben és értékben 

bekövetkezett változásokról a Központi Vagyon Kataszter (a továbbiakban: KVK) rendszeren 

keresztül adatszolgáltatást teljesít, és felel az adatszolgáltatás helyességéért. 

 

 

II.1.2. rész Egyéb vagyonkezelőnél lévő eszközök és források 

 

Az adatszolgáltatásra kötelezett egyéb vagyonkezelő kötelezettségét az MNV Zrt. által kiadott 

és a 2013. évi adatszolgáltatásra vonatkozó 46/2008. számú Vezérigazgatói utasításnak 

megfelelően az alábbiak szerint teljesíti: 

 

 a kezelt állami vagyon tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a 

tárgyévet követő év május 31-ig; 

 

 azon vagyonelemek (részesedések) esetében, ahol a használó a tárgyévet követő május 

31-ig, egyéb jogszabályban előírt határidő betartása miatt tényadat szolgáltatására nem 

lenne képes, ott az adatközlés határideje a tárgyévet követő év szeptember 30-a; 
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 minden tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyon-körbe kerülését (beruházás, 

beszerzés, stb.), a kikerülését (értékesítés, káresemény, stb.), a vagyonkezelők közötti 

mozgását, vagyonkezelői jog átruházását, valamint a vagyonkezelésben lévő vagyon 

nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat 30 naptári napon belül, kivéve a 

vagyonelem hivatalos értékbecslése esetén a forgalmi értéket azonnal, tételesen kell 

jelenteni. Az értékhatár alatt és az értékhatártól függetlenül összevontan nyilvántartott 

vagyonelemeket a felsorolt határidőket figyelembe véve kell teljesíteni; 

 

 új vagyonkezelői jogviszony létesítésekor a szerződés megkötésétől számított 30 

napon belül; 

 

 megszűnő vagyonkezelői jogviszony esetén, csőd- vagy felszámolási eljárás, 

végelszámolási eljárás megindítása esetén haladéktalanul; 

 

 a vagyonkezelői törzsadatban történt változást 8 munkanapon belül. 

 

Az egyéb vagyonkezelőnél lévő vagyon analitikus nyilvántartását, leltározását a 

vagyonkezelő szerv végzi el és őrzi meg, az értékében bekövetkezett változásokról a KVK 

rendszeren keresztül adatszolgáltatást teljesít, és felel az adatszolgáltatás helyességéért. 

 

Az egyéb vagyonkezelőkre a mindenkor hatályos Sztv. előírásai vonatkoznak. Az egyéb 

vagyonkezelők kötelezettsége többek között, hogy biztosítsák az általuk a központi 

vagyonkataszteri rendszeren keresztül teljesített, általuk vagyonkezelt állami vagyonról szóló 

jelentés adatainak egyezőségét az egyéb vagyonkezelők által a vonatkozó jogszabályok 

szerint összeállított beszámoló megfelelő mérlegsoraival.  

 

Amennyiben az egyéb vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő eszközök piaci értéke és 

nyilvántartási értéke között jelentős értékaránytalanság áll fenn és ezt értékbecslés 

alátámasztja, indokolt alkalmazni a Sztv. 58. § (5) bekezdése szerinti értékhelyesbítés 

elszámolását. Az MNV Zrt.-nél az értékhelyesbítés elszámolásának a feltétele, hogy az egyedi 

vagyonkezelt eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen eltér azok nyilvántartási értékétől. Az 

értékbecslést minden évben a vagyonkezelő aktualizálja. Tartósnak minősül az eltérés, ha 

legalább 1 éven át fennáll, és jelentősnek minősül, ha a könyv szerinti értéket legalább 20 %-

kal meghaladja a mérlegkészítéskori piaci érték. Az értékhelyesbítés eszközoldalon az Egyéb 

vagyonkezelőnél lévő eszközök között, forrásoldalon az Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott 

vagyon értékelési tartaléka mérlegsoron kerül kimutatásra.  

A mérlegérték adatokat alátámasztó leltárt az adatokat szolgáltató vagyonkezelő készíti el és 

őrzi meg. 

 

Az egyéb vagyonkezelők által kezelt vagyon változása a 2013. december 31. fordulónapra 

teljesítendő jelentéstételi kötelezettség alapján (melynek határideje 2014. május 31.) kerül 

kimutatásra az éves beszámolóban. 
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II.1.3. rész Közvetlenül kezelt eszközök, források 

 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésű eszközeinek bemutatása, értékelése az Sztv. illetve a 

Kormányrendelet előírásainak megfelelően készített Számviteli politika, továbbá annak 

részeként elfogadott Eszközök és Források értékelési szabályzata szerint történik.  

 

 

II.1.3.1. Eszközök 

 

II.1.3.1.1.Befektetett eszközök 

 

Az MNV Zrt. a Sztv. 24. § (2) bekezdésének megfelelően a Befektetett eszközöket az alábbi 

bontásban mutatja ki: 

 

- Immateriális javak 

- Tárgyi eszközök 

- Befektetett pénzügyi eszközök 

- Bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

 

Immateriális javak 

 

Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő tartósan állami tulajdonban maradó immateriális 

javakat pl. szellemi termékeket, bérleti jogot, vagyoni értékű jogokat - az ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével –, üzleti vagy cégértéket az induló tőkével, 

illetve az induló tőke változásával szemben kell kimutatni. Az immateriális javak 

vonatkozásában a társaság értékhelyesbítést nem számol el. 

 

Tárgyi eszközök 

 

A tárgyi eszközök között az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron 

külön tagolásban kerül kimutatásra az MNV Zrt. kezelésében lévő és tartósan a Magyar 

Állam tulajdonát képező egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok.  

 

Az Sztv. előírásainak megfelelően a földterületek után értékcsökkenési leírás elszámolására 

nem kerül sor. Kivételt képez ez alól a bányaművelésben lévő, illetve a veszélyes hulladékok 

kezelésére használt földterület. 

 

Az egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron kerül kimutatásra 

minden olyan - az MNV Zrt. kezelésében lévő és tartósan állami tulajdonban maradó - 

ingatlan (épület, építmény, telek, ültetvény stb.), amely fölött a tulajdonosi jogokat az MNV 

Zrt. gyakorolja, és nem képezik vagyonkezelés tárgyát. Az MNV Zrt. az egyéb ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében terv szerinti értékcsökkenést számol el, kivéve az 

Sztv. szerinti egyes típusait (ültetvény, stb). 

 

A Műszaki berendezések, gépek, járművek, az Egyéb berendezések, felszerelések, járművek, 

a Beruházások, felújítások és a Beruházásokra adott előlegek sorokon kerülnek kimutatásra 

a közvetlenül kezelt rábízott vagyon megfelelő eszközei könyv szerinti értéken. Az eszközök 

és források értékelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően terv szerinti, terven felüli 

értékcsökkenés elszámolására kerül sor. A tárgyi eszközök vonatkozásában az 

értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével a társaság nem él.  
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Az év közben vagyonkezelésbe adott eszközök a közvetlenül kezelt eszközök induló tőkéjével 

szemben kerülnek elszámolásra. 

 

Befektetett pénzügyi eszközök 
 

Az MNV Zrt a befektetett pénzügyi eszközök között a Tartós állami tulajdonú 

részesedések mérlegsoron mutatja ki a Vtv. mellékletében szereplő tartósan állami 

tulajdonban maradó társasági részesedések (részvények, üzletrészek) nyilvántartási értékét. 

 

Az illetékes döntéshozó fórum döntése alapján az értékesítésre szánt részesedések átsorolásra 

kerülnek az értékesítésről szóló döntés meghozatalát követően az Értékesítési célú állami 

részesedések közé. A részesedések értékét a bekerülési érték, az elszámolt értékvesztés és az 

értékhelyesbítés összevont értéke adja meg. 

 

A rábízott vagyon éves beszámolójában a részesedések után év végén értékvesztés kerül 

elszámolásra:  

 

 nem tőzsdei részesedések esetén, ha azok MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt 

álló tulajdonhányadát a közgyűlés/taggyűlés által elfogadott, auditált tárgyévi 

mérlegében (amennyiben konszolidált mérleg készítésére kötelezett, akkor a 

konszolidált mérlegében) szereplő saját tőkéjének tulajdonarányos értéke a korábbi 

nyilvántartási értéknél alacsonyabb,  

 

 tőzsdei részesedések esetén, amennyiben a mérlegkészítés napját megelőző 180 

naptári nap napi átlagárának napi forgalommal súlyozott tulajdonarányos értékét a 

könyv szerinti érték meghaladja. 

 

A rábízott vagyonnal kapcsolatos éves beszámolóban a részesedések után év végén 

értékhelyesbítés kerül elszámolásra: 

 

 tőzsdei részesedések esetén, amennyiben a mérlegkészítés napját megelőző 180 

naptári nap napi átlagárának napi forgalommal súlyozott tulajdonarányos értéke a 

könyv szerinti értéket meghaladja. A különbözet minden esetben jelentősnek minősül, 

így ennek fennállásakor minden esetben elszámolásra kerül. 

 

 tőzsdére nem bevezetett társasági részesedések esetén piaci érték  a saját tőke érték 

részesedésre jutó arányos értékével egyezik meg. 

 

A főkönyvi számla mögött analitikus nyilvántartás van, amely társasági formánként és 

társaságonként tételesen tartalmazza a részvények és az üzletrészek főbb jellemzőit, valamint 

- a Vtv.-ben meghatározott állami tulajdoni hányad arányában - a jegyzett tőkét, saját tőkét és 

a tárgyévi mérlegben szereplő értékét. 

 

A Tartósan adott kölcsönök mérlegsoron kerül kimutatásra a rábízott vagyonban lévő 

társaságok részére nyújtott hosszú lejáratú (éven túli) követelések, kölcsönök fordulónapi záró 

értéke, a részletfizetési szerződésekből eredő együttes követelések éven túli esedékes részei, 

továbbá a rövid lejáratra nyújtott, de a lejárat meghosszabbítása miatt éven túlivá vált 

követelések.  
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Ezen követelésekre – az adósok egyedi minősítése alapján – értékvesztés kerül elszámolásra, 

amennyiben a követelés megtérülése bizonytalan. Értékvesztés a követelés könyv szerinti 

értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében kerül megképzésre. 

Amennyiben a várhatóan megtérülő összeg jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti 

értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkentjük. 

 

A befektetett pénzügyi eszközök között mutatjuk ki továbbá a tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokat, valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését. 

 

Bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

 

A befektetett eszközök közül itt kerülnek kimutatásra mindazon eszközök, amelyeket az 

MNV Zrt. bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, üzemeltetésre, kezelésre átadott. 

 

II.1.3.1.2. Forgóeszközök 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyon mérlegében a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra: 

 

- a készletek 

- a követelések 

- az értékpapírok 

- a pénzeszközök 

 

Készletek 

 

A készletek között kerül kimutatásra az értékesítésre szánt immateriális javak és tárgyi 

eszközök, amelyek a Tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsorolásra kerülnek az üzleti 

év folyamán. Az átsorolás az illetékes döntéshozó fórumnak az értékesítési eljárás 

megindításáról szóló döntése alapján történhet.  

 

Készletként kerülnek kimutatásra továbbá a központi költségvetési szervtől vagy egyéb 

vagyonkezelőtől visszavett, a hagyatékból származó és az egyéb készletek.  

 

Ennek megfelelően a készletek között mutatjuk ki az alábbiakat: 

 

- Átsorolt készletek 

- Központi költségvetési szervtől visszavett készletek  

- Egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek 

- Hagyatéki készletek 

- Egyéb készletek 

 

Az átsorolt eszközök nettó értéken kerülnek kimutatásra a készletek között.  

 

Követelések 

 

A Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból mérlegsoron mutatjuk ki a belföldi és 

külföldi vevők részére kiszámlázott, vagy egyéb bizonylat (szerződés) alapján előírt, elismert 

és a mérleg fordulónapig ki nem egyenlített követelések összegét.  

 

A devizában fennálló követelések összege a hivatalosan közzétett MNB deviza árfolyamon 

kerül be a könyvekbe. A mérleg fordulónapján devizában fennálló követeléseket az utolsó 

banki munkanap hivatalosan közzétett MNB deviza árfolyamon értékeljük. 
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A követelések között külön soron tartjuk nyilván az Egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe 

adott eszközökkel kapcsolatos követeléseket, ahol az értékcsökkenés visszapótlását tartalmazó 

követelések kerülnek kimutatásra a vagyonkezelésbe adott eszközöknél az eszközönként 

rögzített bekerülési érték és az egyes eszközök könyv szerinti értéke különbözetében - a 

vagyonkezelő adatszolgáltatás alapján - bekövetkezett változás évenként meghatározott 

összegében mindaddig, amíg azok a vagyonkezelő által vagyonkezelési szerződés szerint nem 

kerülnek teljesítésre. 

 

A Központi költségvetési szervtől átvett követelések között mutatjuk ki ezen a címen bekerült 

követeléseket. 

 

A Rövid lejáratú kölcsönök között mutatjuk ki az állami tulajdonú társaságok és más szervek 

részére nyújtott kölcsönöket és az elődszervezetektől átkerült dolgozói kölcsönök éven belüli 

esedékes részét. 

 

Az Egyéb követelések között mutatjuk ki a Rábízott vagyon értékesítésével, illetve a vagyon 

kezelésével összefüggésben a mérleg fordulónapján fennálló különféle követelések összegét. 
Ilyenek pld. tőkeemeléshez, osztalékfizetéshez kapcsolódó követelés, végelszámolásból, 

felszámolásból eredő tulajdonosi követelések, egyéb címen fizetett előlegek, saját vagyonnal 

szembeni elszámolásból eredő követelések, stb. 

 

A vevői, illetve az egyéb követelések esetében az adós egyedi minősítése alapján az üzleti év 

mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett 

követeléseknél értékvesztés kerül elszámolásra a követelés könyv szerinti értéke és a 

várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében az Eszközök és források 

értékelési szabályzatában rögzítettek alapján. 

 

Amennyiben a várhatóan megtérülő összeg jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti 

értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztés visszaírással csökkentésre kerül. 

 

A behajthatatlanná vált követelés az egyéb ráfordítások terhére hitelezési veszteségként kerül 

leírásra. 

 

Értékpapírok 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyon mérlegében az értékpapírok között kerül kimutatásra a rábízott 

vagyonhoz kapcsolódó Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések, az Értékesítési célú 

hitelviszonyt megtestesítő és Egyéb értékpapírok nyilvántartás szerinti értéke.  

 

Az Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések az értékesítésről, kikerülésről szóló döntés 

meghozatalát követően kerülnek átsorolásra az értékpapírok közé. Az átsorolás könyv szerinti 

értéken történik. A részesedések nyilvántartási értékét – összhangban a Sztv.-vel - a 

bekerülési érték és az az elszámolt értékvesztés összevont értéke adja meg.   

 

Az Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérlegsoron kerül kimutatásra a 

hitelviszonyt megtestesítő, az MNV Zrt. tulajdonába került értékpapír. Ezeket bekerülési 

értéken tartjuk nyilván. A mérlegsorhoz, illetve a főkönyvi számlához analitikus nyilvántartás 

kapcsolódik. 

 

Az Egyéb értékpapírok számlán kerül kimutatásra minden egyéb értékpapír. 
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Pénzeszközök 

 

A pénzeszközök mérlegsor csak a Vtv. 22. § (4)-(5) bekezdése szerinti jogcímen 

hitelintézetnél vezetett számlák egyenlegét tartalmazza. A Magyar Államkincstárnál vezetett, 

előirányzati és finanszírozási pénzforgalmi számláknak év végén nem lehet egyenlege, ezek 

zárás előtti összevont egyenlegét a mérleg fordulónapjával kötelezettségként/követelésként át 

kell vezetni a Mérleg szerinti eredmény alatt meghatározott Költségvetési pénzforgalmi 

kapcsolatok számlával, azaz az eredménnyel szemben. 

 

 

II.1.3.1.3. Aktív időbeli elhatárolások 

 

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása a mérlegben az elhatárolási jogcímek csoportjai 

szerint: 

- bevételek aktív időbeli elhatárolása 

- költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

- halasztott ráfordítások 

 

 

II.1.3.2. FORRÁSOK 

 

A mérlegben forrásként a rábízott vagyon tőkéjét, a céltartalékokat, tartalékokat, a rábízott 

vagyon kötelezettségeit és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. 

 

II.1.3.2.1. Saját tőke 

 

A rábízott vagyon tőkéje a rábízott vagyon induló tőkéjéből, a rábízott vagyon 

tőkeváltozásából, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékhelyesbítés értékelési 

tartalékából, a tárgyév mérleg szerinti eredményéből és a központi költségvetési szerv 

vagyonkezelők tartalékaiból tevődik össze. A rábízott vagyon tőkéje a Sztv. 39. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti valós értékelés értékelési tartalékát nem tartalmazhatja.  

 

A rábízott vagyon induló tőkéje a 2008. január 1-jei nyitómérlegben kimutatott eszközök és 

kötelezettségek különbözete. A rábízott vagyon induló tőkéje módosításaként kell figyelembe 

venni a 2008. január 1-je előtt már meglévő, de a jogelődök nyilvántartásaiban nem szereplő, 

a 2008. január 1-je után állományba vett, a rábízott vagyonba tartozó eszközök könyv szerinti 

(piaci) értékének megfelelő értéket.  

 

A rábízott vagyon tőkeváltozásaként a rábízott állami vagyonba tartozó, korábban ilyenként 

még állományba nem vett, piaci értékkel bíró eszközök állományba vételi értékének forrását 

kell kimutatni. Itt kell kimutatni a tárgyévben központi költségvetési forrásból, illetve európai 

uniós forrásból megvalósult, a rábízott vagyonba tartozó új (2008. január 1. utáni) eszközök 

állományba vételi értékével azonos értéket is.  

 

Eredménytartalékként kell kimutatni a rábízott vagyonnal való gazdálkodás előző üzleti év 

mérleg szerinti eredményét és annak változását, ide értve az előző üzleti év(ek) mérleg 

szerinti eredményének a módosítását is.  

 

Lekötött tartalékként kell kimutatni – a Sztv. szerint – más jogszabály szerint vagy a 

vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját 

céljait szolgáló - tartalékot. 
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Az Értékhelyesbítés értékelési tartaléka soron vagyonkezelő típusonként elkülönítve kell 

kimutatni a vagyonkezelésben és a saját kezelésben lévő vagyonelemek értékhelyesbítésének 

értékelési tartalékát. Ezen a soron elsősorban a részesedések év végi átértékelése kerül 

kimutatásra. 

 

Mérleg szerinti eredményként kell kimutatni a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal 

módosított működés mérleg szerinti eredményét, egyezően az eredménykimutatásban ilyen 

címen kimutatott összeggel.  

 

II.1.3.2.2.Céltartalékok 

 

Az MNV Zrt. kötelezettségeit a céltartalék képzésének érdekében az alábbi szempontok 

szerint minősíti: 

- mérlegben szereplő kötelezettségek (normatív) 

- mérlegen kívüli kötelezettségek  

 

A mérlegben szereplő (normatív) kötelezettségek esetében ismert a kötelezettség tartalma, 

jogosultja, a kötelezettség esedékessége és összege.  

 

A mérlegen kívüli kötelezettségek olyan szerződés alapján fennálló kötelezettségek, amelyek 

a mérleg fordulónapján már fennállnak, de mérlegtételként való szerepeltetésük egy jövőbeni 

esemény bekövetkezésétől, vagy a szerződés teljesítésétől függ. 

 

A mérlegen kívüli kötelezettségeknek két típusa van: 

 

- függő kötelezettségek: harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettségek, amelyek 

a mérleg fordulónapján fennállnak, de mérlegtételként való szerepeltetésük jövőbeni 

eseménytől függ  

 

- biztos (jövőbeni) kötelezettségek: olyan visszavonhatatlan kötelezettségek, amelyek a 

mérleg fordulónapján már fennállnak, de a szerződés teljesítése még nem történt meg, 

ezért mérlegtételként nem szerepeltethetők. 

 

Az MNV Zrt. céltartalékot képez egyrészt a mérlegben szereplő (normatív) kötelezettségek 

kamatára, másrészt a függő kötelezettségekre. 

 

A céltartalék képzését tételes analitikus nyilvántartással kell alátámasztani.  

 

A képzett céltartalék az egyéb ráfordításokkal szemben kerül kimutatásra, felhasználását, 

megszüntetését, csökkentését az egyéb bevételek között kell kimutatni. 

 

II.1.3.2.3. Kötelezettségek 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Az MNV Zrt. a Hosszú lejáratú kötelezettségek között a Tartozások kötvénykibocsátásból 

mérlegsoron a társaság által kibocsátott kötvények értékét mutatja ki, amely kötelezettség a 

kötvények tulajdonosaival szemben áll fel. A kötvény kibocsátója az adós, a kötvény 

vásárlója pedig a hitelező. A kötvénykibocsátás időtartama, a visszafizetés ütemezése, a 

kamatfizetés módja a társaság döntésétől függ. A kötvénykibocsátásból származó 

kötelezettség a mérlegben a még vissza nem fizetett összeget tartalmazhatja, csökkentve a 

mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes összeggel. 
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Az egyéb hosszú lejáratú hitelek mérlegsoron a fennálló hitelállomány éven túli lejáratú 

része kerül kimutatásra. 

 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra minden más, az előző 

mérlegsorokban ki nem mutatott hosszú lejáratú kötelezettség. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

A Rövid lejáratú kölcsönök sor tartalmazza a kölcsönök éven belül esedékes részét, ebből 

kiemelve az átváltoztatható kötvények mérlegértékét. 

 

A Rövid lejáratú hitelek sor tartalmazza a hitelek éven belül esedékes részét.  

 

A Vevőktől kapott előlegek mérlegsoron kerül kimutatásra a rábízott vagyonnal kapcsolatosan 

a vevőktől kapott előlegek bruttó, az ÁFÁ-t is magában foglaló összege.  

 

A Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (szállítók) mérlegsoron kell 

kimutatni a rábízott vagyonnal kapcsolatosan befogadott és a fordulónapig még ki nem 

egyenlített szállítói számlák összegét.  

 

Az Egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettségek között kell kimutatni a velük 

kapcsolatban keletkezett kötelezettségek fordulónapi nyilvántartás szerinti értékét. 

 

Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni a rábízott vagyonnal 

összefüggésben keletkezett egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összegét (pl. a központi 

költségvetés felé fennálló kötelezettség, bánatpénzzel, ajánlati biztosítékkal, óvadékkal 

kapcsolatos kötelezettségek, adókkal kapcsolatos kötelezettségek, hagyatékkal kapcsolatos 

kötelezettségek stb.) továbbá a hosszú lejáratú kötelezettségből az egy éven belül esedékes 

kötelezettséget (pl. kötvénykibocsátás l éven belül esedékes törlesztése).  

 

 

II.1.3.2.4. Passzív időbeli elhatárolások 

 

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása a mérlegben az elhatárolási jogcímek csoportjai 

szerint: 

- bevételek passzív időbeli elhatárolása 

- költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

- halasztott bevételek 

 

 

II.2. Az eredménykimutatás felépítése és tartalma 
 

A Kormányrendelet előírásainak megfelelően egyértelműen el kell különíteni az MNV Zrt.-

nél a saját vagyonnal kapcsolatos, illetve a rábízott állami vagyonnal összefüggő bevételeket 

és ráfordításokat, költségeket. Ennek érdekében a rendszeresen előforduló költségek esetében 

olyan költség besorolási-, illetve költségmegosztási rendszer került kialakításra, amely hosszú 

távon biztosítja az egységes gyakorlat alkalmazását. Az esetenként felmerülő és egyértelműen 

nem besorolható költségek esetében egyedi költségmegosztást kell alkalmazni. 
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A rábízott vagyon bevételeinek és ráfordításainak nyilvántartása és elszámolása során el kell 

különíteni a vagyonhasznosítással, az értékesítéssel kapcsolatos és az egyéb bevételeket és 

költségeket, továbbá biztosítani kell a mindenkor hatályos költségvetési törvényben előírt 

bevételek és ráfordítások jogcímenkénti nyilvántartását. 

 

Az eredménykimutatás az MNV Zrt. rábízott vagyonának összköltségeljárással készített „A” 

típusú eredménykimutatása, amely az MNV Zrt.-re jellemző sajátos megnevezésű sorokból 

áll.  

 

Az eredménykimutatás sorai a rábízott vagyonnal kapcsolatos sajátos bevételeket és 

ráfordításokat tartalmazzák. 

 

A ráfordítások – a vagyonkezelés, az értékesítés és egyéb tevékenység esetében - a tárgyévet 

érintően elszámolt tételeket tartalmazzák függetlenül attól, hogy azok pénzügyi teljesítése 

megtörtént-e. 

 

A hasznosítás nettó árbevétele között az állami tulajdonban lévő vagyonrészek kezelésének 

bevételei, haszonbérleti díjak, földhasználati díjak, vagyonkezelői díjak, bányászati, vadászati 

jog díjai, és egyéb vagyonhasznosítási bevételek kerülnek elszámolásra.  

 

Az értékesítés nettó árbevétele között a beszámolási időszakban kiszámlázott, vagy egyéb 

bizonylat alapján forintban, devizában, kárpótlási jegy ellenében előírt bevételek összegét 

számoljuk el.  Ide tartoznak a kormányzati és egyéb ingatlanok értékesítésének bevételei, 

illetve egyéb eszközök értékesítésének bevételei. 

 

Külön soron mutatjuk ki az exportértékesítés árbevételét. 

 

Az egyéb ki nem emelt árbevétel között kerül elszámolásra minden olyan egyéb bevétel, 

amely a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik. Kiemelt tételei: felszámolás, végelszámolás 

során kapott bevételek, pályázati dokumentáció bevétele, az anyag, készlet értékesítés 

árbevétele, kártalanításból származó, perköltség árbevétel, valamint egyéb, ki nem emelt 

bevételek. 

 

A rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének 

ráfordításaként kell kimutatni ezen eszközöknek az értékesítéskori nyilvántartás szerinti 

értékét. 

 

Az Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként kell kimutatni az ilyen jogcímen 

elszámolt tételeket.  

 

A rábízott vagyon működtetésének ráfordításai: 

  
a) hasznosítással (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) kapcsolatos ráfordítások, 

b) a rábízott vagyon működtetésének egyéb - beleértve az állami tulajdonú társaságok 

támogatását - ráfordításai. 

 

Külön soron kerül bemutatásra a Rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai, az 

Értékcsökkenési leírás, valamint az Egyéb ráfordítások, ebből külön kiemelve az elszámolt 

értékvesztés összege. 
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A Pénzügyi műveletek bevételei között kerül kimutatásra a kapott osztalék, a befektetett 

pénzügyi eszközök, valamint a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok 

árfolyamkülönbsége, valamint a devizában nyilvántartott követelések, kötelezettségek évközi, 

illetve az év végi értékeléséből adódó összevont árfolyamnyeresége. 

 

A Pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül kimutatásra a befektetett pénzügyi 

eszközök árfolyamvesztesége, a fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások, a részesedések 

értékvesztése és annak visszaírása, valamint a devizában nyilvántartott követelések, 

kötelezettségek évközi, illetve az év végi értékeléséből adódó összevont árfolyamvesztesége. 

 

A Rendkívüli bevételek között kerül kimutatásra különösen a részesedések tőkeleszállítása 

kapcsán kivezetett érték, a hagyatékként átvett eszközök, valamint a többletként fellelt 

eszközök, illetve a véglegesen kapott pénzeszközök. 

 

A Rendkívüli ráfordítások között kerül kimutatásra különösen az állami tulajdonú 

társaságok vissza nem térítendő támogatása, a nem behajthatatlan elengedett követelések 

könyv szerinti értéke. 

 

A Mérleg szerinti eredményt módosító mérlegsor a Költségvetési pénzforgalmi 

kapcsolatok a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák zárás előtti összevont egyenlegét 

mutatja.  

 

A rábízott vagyon Pénzügyi beszámolójára vonatkozó jellemzők  

 

Az MNV Zrt. a Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése alapján az állami vagyon költségvetési 

kapcsolatait érintő elszámolásairól a tárgyévet követő üzleti év május 31. napjáig a 

költségvetési törvénynek „Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások” 

fejezetével megegyező formában pénzügyi beszámolót készít, kiegészítve azt a finanszírozási 

bevételek és kiadások tételeivel. A pénzügyi beszámoló sémája abban tér el a költségvetési 

tv.-nek „Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások” fejezetének soraitól, hogy a 

pénzügyi beszámolóban kizárólag azok a sorok szerepelnek, amelyek fölött az MNV Zrt.-nek 

rendelkezési jogosultsága van. 

 

A Pénzügyi beszámoló a beszámolási időszakban főbb jogcímenként bemutatja az 

előirányzathoz való összehasonlítással a rábízott vagyonnal kapcsolatosan ténylegesen 

realizált bevételeket és kiadásokat.  

 

A rábízott vagyon bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi nyilvántartási rendszere a 

jelenleg hatályos költségvetési törvény előirányzatainak megfelelően került kialakításra. 
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III. KIEGÉSZÍTÉSEK A RÁBÍZOTT VAGYON MÉRLEG ÉS 

EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ 

 

III.1. ÁROP – Állami vagyonnyilvántartás teljeskörűségének és 

minőségének javítása  

 

Az MNV Zrt. sikeresen pályázott az ÁROP-1.2.15-2012-2012-0001 projektre, melynek célja 

az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének és minőségének javítása.  

ÁROP-1.2.15 kódszámú kiemelt projekt átfogó célja, hogy javuljon az állami 

vagyongazdálkodás eredményessége, a nyilvántartások pontossága és költséghatékonysága a 

megbízható, valós értéket közelítő nyilvántartási értéken nyilvántartott állami 

vagyonelemekből álló vagyonnyilvántartás kialakításán, valamint az egységes 

vagyonértékelési alapelvek kidolgozásán és érvényesítésén keresztül. 

 

A projekt sikeres megvalósítása az alábbi eredményekkel jár: 

- legalább 2 000 milliárd forint aktualizált nyilvántartási értékű állami vagyonelem 

állomány növekmény; 

- a megbízható értéken, elektronikusan (nem papír alapon) rögzített állami vagyonelemek 

állami vagyonnyilvántartásban történő rögzítésének módszertana, amely a projekt 

megvalósítása során pilot helyszíni felmérés és rögzítés keretében tesztelésre kerül; 

- hatékony, központosított, egységes állami vagyonnyilvántartási folyamat; 

- adatminőséget fenntartó, folyamatba épített ellenőrzések rendszere; 

- az állami vagyonnyilvántartás új eljárásrendjére felkészített, vagyonkezelői jelentésekért 

felelős szakembergárda a vagyonkezelőknél és az MNV Zrt.-nél egyaránt. 

 

A projekt azon kiemelt célja, hogy az állami vagyon állománya 2 000 Mrd Ft-tal növekedjen, 

az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2013. évi mérlegében való megjelenése szempontjából a 

hatályos számviteli jogszabályok korlátozott megjelenítést tettek lehetővé az alábbiak szerint: 

- az elfogadott módszertan alapján megállapított ásványi vagyon értéke        1 043 387 MFt 

- az M5 és az M6 koncessziós autópályák értéke     680 381 MFt 

- az értékhelyesbítés kiterjesztése a társasági részesedések teljes körére 190 306 MFt 

- az elfogadott módszertan alapján megállapított szénhidrogén kutak értéke   32 536 MFt 

- az elfogadott módszertan alapján megállapított légtér értéke     22 619 MFt 

összesen:                   1 969 229 MFt 

 

A projekt eredményeképpen további állami vagyonelemek kerültek átértékelésre (pl. 

termőföld, erdő, üvegházhatású gázok kvótái), azonban ezek az MNV Zrt. rábízott 

vagyonának 2013. évi mérlegében nem jelenhettek meg, tekintettel arra, hogy ezek felett az 

MNV Zrt. 2013. december 31-én nem gyakorolta a tulajdonosi jogokat, azonban ezen 

vagyonelemek átértékelése által a projekt azon kiemelt célja, hogy az állami vagyon 

állománya 2 000 Mrd Ft-tal növekedjen, megvalósult.  

  



 

 

 

 

18 

III.2. Az MNV Zrt. 2013. december 31. napjára vonatkozó éves beszámoló 

mérlegtételeinek bemutatása 

 
Az MNV Zrt. Rábízott vagyon eszközeinek és forrásainak vagyonkezelőnkénti bontását az 

alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

 

ESZKÖZÖK 
 

1. rész Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök  

 

A központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő vagyon változása az MNV Zrt. 

2013. évi éves beszámolójában az alábbiak szerint került kimutatásra. 

 

 

adatok MFt-ban

A   Befektetett eszközök 8 076 113 9 751 931

I     Immateriális javak 65 525 1 116 133

II   Tárgyi eszközök 7 768 413 8 276 584

III  Befektetett pénzügyi 

eszközök 88 242 40 381

IV Üzemeltetésre, kezelésre 

átadott, koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott, ill. 

vagyonkezelésbe vett 

eszközök

153 933 318 833

B   Forgóeszözök 2 007 920 2 222 800

I     Készletek 86 539 86 772

II   Követelések 996 299 1 116 770

III  Értékpapírok 10 149 6 444

IV Pénzeszközök 718 231 802 551

V   Egyéb aktív pénzügyi 

elszámolások 196 702 210 263

Eszközök összesen: 10 084 033 11 974 731

2012.12.31 2013.12.31

 
 

                                               

A központi költségvetési szervek eszközeinek értéke 1 890 698 MFt-tal növekedett a 

befektetett eszközök 1 675 818 MFt-os és a forgóeszközök 214 880 MFt-os növekedése 

következtében.  

 

A központi költségvetési szervek összesített mérlegadatait az MNV Zrt. a rábízott vagyon 

mérlegébe a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatok alapján állítja be az alábbi 

korrekciók elvégzésével: 
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adatok MFt-ban 

Központi költségvetési szervek MÁK által szolgáltatott   

összesített eszközértéke 2013. december 31-én    11 170 817 

GyEMSZI tulajdonosi joggyakorlásába került intézmények értéke     -491 855 

NFA tulajdonosi joggyakorlásába került termőföldek értéke       -19 995 

Más szervezet tulajdonosi joggyakorlásában lévő részesedések értéke    -328 222 

Koncessziós vagyon (M5 és az M6 autópályák értéke)      +680 381  

Magyarország ásványi vagyonának értéke      +1 043 387 

egyéb korrekció             -79 782 

 összesen:                  11.974.731  

 

Új korrekciós tételként jelent meg a III.1. pontban leírtak szerint a koncessziós szerződés 

alapján a koncessziós társaságok által létrehozott, állami tulajdonban lévő, az M5 és az M6 

autópályák eszközeinek értékkel történő megjelenése az alábbiak szerint:  

- AKA Zrt.    203 913 MFt  

- M6 Duna Zrt.      87 809 MFt 

- M6 Tolna:    129 412 MFt  

- MAK-Mecsek Zrt.  259 247 MFt  

 

Ugyancsak új korrekciós tétel Magyarország ásványi vagyonának értékkel történő 

megjelenése a III.1. pontban bemutatottak szerint.  

 

A legjelentősebb központi költségvetési szerv vagyonkezelők adatai: 

 

                                                                                                    adatok MFt-ban 

Megnevezés 2012.12.31 2013.12.31 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ       5 719 023     5 416 675              

NFÜ - Uniós Fejlesztések Fejezeti 

kezelésű előirányzatok          612 959     863 432                 

Egyéb HM szervezetek          482 471     477 726                 

Emberi Erőforrás Minisztérium Fejezeti 

kezelésű előirányzata 314 465 365 942 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 309 230 272 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal          398 110     204 307                 

MH ÖHP és alárendelt szervezetei          118 511     114 296             

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 110 148 109 034 
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2. rész Egyéb vagyonkezelőnél lévő eszközök  

 

Az egyéb vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő vagyon az MNV Zrt. 2013. évi éves 

beszámolójában az alábbiak szerint került kimutatásra. 

 

adatok MFt-ban

2012.12.31 2013.12.31

C   Befektetett eszközök                    1 592 052                    1 885 639    

I     Immateriális javak                              693                         23 256    

II   Tárgyi eszközök                    1 591 028                    1 862 382    

III  Befektetett pénzügyi eszközök                              331                                  1    

D   Forgóeszözök                           1 462                           1 854    

I.   Készletek                           1 462                           1 854    

Egyéb vagyonkezelőknél lévő 

Eszközök összesen: 
                   1 593 514                    1 887 493    

 
 

  

Az egyéb vagyonkezelői vagyon összességében 293 587 MFt-tal nőtt, melyből a legnagyobb 

tétel az EU forrásból megvalósuló út- és vasúti beruházások növekedéséhez köthető (213 458 

MFt).  

 

A 10 000 MFt feletti vagyonnal gazdálkodó egyéb vagyonkezelőkre vonatkozó adatokat az 

alábbi táblázat mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 2012.12.31 2013.12.31 Változás

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 861 175 925 748 64 573

Magyar Államvasutak Zrt. 341 832 490 717 148 885

Budapest Airport Zrt. 84 572 87 989 3 417

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 25 464 66 352 40 888

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 64 604 64 304 -300

Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Zrt. 53 964 41 123 -12 841

Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. 31 315 30 562 -753

Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 19 433 21 937 2 504

Észak-magyarországi Regionális 

Vízművek Zrt.
18 569 18 193 -376

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1 860 17 074 15 214

HungaroControl értékhelyesbítés 13 705 14 471 766

adatok MFt-ban
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3. rész Közvetlenül kezelt eszközök 

 

A közvetlenül kezelt eszközök vagyonváltozását az alábbi táblázat mutatja be: 

 

adatok MFt-ban

2012.12.31 2013.12.31

E. Befektetett eszközök                         1 634 836                          1 897 876    

I. Immateriális javak 384 935

II. Tárgyi eszközök 122 322 139 030

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 512 130 1 757 911

IV. Bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, 

üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
0 0

F. Forgóeszközök 85 414 118 507

I. Készletek 12 457 19 747

II. Követelések 66 850 86 979

III. Értékpapírok 2 126 7 419

IV. Pénzeszközök 3 981 4 362

G. Aktív időbeli elhat. 1 717 38 014

Eszközök összesen 1 721 967 2 054 397  
 

A közvetlenül kezelt eszközök értéke 332 430 MFt-tal nőtt, a növekedés részletesen az egyes 

eszközcsoportoknál kerül ismertetésre. 

 

 

           Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

            2012.12.31.  2013.12.31. 

E. Befektetett eszközök         1 634 836                1 897 876   

 

Ez a fősor az alábbi sorok összesítését tartalmazza: 

I. Immateriális javak 384 935 

II. Tárgyi eszközök 122 322 139 030 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 512 130 1 757 911 

IV. Bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, 

üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

 

0 

 

0 

  

   

      

  Nyitó (MFt)       Záró (MFt) 

           2012.12.31.        2013.12.31. 

I. Immateriális javak                384                      935 

 

3. Vagyoni értékű jogok 358 518 

4. Szellemi termékek 26 417 

6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 
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Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

         2012.12.31.  2013.12.31. 

II. Tárgyi eszközök                122 322              139 030 

 

adatok MFt-ban

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok         107 846          116 882    

    ebből: Termőföld             2 305                    -      

               Egyéb ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jog         105 541          116 882    

2. Gépek, berendezések, felszerelések                830                 680    

3. Járművek                    4                     4    

5. Beruházások, felújítások             7 201            18 100    

6. Beruházásokra adott előlegek             6 441              3 364     
A közvetlenül kezelt tárgyi eszközök állományának 16 708 MFt-os növekedését az alábbi 

mérlegsorok változásai eredményezték: 

 

 

 

 

A közvetlenül kezelt immateriális javak, tárgyi eszközök, értékesítési célú és hagyatéki 

készletek vagyonváltozását a Kiegészítő melléklet 1. sz. melléklete részletesen bemutatja.  

  

 

  Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

           2012.12.31.  2013.12.31. 

III. Befektetett pénzügyi eszközök        1 512 130   1 757 911 

 

               adatok MFt-ban 

1. Tartós állami tulajdonú részesedések 1 463 870    1 495 504    

-        Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken   1 697 346       1 854 209    

-        Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése      233 476          358 705    

2. Tartósan adott kölcsönök             438                 132    

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír        35 926            36 409    

4. Egyéb hosszú lejáratú követelések                -                     -      

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése        11 896          225 866    

ebből: Tartós állami tulajdonú részesedések

értékhelyesbítése
       11 896          225 866    

 

adatok MFt-ban

termőföldek mérlegsor csökkenése átsorolás miatt 2 035 -                        

egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű

jogok állományának összesített növekedése
11 341                       

gépek, berendezések, felszerelések állományának

csökkenése
-                            150    

beruházások, felújítások állományának növekedése 10 899                       

beruházásokra adott előlegek csökkenése 3 077 -                        
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A közvetlen kezelésű befektetett pénzügyi eszközök 245 781 MFt-os növekedését az alábbiak 

eredményezték: 

 

- tartós állami tulajdonú részesedések állományának növekedése         31 634 MFt 

- tartósan adott kölcsönök állományának csökkenése               306 MFt 

- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állományának növekedése             483 MFt 

- befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének növekedése  213 970 MFt 

 

A befektetett pénzügyi eszközök állományának növekedését legnagyobb részben a tartós 

részesedésekre elszámolt értékhelyesbítés növekedése okozta. 

 

Az MNV Zrt. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás 

lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 

(továbbiakban: NyRA tv.) 2. § (6a) bekezdése alapján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 

(továbbiakban: NyRA) által állami tulajdonba adott pénzügyi eszközök az MNV Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásába kerülnek azzal, hogy a pénzügyi eszközök után bármely jogcímen befolyó bevételt  – 

az NyRA tv. 2. § (6a) bekezdése szerinti – finanszírozási bevételként kell elszámolni. Az NyRA tv.  2. 

§ (6a) bekezdése értelmében az MNV Zrt. a bevételek összegéről azok beérkezését követő hónap 15. 

napjáig írásos tájékoztatást küld az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére, aki  előírt 

államadósság-csökkentési műveletének végrehajtása érdekében. 

 

Az MNV Zrt. 2013-ban az alábbi értékpapírokat vette át az NyRA-tól: 

- részesedések 19 151 MFt 

- nyílt végű befektetési jegyek 16 555 MFt 

- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 540 MFt. 

 

Az átvett értékpapírok jelentős része apportálásra került a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 

részére az alábbiak szerint: 

- részesedések    9 203 MFt  

- nyílt végű értékpapírok 11 987 MFt 

- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 12 445 MFt 

 

Az MNV Zrt. 2013-ban az NyRA tv. 2. § (6a) bekezdése alapján az értékpapírokkal 

kapcsolatos bevételként 13 993 MFt-ot utalt át az ÁKK Zrt. részére. 
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A 2012-ben és 2013-ban végrehajtott, 2013-ban bejegyzett tőkeemelések tételei az alábbiak: 

 

adatok MFt-ban

Társaság megnevezése
2012. évi 

Tőkeemelés értéke 

2013. évi 

Tőkeemelés értéke 

HUNGARORING Sport Zrt. 610                           

ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft . 260                           

KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft . 300                           

Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 39                             

AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. 2 100                        

MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. 400                           

Állami Gyümölcs - és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő 

Közhasznú Nonprofit Kft. 200                           

BMSK Beruházási , Műszaki Fejlesztési , Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt. 35                             

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 11 166                     

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 10 988                     

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 12 330                     

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 50                             

Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 13 384                     

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 8 638                       

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 4 687                       

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 354                           

Magyar Posta Zrt. 655                           

MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. 250                           

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 3 659                        54 636                     

MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. 149                           

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 1 090                       

MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 71 000                     

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 1 000                       

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 500                           699                           

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. 180                           

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.                         19 900    1 510                       

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 419                           

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. 1 192                       

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 200                       

Tokaj Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1 500                       

Összesen:          27 768           197 312     
 

A II.1. fejezetben leírtak szerint: 

 

= értékvesztés kerül elszámolásra, amennyiben a társasági részesedés év végi értéke 

alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték, 

= a társasági részesedések esetén értékhelyesbítés kerül elszámolásra, ha az év végi értéke 

magasabb, mint a bekerülési érték. 
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A 2013. év végi és a 2013. év során az alábbi befektetett pénzügyi eszközök között 

nyilvántartott társaságokra került értékvesztés elszámolásra, illetve visszaírásra: 

adatok MFt

Társaság megnevezése

Értékvesztés 

képzés 

2012.12.31.

Értékvesztés 

visszaírás 

2012.12.31.

Értékvesztés 

képzés 

2013.

Értékvesztés 

visszaírás 2013.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. 10 821 105 446 0

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2 280 12 778 0

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt . 5 632 0

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2 128 0

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft . 2 004 0

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 1 874 0

KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. 521 1 252 0

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 083 0

Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt . 975 0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 385 895 0

CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zrt. 1 318 882 0

Tokaj Kereskedőház Zrt. 2 609 519 0

FŐKEFE Rebilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft . 259 421 0

Északdunántúli Vízmű Zrt. 300 0

Művészetek Palotája Kulturális Szolg .Közhasznú Nonp.Kft. 260 0

ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft . 341 252 0

Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt . 188 0

Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. 800 157 0

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft . 146 0

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft . 91 135 0

AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műsz.Központ Kft. 3 552 134 0

KHVT Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 

Tartalékgazdálkodási Kiemelkedően Közhasznú N. Kft. 178
125 0

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. 104 0

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. 87 0

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 80 0

Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 75 0

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft . 71 0

MOKÉP-PANNÓNIA Filmgyártó és Forgalmazó Kft. 146 69 0

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolg .Zrt. 35 55 0

OHKI ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET 

Közhasznú Nonprofit Kft.
51 0

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 52 0 212

FHB Jelzálogbank Nyrt. 572 0 2 154

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft . 45 0 124

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 67 0 108

Richter Gedeon Vegyészeti Gyári Nyrt. 2 747 0 2 747

Szerencsejáték Zrt. 5 944 0 5 556

Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft . 0 170

AGORA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 392

BALATON VOLÁN Személyszállítási Zrt. 186

Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. 328

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonpr. Kft. 909

NÓGRÁD VOLÁN  Zrt. 94

OHKI Közhasznú Nonprofit Kft. 51

OTP Bank Nyrt. 1 160

Szabolcs Volán Közlekedési Zrt. 188

Vasi Volán Közlekedési Zrt. 118

VÉRTES VOLÁN  Zrt. 161

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 455

Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 248

Egyéb ki nem emelt 175 172 328 78

 Összesen:                29 848                      7 552                138 506                11 149     
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A közvetlenül kezelt részesedések vagyonváltozását a Kiegészítő melléklet 2. sz. melléklete 

részletesen bemutatja. 

           Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

           2012.12.31.  2013.12.31. 
Tartósan adott kölcsönök              438         132 

 

2013. december 31-én a tartósan adott kölcsönök között a hosszú lejáratra nyújtott tulajdonosi 

kölcsön (116 MFt), a hosszú lejáratú SZU (volt szovjet ingatlan) lakásvásárláshoz kapcsolódó 

követelések (4 MFt), a lakáskölcsönök (12 MFt) valamint a TLA Kft 100 %-ban értékvesztett 

hosszú lejáratú egyéb kölcsöne találhatóak. 

 

A hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsön tételei  

adatok MFt

Társaság megnevezése

Tulajdonosi 

kölcsön

2013.12.31

Tul. kölcs.

Értékvesztés

2013.12.31

Tulajdonosi 

kölcsön 

Mérlegérték 

2013.12.31.

MALÉV Zrt. 9 200          9 200         -             

Balatoni Halászati Zrt. 116             -              116            

Összesen: 9 316          9 200         116           

 
A tartósan adott tulajdonosi kölcsönök közül a Malév Zrt. részére nyújtott tulajdonosi 

kölcsönre 100%-ban értékvesztés van elszámolva 9 200 MFt értékben.  

 

         Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

           2012.12.31.  2013.12.31. 
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése         11 896     225 866  

 

A tőzsdére bevezetett társasági részesedések értéke a beszámoló mérlegkészítésének napját 

megelőző 180 naptári nap napi átlagárának napi forgalommal súlyozott tulajdonarányos 

értéke. Amennyiben a részesedések piaci értéke meghaladja az elszámolt értékvesztés 

visszaírás utáni könyv szerinti értékét, akkor a különbséget értékhelyesbítésként számolja el 

az MNV Zrt. az értékhelyesbítés értékelési tartalékával szemben.   

 

Az MNV Zrt. Rábízott vagyonának Számviteli Politikáját és az Eszközök és a Források 

Értékelési Szabályzatát a 2013. évi beszámoló vonatkozásában úgy módosította, hogy a 

tőzsdére nem bevezetett társasági részesedések esetén is alkalmazza az értékhelyesbítést. 

A tőzsdén nem jegyzett társaságok esetében a piaci érték a saját tőke érték részesedésre jutó 

arányos értékével egyezik meg. Amennyiben a részesedések piaci értéke meghaladja az 

elszámolt értékvesztés visszaírás utáni könyv szerinti értékét, akkor a különbséget 

értékhelyesbítésként számolja el az MNV Zrt. az értékhelyesbítés értékelési tartalékával 

szemben.   

 

Az értékhelyesbítés összetétele: 

- tőzsdére bevezetett társasági részesedésekre elszámolt   35 560 MFt 

- az értékelési módszer változásának eredményeképpen a tőzsdére be nem vezetett 

társasági részesedésekre elszámolt             190 306 MFt 

 

Az értékhelyesbítésként elszámolásra került tételek az alábbiak: 
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Társaság megnevezése Jogcím
Érték

2012.12.31

2013.12.31. Év végi 

értékelés elszámolás/ 

csökkenés

Összeg

Érték

2013.12.31

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Év végi értékelés -               24 493 24 493                

Év végi értékelés

Ért. hely. csökkenése -5 231

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Év végi értékelés 585              4 397 4 982                 

MVM Zrt. Év végi értékelés 143 536 143 536              

ALFÖLDVÍZ Zrt. Év végi értékelés 338 338                    

Balatoni Halászati Zrt. Év végi értékelés 373 373                    

Bányavagyon-hasznosító NKKft. Év végi értékelés 455 455                    

BMSK Zrt. Év végi értékelés 372 372                    

Büki Gyógyfürdő Zrt. Év végi értékelés 1 083 1 083                 

DMRV Zrt. Év végi értékelés 310 310                    

ÉRV Zrt. Év végi értékelés 307 307                    

FILANTROP Jelzálogbank Nyrt. Év végi értékelés 103 103                    

Gálfi Béla Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 763 763                    

GYŐR-PÉR Repülőtér Kft. Év végi értékelés 148 148                    

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 273 273                    

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Év végi értékelés 567 567                    

Hollóházi Hungarikum Nkft. Év végi értékelés 220 220                    

Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Év végi értékelés 195 195                    

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 635 635                    

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Év végi értékelés 4 820 4 820                 

MANEVI Zrt. Év végi értékelés 132 132                    

MECSEKÉRC Zrt. Év végi értékelés 1 569 1 569                 

Nagyerdei Stadion Kft. Év végi értékelés 747 747                    

Nemzeti Kataszteri Program Nkft. Év végi értékelés 1 553 1 553                 

PRIV-DAT Kft. Év végi értékelés 283 283                    

Thermál Consulting Kft. Év végi értékelés 123 123                    

TLA Kft. Év végi értékelés 3 247 3 247                 

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nkft. Év végi értékelés 1 084 1 084                 

VOLÁNBUSZ Zrt. Év végi értékelés 1 225 1 225                 

Adorján-Tex Kft. Év végi értékelés 325 325                    

Állampusztai Kft. Év végi értékelés 2 596 2 596                 

Annamajori Kft. Év végi értékelés 505 505                    

Balatoni Halgazdálkodási Nzrt. Év végi értékelés 515 515                    

Bay Zoltán Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 105 105                    

HEROS Zrt. Év végi értékelés 219 219                    

"BUFA" Kft. Év végi értékelés 223 223                    

DDRFÜ Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 203 203                    

Duna Papír Kft. Év végi értékelés 814 814                    

DUNA-MIX Kft. Év végi értékelés 421 421                    

Erzsébet Szállodák Nkft. Év végi értékelés 190 190                    

Gabonakutató Nkft. Év végi értékelés 431 431                    

Hortobágyi Természetvédelmi Nkft. Év végi értékelés 2 407 2 407                 

IFKA Nkft. Év végi értékelés 1 265 1 265                 

Ipoly Cipőgyár Kft. Év végi értékelés 610 610                    

KDRFÜ Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 108 108                    

MACIVA Nonprofit Kft. Év végi értékelés 385 385                    

Magyar Közlöny Kft. Év végi értékelés 1 451 1 451                 

Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Nkft. Év végi értékelés 436 436                    

Nagyfa-Alföld Kft. Év végi értékelés 890 890                    

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 1 392 1 392                 

NETI Informatikai Tanácsadó Kft. Év végi értékelés 734 734                    

NORDA Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 418 418                    

NOSTRA Kft. Év végi értékelés 279 279                    

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 397 397                    

OFFI Zrt. Év végi értékelés 133 133                    

Pálhalmai Agrospeciál Kft. Év végi értékelés 3 952 3 952                 

Pillér Kft. Év végi értékelés 775 775                    

Pro Regio Közhasznú Nkft. Év végi értékelés 189 189                    

Sopronkőhidai Ip. és Szolg. Kft. Év végi értékelés 142 142                    

Széchenyi Programiroda Nkft. Év végi értékelés 236 236                    

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Év végi értékelés 552 552                    

Újfehértói Gyümölcstermesztési Nkft. Év végi értékelés 267 267                    

ZKI Zrt. Év végi értékelés 335 335                    

Egyéb Év végi értékelés 1 950 1 950                 

Összesen: 11 896 213 970 225 866              

OTP Bank Nyrt.
11 311          

6 080                 
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           Nyitó (MFt)   Záró (MFt) 

            2012.12.31.  2013.12.31. 

F. Forgóeszközök                  85 414      118 507 

I. Készletek 12 457 19 747 

II. Követelések 66 850 86 979 

III. Értékpapírok 2 126 7 419 

IV. Pénzeszközök 3 981 4 362 

 

A forgóeszközök értéke 33 093 MFt-tal nőtt az értékpapírok 5 293 MFt, a pénzeszközök 381 

MFt összegű, a követelések 20 129 MFt valamint a készletek 7 290 MFt-os növekedésének 

következtében.  

 

Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

            2012.12.31.   2013.12.31. 

I. Készletek                             12 457        19 747 

 

1. Átsorolt készletek 4 269 8 593 

- Értékesítési célú immateriális javak 0  

- Értékesítési célú ingatlanok 4 269 8 593 

           Ebből: - Értékesítési célú földterületek 0 0 

- Értékesítési célú egyéb eszközök 0 0 

4. Hagyatékból származó készletek 8 186 10 087 

5. Egyéb készletek 2 1 067 

 

2009. január 1-től az MNV Zrt. készletként mutatja ki az értékesítési célú tárgyi eszközöket és 

az állami öröklésből származó vagyontárgyakat.  A vagyontárgy az értékesítésről szóló döntés 

meghozatalának napjával kerül átsorolásra a készletek közé. Az állami öröklésben a Magyar 

Államot az MNV Zrt. képviseli, ezért minden, a Magyar Államra szálló hagyatéki 

vagyontárgy megjelenik az MNV Zrt. Hagyatékból származó készletei között. 

 

 

Nyitó (MFt)    Záró (MFt) 

            2012.12.31.  2013.12.31 

II. Követelések                66 850     86 979 

 

1. Vevők 678 371 

2. Egyéb vagyonkezelőknek vagyonkezelésbe adott 

eszközökkel kapcsolatos követelések 

  

13 401 

  

28 956 

4. Rövid lejáratú kölcsönök 1 932 1 927 

5. Egyéb követelések 50 839 55 725 

  

A közvetlenül kezelt követelések sora tartalmazza a Vevőkkel szembeni követelést, melynek 

záró értéke 371 MFt. A Vevőállomány a vevők befizetéseinek és az értékvesztések 

növekedésének következtében csökkent. 
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A vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések záró értéke 28 956 MFt. 

 

Ezen a soron az értékcsökkenés visszapótlását tartalmazó követelések kerülnek kimutatásra a 

vagyonkezelésbe adott eszközöknél a bekerülési érték és az egyes eszközök könyv szerinti 

értéke különbözetében - a vagyonkezelő adatszolgáltatás alapján - bekövetkezett változás 

évenként meghatározott összegében mindaddig, amíg azok a vagyonkezelő által a 

vagyonkezelési szerződés szerint nem kerülnek rendezésre. Az értékcsökkenés 

visszapótlásaként előírt követelés az egyéb vagyonkezelők tőkeváltozásával szemben kerül 

elszámolásra.  

 

adatok MFt-ban

Visszapótlási 

követelés 

bruttó értéke

Visszapótlási 

követelésre 

elszámolt 

értékvesztés 

értéke

Visszapótlás 

nyilvántartási 

értéke

Nyitó visszapótlási követelés 162 681      149 280      13 401        

2013. évi visszapótlási követelés 

növekedés előírása 28 830        28 830        

Vagyonkezelővel történő elszámolás 

miatti csökkenés 152 835 -     152 835 -     

Értékvesztés képzése, visszaírása 139 560 -     139 560      

Záró visszapótlási követelés 38 676        9 720          28 956        

 

 
A 2013-ra előírt visszapótlási követelések tételei: 

 

adatok MFt-ban

Megnevezés

2013. évre 

vonatkozóan 

elszámolt 

visszapótlási 

követelés 

összege

Magyar Államvasutak Zrt. 22 516      

Győr-Sopron-Ébenfurti Vasúti Zrt. 3 243        

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 1 009        

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 646           

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 503           

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 393           

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 129           

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 82             

Zánkai Gyermek és Ifjusági Centr. Okt.és Üd. Kht. 80             

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 71             

Vasas Üzemeltető Szolgáltató Kft. 36             

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 16             

Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 11             

Önkormányzat Boldogkőváralja 11             

Egyéb 84             

Összesen 28 830       
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A vagyonkezelőkkel történt elszámolás következtében a visszapótlási követelés az alábbi 

jelentős tételekkel csökkent: 

 

- MÁV Zrt.            139 495 MFt 

- DMRV Zrt.     5 565 MFt 

- ÉRV Zrt.     3 958 MFt 

- ÉDV Zrt.     3 383 MFt 

- HungaroConrtrol Zrt.       324 MFt 

- TRV Zrt.        110 MFt 

 

 

További értékvesztés lett elszámolva 1 717 MFt értékben az alábbi társaságok visszapótlási 

követelésére. 

 

adatok MFt-ban

Megnevezés
 Elszámolt 

Értékvesztés  

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 1 009          

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű RT. 508             

Zánkai Gyermek és Ifjusági Centr. Okt.és Üd. Kht. 80              

TIT Kossuth Klub Egyesület 18              

Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú 

Kft. 11              

Önkormányzat Boldogkőváralja 11              

Egyéb 80              

Összesen: 1 717         
 

Ezek következtében a Visszapótlási követelések év végi záró értéke 28 956 MFt.  

 

A Rövid lejáratú kölcsön összegéből a tulajdonosi kölcsön összege 1 904 MFt: 

 

adatok MFt

Társaság neve 2012.12.31 2013.12.31

Főkefe Rehabilitációs NKft. 360 360

Balatoni Halászati Zrt 794 941

Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 150 150

EFRO Rehabilitációs NKft. 270 270

Várgondnokság Nkft. 207 82

Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. 100

Egyéb ki nem emelt 119 1

Összesen: 1 900 1 904  
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Az Egyéb követelések az alábbiak szerint kerülnek kimutatásra:  

 

Nyitó (MFt)    Záró (MFt) 
    2012.12.31. 2013.12.31. 

       50 839 55 725 

 

- Átutalt, még be nem jegyzett tőkeemelés 1 720 7 825 

- NET-tel szemben az ingatlan vásárláshoz 

 és üzemeltetéshez kapcs. követelés 188 9 165 

- Apport miatti követelés  33 635 

- APEH-tól, VPOP-tól, NYUFIG-tól átvett követelés 426 22 

- Osztalék követelések 44 228 0 

- Saját vagyonnal szembeni követelés 5 7 

- Szállítóknak fizetett előleg 2 035 3 764 

- Engedményezett, vásárolt követelés 1 001  950 

- NFA-val szembeni követelés 39 0  

- egyéb 1 197 357 

 

 

Az MNV Zrt.-nek a Kormány rendelet előírásai alapján az MNV Zrt. működési mérleg 

szerinti eredményét korrigálni szükséges a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal. 

Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokként kell kimutatni a kincstárnál vezetett 

pénzforgalmi   számlák   zárás előtti   összevont    egyenlegét. Annak érdekében, hogy az 

MNV Zrt. mérlege a megbízható és valós képet mutassa, megfelelő információt adjon az 

MNV Zrt. pénzügyi helyzetéről, a Pénzeszközök és az Egyéb követelések között kimutatott 

költségvetési pénzforgalmi kapcsolatok követelés összevezetésre került.  Az összevezetés 

eredményeképpen az Egyéb követelések értékében a Költségvetéssel szembeni követelés 

értéke nulla, és a Bankszámlák egyenlege 4 362 MFt lett. 

 

 

        Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

           2012.12.31.  2013.12.31. 

III. Értékpapírok             2 126    7 419    

 

1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések 2 029 5 765 

- Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések 

bekerülési értéken 

- Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések 

értékvesztése 

71 759 

 

69 730 

76 364 

 

70 599 

 

2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok 97 1 654 

3. Egyéb értékpapírok 0 0 
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A 2013. év végén és 2013. év során az értékesítési célú állami tulajdonú részesedések közül 

alábbi társaságokra került jelentősebb értékvesztés elszámolásra illetve visszaírásra: 

 
adatok MFt

Társaság megnevezése

Értékveszt

és képzés 

2012.12.31.

Értékvesztés 

visszaírás 

2012.12.31.

Értékveszté

s képzés 

2013.

Értékvesztés 

visszaírás 

2013.

"VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.
503

KÉPCSARNOK Képzőművészeti Alkotásokat és Iparművészeti 

Termékeket Forgalmazó Gazdasági, Kereskedelmi
488

SZÉPMŰVÉSZETI Múzeumi Szolgáltató Közhasznú Társaság "VA" 50

Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft.
8

NINAUSZ és TÁRSA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7

Normon-Tool Gép-és Szerszámgyártó Kft. 6

CF Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. "FA" 3

DIAGONAL DESIGN 2004. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
3

Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. "felszámolás 

alatt"
3

KAMÓ és TÁRSAI Italkereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3

Petró-Autó Gépjármű-forgalmazó és Javító Kft. 3

POPEX PLUSSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3

ZÖLD FENYŐ Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. "VA" 3

ZSU-LA-VILL Kereskedelmi Kft. 3

Állattenyésztési Teljesitményvizsgáló Kft. 2 0 2

DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. 11

Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. 2 2

DIALÓG Filmstúdió Kft. 5

NINAUSZ és TÁRSA Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 7

Normon-Tool Gép-és Szerszámgyártó Kft. 12

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 138

UNIO Garancia Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet 11

Egyéb ki nem emelt 17 3 28 1

Ö sszesen 201 7 1114 5
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 Értékvesztés állománya   adatok MFt-ban 

 

Megnevezés Nyitó értékvesztés

Hitelezési 

veszteségként leírt / 

Téves követelés / 

Elengedett követelés

Pénzügyileg 

rendezett

Visszaírt 

értékvesztés

Elszámolt 

értékvesztés

Átvezetett 

értékvesztés
Záró

Befejezetlen termelés és félkész termék 

értékvesztése
                                  -                                      -                                    -                                 -                                     -                                     -      -                                 

Értékesítési célú egyéb ingatlanok 

értékvesztése
                                    5                                    -                                    -                                 -                                     -                                      5    -                                 

Hagyatéki készletek értékvesztése                                     3                                    -                                    -                                 -                                     -      -                               5    8                                    

Belföldi vevők értékvesztése                             3 054                                 236                               117                                 2                                555                                   -      3 254                            

Osztalékkövetelések értékvesztése és 

visszaírása
                                    3                                    -                                     1                               -                                     -                                     -      2                                    

Később számlázandó követelések 

értékvesztése és visszaírása
                                 13                                    -                                    -                                 -                                     -                                     -      13                                  

Végelszámolásból eredő tudajdonosi 

követelések értékvesztése és visszaírása
                                    2                                      1                                  -                                 -                                     -                                     -      1                                    

Felszámolásból eredő követelés 

értékvesztése
                                 27                                    -                                    -                                 -                                     -                                     -      27                                  

HM ingatlanokkal kapcsolatos követelések 

értékvesztése
                            4 938                              4 938                                  -                                 -                                     -                                     -      -                                 

Előlegek értékvesztése és visszaírása                                  59                                    -                                   59                               -                                      1                                   -      1                                    

Egyéb követelés értékvesztés                             2 965                                 955                                   2                               -                                  482                                   -      2 490                            

Visszapótlási követelésre elszámolt 

értékvesztés
                       149 281                            84 858                         54 636                         1 783                             1 717                                   -      9 721                            

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsön 

értékvesztése és visszaírása + tartósan 

adott kölcsönök értékvesztése

                          10 064                                    -                                    -                                 -                                  142                                   -      10 206                          

Engedményezett követelés értékvesztése 

és visszaírása
                                  -                                      -                                    -                                 -                                     -                                     -      -                                 

Vásárolt követelés értékvesztése és 

visszaírása
                            2 342                                    -                                 250                               -                                     -                                     -      2 092                            

Kezességvállalából értékvesztés és 

visszaírás
                               226                                    -                                    -                                 -                                     -                                     -      226                                

Egyéb egyéb követelések értékvesztése                             1 597                                 844                                   4                               -                                  740                                   -      1 489                            

Egyéb értékpapírok értékvesztése                                     1                                    -                                    -                                 -                                     -                                     -      1                                    

Kárpótlási jegyek értékvesztése                                  54                                    -                                    -                                 -                                     -                                     -      54                                  

Összesen 174 634                      91 832                      55 069                    1 785                   3 637                       -                            29 585                          
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         Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

           2012.12.31.  2013.12.31.    

IV. Pénzeszközök              3 981        4 362  

      

Pénztár, csekkek 0 0 

Bankbetétek 3 981 4 362 

 

Közvetlenül kezelt pénzeszközök tartalmazzák valamennyi, az MNV Zrt. rábízott vagyonához 

tartozó bankszámlán lévő pénzösszeget. Az Egyéb követelések mérlegsor bemutatásánál 

ismertetésre kerültek azok az okok, amelyek miatt a Pénzeszközök mérlegsor záró érték         

4 362 MFt lett. 

  

           Nyitó (MFt)  Záró (MFt) 

           2012.12.31.  2013.12.31. 

Aktív időbeli elhatárolások             1 717                38 014 

 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 809 35 980 

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 18 

3. Halasztott ráfordítások 908 2 016 

  

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának kiemelt tételei: 

 

Osztalékbevétel elhatárolás                34 631 MFt 

Tulajdonosi kölcsönök kamatai 467 MFt 

Vagyon-hasznosítási árbevételek 882 MFt 

 

 

A halasztott ráfordítások között az öröklésből származó, 2013-ban pénzügyileg nem rendezett 

hagyatéki kötelezettségek kerültek elhatárolásra. 

 

 

  Nyitó (MFt)      Záró (MFt) 

         2012.12.31.         2013.12.31. 

Eszközök összesen:             13 399 514      15 916 621 

 
Költségvetési szervek eszközök összesen: 10 084 033 11 974 731 

Egyéb vagyonkezelők eszközök összesen: 1 593 514 1 887 493 

Közvetlen kezelésű eszközök összesen: 1 721 967 2 054 397 
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FORRÁSOK 
 

 

           Nyitó (MFt)                  Záró (MFt) 

                      2012.12.31.                2013. 12. 31. 

H. Rábízott vagyon tőkéje          12 379 858                  14 835 740 

 

I. Rábízott vagyon induló tőkéje 10 359 892 11 623 081   

II. Rábízott vagyon tőkeváltozása 1 484 900 2 348 316  

III. Eredménytartalék  -319 823 -164 214  

IV. Lekötött tartalék 0 0  

V. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 32 750 277 971  

VI. Mérleg szerinti eredmény 155 609 12 737  

VII. Központi költségvetési szerv 

vagyonkezelők tartalékai 

666 530 737 849 

 

A rábízott vagyon tőkéje összességében 2 455 882 MFt-tal nőtt. A növekedést okozó főbb 

mozgások az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

 

 

  Nyitó (MFt)       Záró (MFt) 

    2012.12.31.         2013. 12. 31. 

I. Rábízott vagyon induló tőkéje                                   10 359 892                        11 623 081 

 

1. Központi költségvetési szerv 

vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló 

tőkéje 

 

8 357 765 

 

9 565 275  

2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott 

vagyon induló tőkéje 

626 635 649 254  

3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló 

tőkéje 

1 375 492 1 408 552  

 

A rábízott vagyon induló tőkéje 1 263 189 MFt-tal nőtt összességében. A növekedést okozó 

fő mozgások az alábbiak: 

 

- a központi költségvetési szervek induló tőkéje 1 207 510 MFt-tal nőtt, amely 3 tétel 

eredményeként keletkezett:  

a) a kksz-ek éves vagyonváltozása 127 599 MFt-tal csökkentette;  

b) a III.1. pontban leírtak alapján a koncessziós szerződés szerint állami tulajdonban 

lévő eszközök nyilvántartásba vétele 291 722 MFt értékben növelte (AKA Zrt.: 

203 913 MFt, M6 Duna Zrt.: 87 809 MFt);  

c) a III.1. pontban bemutattak alapján ásványi vagyon nyilvántartásba vétele 1 043 387 

MFt értékben növelte. 

- az egyéb vagyonkezelők induló tőkéje 22 619 MFt-tal emelkedett, amely Magyarország 

légterének értékkel történő megjelenítéséből adódik,    

- a közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje 33 060 MFt-tal nőtt. 
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A közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéjének 33 060 MFt-os növekedését előidéző 

események részletes bemutatása az alábbi táblázatban történik. 
  

           adatok MFt-ban 

Jogcím  Csökkenés   Növekedés  

Vagyonkezelésből visszavétel egyéb 

vagyonkezelőtől                                -                                    594     

Vagyonkezelésből visszavétel KKSZ-től                                -                               12 970     

Vagyonkezelésből visszavétel - 

részesedések                                -                               48 559     

Egyéb bekerülés                                -                                     93  

Vagyonrendezés                                -                                 7 119     

Adattisztítás miatti növekedés                                -                                 5 770      

Egyéb vagyonkezelő nyitó 

kötelezettségének rendezése                  -           308  

Vagyonkezelésbe adás egyéb 

vagyonkezelőnek                        21 133                                 -       

Vagyonkezelésbe adás KKSZ-nek                        20 191                                 -       

Adattisztítás miatti csökkenés                              981                                    -       

Más tulajdonosi joggyakorlónak átadás                                 2                                 -       

Egyéb csökkenés                               46                                 - 

Összes változás                         42 353                             75 413   

 

Nyitó (MFt)             Záró (MFt) 

                    2012.12.31.           2013. 12. 31. 

II. Rábízott vagyon tőkeváltozása      1 484 900  2 348 316 

 

1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő 

rábízott vagyon tőkeváltozása 

492 821 1 101 831 

2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon 

tőkeváltozása 

1 133 609 1 386 746 

3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tőkeváltozása -141 530 -140 261 

 

A Központi Költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő tőkeváltozás 609 010 MFt növekedést 

mutat, ami 2 tételből áll: 

a) a kksz-ek éves tőkeváltozása 220 351 MFt-tal,  

b) a III.1. pontban leírtak alapján koncessziós szerződés szerint állami tulajdonban lévő 

eszközök nyilvántartásba vétele 388 659 MFt-tal (MAK-Mecsek Zrt.: 259 247 MFt, 

M6 Tolna: 129 412 MFt) növelte. 

 

Az Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozás 253 137 MFt növekedést mutat, 

ami 5 tételből áll:  

a) 13 341 MFt értékben a visszapótlási követelés korrekció csökkentette, 

b) éves tőkeváltozás 238 058 MFt-tal növelte, 

c)  2013. évi visszapótlási követelés 28 830 MFt értékben növelte, 

d) elszámolásból eredő megtérítési kötelezettség teljesítése 56 MFt értékben 

csökkentette,  

e) elszámolás alapján megtérítési kötelezettség előírása 354 MFt értékben csökkentette. 
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A közvetlenül kezelt vagyon tőkeváltozásának 1 269 MFt-os növekedése a központi 

költségvetési szervek által az MNV Zrt. javára megvásárolt eszközök értékét tartalmazza. 

 

Nyitó (MFt)               Záró (MFt) 

                    2012.12.31.             2013. 12. 31. 
III. Eredménytartalék        - 319 823    - 164 214 

 

Az Eredménytartalék 155 609 MFt-os változását az alábbi tényezők okozták: 

- a 2012. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése 155 609 MFt értékben. 

 

Nyitó (MFt)               Záró (MFt) 

                    2012.12.31.             2013. 12. 31. 

V. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka         32 750      277 971 

 

1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő 

rábízott vagyon értékelési tartaléka 

7 148 5 098 

2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon 

értékelési tartaléka 

13 705 47 007 

3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési 

tartaléka 

11 897 225 866 

 

A Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartalékaként a befektetett pénzügyi eszközök 

között 2013. év végén – a tőzsdén jegyzett társaságok mellett - már a tőzsdén nem jegyzett 

társasági részesedésekre elszámolt értékhelyesbítés eredménye is szerepel.  

Az értékhelyesbítés társaságokra lebontva az Eszköz oldalon a Befektetett pénzügyi eszközök 

értékhelyesbítése részben került részletesen bemutatásra. 

 

Az egyéb vagyonkezelők értékelési tartaléka az alábbi okokból kifolyólag növekedett 33 302 

MFt-tal: 

- a HungaroControl Zrt. vagyonkezelésében lévő eszközök értékhelyesbítésének 

aktualizálásaként elszámolt 766 MFt növekedés, 

- a III.1. pontban leírtak alapján a magyarországi szénhidrogén kutak piaci értékének és 

nyilvántartási értékének pozitív különbözeteként elszámolt 32. 536 MFt összeg. 

 

 Nyitó (MFt)    Záró (MFt) 

          2012.12.31.    2013. 12. 31. 
VI. Mérleg szerinti eredmény           155 609       12 737 

 

A Mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredmény-kimutatásban megállapított összeggel. 

 

 

Nyitó (MFt)               Záró (MFt) 

                    2012.12.31.             2013. 12. 31. 

VII. Központi költségvetési szerv vagyonkezelők tartalékai      666 530     737 849 

 

1. Költségvetési tartalékok 663 471 734 511 

2. Vállalkozási tartalékok 3 059 3 338 
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I. Céltartalékok            Nyitó (MFt)            Záró (MFt) 

                2012.12.31.     2013. 12. 31. 

 

1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre          54 089             90 328  

 

A függő kötelezettségekre képzett céltartalék az alábbi tételeket tartalmazza: 

 

       adatok MFt-ban 

Tőkepótlási kötelezettség 1 064 574 -490

Reverzális levelek utáni kötelezettség 650 635 -15

Konszernfelelősség 34 417 74 310 39 893

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 5 948 5 306 -642

Egyéb peresítés (Kártérítés) 4 150 2 379 -1 771

Környezetvédelmi kötelezettségek 5 600 3 261 -2 339

Egyéb 2 260 3 863 1 603

Összesen 54 089 90 328 36 239

Függő kötelezettség megnevezése Tőke + kamat 

2012.12.31.

VáltozásTőke+ kamat      

2013.12.31.

 
 

A céltartalékok változásának jelentősebb tételei: 
 

- a tőkepótlási kötelezettségre 2013. évben képzett céltartalék 490 MFt-tal csökkent,  

- konszernfelelősség miatt képzett céltartalék 39 893 MFt összegben emelkedett, mely 29 484 

MFt feloldásnak és 69 377 MFt képzésnek az egyenlege. A képzés a MALÉV Zrt. f.a. 

társasággal kapcsolatban vált szükségessé. 

- a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos céltartalék összege az életjáradék 

fizetési kötelezettség várható értékének meghatározása alapján 642 MFt-tal csökkent, 

- a különböző folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban kártérítés címén képzett céltartalék 

összege 1 771 MFt-tal csökkent, 

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék 2 339 MFt-tal csökkent a várhatóan 

felmerülő kifizetések csökkenésének következtében, 

- az egyéb soron szereplő céltartalék kötelezettség 1 603 MFt-tal nőtt, amelynek képzése a 

vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak visszatérítése miatt történt.  

 

A függő kötelezettségek értékelésekor az egyéb perek kivételével a mindenkor érvényes, 

Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) szabályozott késedelmi kamat került meghatározásra. 
 

Az MNV Zrt. nyilvántartásai nem tartalmazzák azon perekből várható jövőbeni 

kötelezettségeket, amelyek a jelenlegi információk alapján nem számszerűsíthetők. 
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           Nyitó (MFt)          Záró (MFt) 

                       2012.12.31.           2013.12.31. 

J. Rábízott vagyon kötelezettségei           829 632               853 487 

 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    242 732 268 347 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek                27 131 20 462 

IV. Központi költségvetési szerv vagyonkezelők 

kötelezettségei 

 

559 769 

 

564 678 

 

A rábízott vagyon kötelezettségei 23 855 MFt-tal nőttek, részletes bemutatása az alábbiakban 

történik.  

 

       Nyitó (MFt)         Záró (MFt) 

                          2012.12.31.   2013.12.31. 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek:    242 732     268 347 

 

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 242 732 268 347 

 

A közvetlen kezelésű hosszú lejáratú kötelezettség állománya 25 615 MFt-tal nőtt.  

 

A Richter Gedeon Nyrt. részvényeihez kapcsolódó átcserélhető kötvény 2009. évben került 

kibocsátásra öt éves futamidővel, amely már 2013-ban értékesítésre került, és új kötvény 

kibocsátására került sor. A kötelezettség 25 615 MFt-os növekedését ennek megfelelően 

- a kötvény értékesítése 242 732 MFt értékben csökkentette, 

- új kötvény kibocsátás 273 065 MFt értékben növelte, 

- év végi átértékelés árfolyamnyeresége 4 718 MFt értékben csökkentette. 

 

               Nyitó (MFt)         Záró (MFt) 

                         2012.12.31. 2013. 12. 31. 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek:               27 131            20 462 

 

            adatok MFt-ban 

3. Vevőktől kapott előlegek 344 478 

4. Szállítók 5 397 985 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 21 390 18 999 
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A közvetlen kezelésű egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tételei:

adatok MFt-ban

2012.12.31 2013.12.31

NFA-val szembeni kötelezettség 60

Áfa-fizetési kötelezettség 2 420 812

Egyéb vagyonkezelőkkel kapcsolatos kötelezettség 16 472 14 101

Saját vagyonnal szembeni kötelezettség 16 3

Ajánlati biztosíték, bánatpénz, óvadék  449 191

Hagyatékból származó kötelezettség 913 2 024

MNV-hez befolyt, továbbutalandó bevételek

(HungaroControl Zrt. osztaléka, NET Zrt. által

beszedett bérleti díj)

1 000 1 675

Egyéb 120 133

Összesen 21 390 18 999  
 

Az Egyéb vagyonkezelőkkel kapcsolatos kötelezettségek között a 347/2010. Korm. rendelet 

6. § (5) bek. alapján az egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel 

kapcsolatos kötelezettségek 2008. január 1-jei induló értékét és a beruházásokkal történő 

elszámolások során kimutatott kötelezettségek értékét tartja nyilván.  

 

Az egyéb vagyonkezelőkkel kapcsolatos kötelezettségek jelentősebb tételeit az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

adatok MFt-ban

2013.12.31

Budapest Airport Zrt. 9 837

ÉDV Zrt. 354

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 2 778

Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 692

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. 162

Vasas Üzemeltető Szolgáltató Kft. 129

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 83

Egyéb ki nem emelt 66

Összesen 14 101  
 

        Nyitó (MFt)       Záró (MFt) 

                           2012.12.31.        2013. 12. 31. 

IV. Központi költségvetési szerv vagyonkezelők köt.  559 769      564 678 

 

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 92 449 40 572  

2. Rövid lejáratú kötelezettségek 371 543 425 587  

3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 95 777 98 519  
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Nyitó (MFt)    Záró (MFt) 

                     2012.12.31. 2013.12.31. 

Passzív időbeli elhatárolások         135 935    137 066 

 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1                0 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 882         1 421 

3. Halasztott bevételek 133 052      135 645 

 

 

A Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának főbb tételei: 

adatok MFt

2012.12.31 2013.12.31

Richter kötvény időarányos kamatának elhatárolása 2 860              643              

Hasznosításhoz, értékesítéshez kapcsolódó kiadások

elhatárolása
22                   778              

Összesen 2 882              1 421            
 

 

3. Halasztott bevételek:              

 

Halasztott bevételként került kimutatásra azon 2008. január 1-jétől az MNV Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásába térítésmentesen bekerült eszközök nyilvántartás szerinti értéke, amelyek 

2013. 12. 31-én az MNV Zrt. eszközállományában voltak. 

 

A halasztott bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 

           adatok MFt 
adatok MFt

Immat. javak, 

Tárgyi eszközök, 

Készletek

Részesedések

Hagyatékként és 

egyéb 

térítésmentesen  

átvett, fellelt 

Követelések és 

Értékpapírok

Összesen

Nyitó érték 2013.01.01. 16 715 110 239 6 098 133 052

Halasztott bevételként történő 

elhatárolás összege 2013-ban 

térítésmentes bekerülés miatt 5 114 44 813 18 113 68 040

Növekedés összesen: 5 114 44 813 18 113 68 040
Halasztott bevételek feloldása kivezetés 

miatt 4 379 47 323 13 745 65 447

Csökkenés összesen: 4 379 47 323 13 745 65 447

Záró érték 2013.12.31-én 17 450 107 729 10 466 135 645

 

         

        Nyitó (MFt)      Záró (MFt) 

             2012.12.31.     2013. 12. 31. 

Források összesen:         13 399 514         15 916 621 
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III.3.  Eredménykimutatás 

  
Az adatok millió forintban vannak megadva. 
 

  2012. év (MFt)   2013. év (MFt) 

001. Rábízott vagyon hasznosításának nettó árbevétele       3 630  2 800         

 

       ebből: - kksz vagyonkezelőtől származó bevételek  12               7                

     - egyéb vagyonkezelőtől származó bevételek       2 828    2 139       

 

Ez a sor tartalmazza a kiszámlázott és forintban fizetett hasznosítási bevételeket, jelentős 

tételei: 

- földhaszonbérleti díjak  126             34 

- vagyonkezelői díjak  2 828   2 139  

- bérleti díjak  676 627 

            

 

        2012. év (MFt) 2013. év (MFt) 

A vagyonkezelői díjak részletezése: 

- Budapest Airport Zrt.                                          235              259                       

- HungaroControl Zrt.                              2 330           1 718                        

- Vasas Üzemeltető Kft.                                  51        10                                

-  Vasas Sport Klub          46                 9    

-  Sopron m. jogú Város Önkormányzata       39    14   

-  Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség              32                 1    

-  Mátraholding Zrt.         16 

-  TIT Kossuth Klub         11 

-  egyéb            95             101       

       

 

   2012. év (MFt)        2013. év (MFt) 
002. Rábízott vagyon értékesítésének nettó árbevétele   1 483   654        

 

Ez a sor tartalmazza az egyéb ingatlanok és eszközök értékesítésének árbevételét.  

Az értékesített ingatlanok 100 millió Ft feletti tételeit a kiegészítő melléklet 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

   2012. év (MFt)        2013. év (MFt) 
003. Egyéb ki nem emelt árbevétel                 1 255    642        

 

Ez a sor tartalmazza az egyéb árbevételek összegét, melynek tételei az alábbiak: 

 

- pályázók által elveszített biztosíték bevételei          10 0    

- pályázati dokumentációk            1  0  

- kártalanításból származó bevétel                193  247  

- perköltség bevétele           658  26    

- továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele               287  201  

- anyagértékesítés árbevétele           10  57    

- jogdíjakból származó bevétel      3 16  

- végelszámolásból eredő maradványvagyon 0 0  
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- egyéb 93 95 

 

 

 

  2012. év (MFt)      2013. év (MFt)         

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele  

 összesen:        6 368                     4096          

02. Exportértékesítés nettó árbevétele                            0          0  

 

  2012. év (MFt)      2013. év (MFt) 

I. Értékesítés nettó árbevétele      6 368     4 096                             

 

 

2012. év (MFt)      2013. év (MFt) 

III. Egyéb bevételek                                        127 324   91 759 

   

     ebből: visszaírt értékvesztés                               34    1 785 

           

 

Az egyéb bevételek tételei: 

2012. év (MFt)          2013. év (MFt) 

- kapott bírság, kötbér , kés. kamat, kártérítés              75       165                      

- visszaírt értékvesztések               34               1 785                      

- céltartalék feloldása              113 292                  34 740 

- befolyt, teljesített követelésre elszámolt ÉV kivezetése 13 923             55 069    

 

 

A céltartalék feloldásának 2013. évi tételei MFt-ban 

- konszernfelelősség                 29 484 

- tőkepótlási kötelezettség                   490 

- reverzális levelek utáni kötelezettség        15  

- kárpótlási jegyek életjáradékra váltása                 642 

- környezetvédelmi kötelezettségek              2 339 

- egyéb peresítés                 1 770 

 

   2012. év (MFt)     2013. év (MFt) 

IV. Rábízott vagyon értékesítésének 

       ráfordításai                493          442

       

Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értékét tartalmazza a 

sor.  

 

2012. év (MFt)           2013. év (MFt) 

V. Eladott (közvetített szolgáltatások)          11 10     

 

A közvetített szolgáltatások értékét tartalmazza a sor. 
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2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 

05. Rábízott vagyon hasznosításának ráfordításai           3 337    4 915 

   

 

 

Tételei az alábbiak: 

- ingatlanok üzemeltetése, fenntartása        1 930 3 416  

- ingatlanok őrzése          857 899  

- ingatlanok bérleti díja 459 468     

- hagyatéki kiadások 57 53  

- egyéb 34 79    

 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 
06. Rábízott vagyon működtetésének egyéb ráf.        23 802    52 313  

      ebből: állami tulajdonú társaságok támogatása       21 379 47 510 

  

A működtetési ráfordítások jelentősebb tételei: 

- részvénykezelési és őrzési díj       53 51  

- tanácsadói díj       235 138   

- ügyvédi díj  (peres eljárásokhoz, értékes.-hez kapcs.)       786  2 726  

- vagyonértékelés értékbecslés díja            31  33  

- eljárási költségek perköltségek        145  302    

- szakértői díjak           311 894   

- hirdetési díjak, média, PR         28 20    

- közjegyzői díjak          58 71    

- kártalanítással kapcsolatos ráfordítások         47 0    

- volt szovjet ingatlanok kármentesítése   157 34 

- egyéb kifizetett támogatások 322 440 

- irattározási, iratkezelési és archiválási költségek 237 79 

- egyéb 13 15 

 

A 2013. évi támogatások részletezése: 

- környezetvédelmi támogatásként  7 920  

- Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. részére az e-útdíj rendszerhez kapcsolódóan          30 862  

- Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt.  6 313  

- MÁV Zrt.  1 974 

- Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft    386 

- GYESEV Zrt.      26 

- MOKÉP-PANNÓNIA Kft.      29 

 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 

VI. Rábízott vagyon működtetésének  

      ráfordításai (05+06)  27 139 57 228  

   

 

 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 
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VII. Rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráf.      25 038  2 176 

  

 

Ez a sor többek között a jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetéseket, az állami 

tulajdonosi környezetvédelmi feladatok finanszírozásával kapcsolatban kifizetett, az egyéb 

bírósági döntésből eredő kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: 

 

 

- kezesi felelősségből eredő kifiz.       390  0 

- konszernfelelősséggel kapcsolatos kifizetés 0 208 

- környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos kifiz.       5 263       334  

- reverzális levelekkel kapcsolatos kifizetések 11       0 

- kárpótlási jegyek életjáradékra váltása                          1 809    1 628 

- privatizációs ellenérték hányad 0          1  

- egyéb szerződéses kötelezettségek 17 565          5                                                                           

 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 

VIII. Értékcsökkenési leírás                                              1 569 1 691 

  

 

  2012. év (MFt)    2013. év (MFt) 

IX. Egyéb ráfordítások     69 417   79 834  

ebből: értékvesztés               38 711  3 637    

 

 

Az egyéb ráfordítások jelentősebb tételei az alábbiak: 

 

  2012. év (MFt)     2013. év (MFt) 

- céltartalék-képzés     30 161 70 979  

- fizetett bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamatok        184 382 

- önellenőrzési pótlék        6        209 

- értékvesztés        38 711  3 637    

- hitelezési veszteség 19        39    

- terven felüli értékcsökkenés 2 4 485 

- készletek leltárhiányából adódó kivezetés 10 3 

- arányosított áfa le nem vonható része 321 32 

- egyéb 3 68 

 

 

A céltartalék-képzés összetétele: 

adatok MFt-ban 

Függő kötelezettség megnevezése
2012.12.31. Képzés 

Tőke+kamat

2013.12.31. Képzés    

Tőke+ kamat      

Konszernfelelősség 30 161 69 377

Egyéb 0 1 602

Összesen 30 161 70 979   
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Az egyéb ráfordítások között szereplő értékvesztés elszámolás jelentősebb tételei: 

 

adatok MFt-ban 

Az elszámolt értékvesztés tételei: 2012.12.31 2013.12.31

belföldi vevő követelésekre 831 555

vásárolt követelésekre 2328 0

kölcsön 0 142

egyéb követelésekre és a különféle 

egyéb követelésekre
836 740

átvett követelések 0 482

előlegekre 59 1

visszapótlási kötelezettségre 34 656 1 717

osztalékkövetelésre 1 0

Összesen 38 711 3 637  
  

       

  2012. év (MFt)     2013. év (MFt) 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye      10 025    - 45 526  

      

 

 

2012. év (MFt)       2013. év (MFt) 
07. Kapott (járó) osztalék és részesedés                 44 230  21 128 

         

Jelentősebb tételei: 

- MOL Nyrt.      11 886  13 088  

- MVM Zrt.    10 012  10 171            

- Szerencsejáték Zrt.      17 500  8 500  

- Richter Nyrt.      3 105  2 682 

- OTP Nyrt. 1 654 146 

- egyéb 73 45  

- NyRA-tól átvett részesedések utáni osztalék befizetése             -13 504 

államadósság csökkentésére  

 

2012. év (MFt)       2013. év (MFt) 
09. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.            126  0 

         

 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 
10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.     537  1 403     

 

Jelentősebb tételei: 

- a tulajdonosi kölcsönök kamata       223   1 194   

- egyéb jogcímen kapott kamatok       314       329 

- NyRA-tól átvett értékpapírok utáni kamat     - 120 
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 befizetése államadósság csökkentésére  

 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 
11. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei               23 693 6 396 

  

Legjelentősebb tételei:  

- részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége        449  1 166 

- devizában kibocsátott kötvény év végi értékelése         16 533  4 718 

- devizás köv.-hez, köt.-hez kapcs. árf. nyereség;          298        0 

- dev. ért. papírokhoz kapcs. árf. nyereség               1 010         0 

- vásárolt követelésre könyv. sz. érték felett befolyt érték     4 615        0 

- forgóeszközök között lévő ért. papír árf. nyer.         624     401   

- egyéb              164     111  

     

 

Az értékesített részesedések, üzletrészek 100 millió Ft feletti tételeit a kiegészítő melléklet 4. 

sz. melléklete tartalmazza. 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 

X. Pénzügyi műveletek bevételei                                  68 586    28 927  

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 

12. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége            0                                       0  

14. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások    10 166  19 749  

 

A Richter kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó kamat összegének felel meg a ráfordítás 

összege. 

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 
15. Részesedések, értékpap., bankbetétek értékvesztése 22 490   128 466            

ebből: részesedések értékvesztése 22 490 128 466  

A társasági részesedésekre elszámolt értékvesztések részletesen bemutatásra kerültek a 

befektetett pénzügyi eszközökre és az értékesítési célú értékpapírokra vonatkozó 

fejezetekben.  

 

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 
16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   41 9 306 

    

Legjelentősebb tétele:  

- részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége 17 227 

- követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó 

  realizált és nem realizált árfolyamveszteség 24 9 079 

       

2012. év (MFt)         2013. év (MFt) 

XI. Pénzügyi műveletek ráfordításai   32 697  157 521 

     

       2012. év (MFt)          2013. év (MFt) 

B. Pénzügyi műveletek eredménye    35 889   - 128 594   

         



47 

 

 

 

47 

  2012. év (MFt)          2013. év (MFt)          

C. Szokásos vállalkozási eredmény       45 914   - 174 120  

   

XII. Rendkívüli bevételek           56 602     219 273         

 

Jelentősebb tételei: 

- társasági részesedések átalakuláskori értéke           172 0  

- társaságba bevitt eszközök apportértéke 3 659 150 311  

- térítésmentesen átvett eszközök                   51 187  64 700 

- tőkeleszállítás ellenében átvett eszközök 0 32 

- megszűnéskor átvett eszközök 0 346 

- EU támogatások 0 2 308 

- hagyatékból térítésmentesen bekerült eszközök 1 147 891      

- átvett követelések 17 305 

  (NAV, NYUFIG, KIVING, Sopron Holding)  

- egyéb 420  380 

    

   

XIII. Rendkívüli ráfordítások    8 663      178 709 

    

Jelentősebb tételei:  

- tartozás átvállalás               4 321          0 

- apportba bevitt eszközök nyilvántartási értéke     0 150 660    

- hagyatékból származó kötelezettség 228 159 

- térítésmentes eszköz átadás        3 229 24 932                   

- tőkeleszállítás       0 919   

- társasági rész. kivezetése megszűnéskor, átalakuláskor 881 1 873  

- elengedett követelés 1 165 

- egyéb 3 1 

  

 

2012. év (MFt)      2013. év (MFt) 

D. Rendkívüli eredmény  47 939  40 564  

 

  

  2012. év (MFt)      2013. év (MFt) 

F. Működés mérleg szerinti eredménye        93 853 - 133 556  

 

          

17. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatok        61 756  146 293            

  

A Kormányrendelet előírása szerint a központi költségvetés részére befizetendő összeget 

tartalmazza a sor. 

 

  2012. év (MFt)      2013. év (MFt) 

G. Mérleg szerinti eredmény 155 609 12 737   

  



48 

 

 

 

48 

 

IV. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 

 
IV.1. Kizárólagos állami vagyon 

 

A Vagyontörvény 1. §. (2) nevesíti a „dolog módjára hasznosítható természeti erőt”, mint 

állami vagyonelemet, így vélelmezhető, hogy e vagyonkategória is az MNV Zrt. vagyon-

nyilvántartási körébe tartozik. 

   

A korábban a KVI által üzemeltetett adatbázis, a Kincstári Vagyon Kataszter (KVK) önálló 

modullal rendelkezik a kizárólagos állami vagyonba tartozó vagyonelemek nyilvántartására, 

amelyek az alábbiak: ásványi anyagok, barlangok, felszíni és felszín alatti vizek, geotermikus 

energia, koncessziók, közutak és építményei, légtér, műemlékek, vasút és építményei. A 

kataszter ezen modulját azonban 2003 óta nem használta a KVI, a benne szereplő adatok 

adatforrása és értéke bizonytalan, tekintettel arra, hogy a KVI beszámolóiban sem e 

vagyonelem értékét, sem pedig mennyiségi bemutatását nem kellett szerepeltetni.  

 

Az MNV Zrt. a 2008. évi rábízott vagyon beszámoló készítése során megkísérelte e 

vagyonkategória naturáliákban és értékben kifejezett ismérveit meghatározni. A közutakra és 

építményeire, a műemlékekre, valamint vasútra és építményeire igaz, hogy azok szerepelnek 

vagy a KVK vagyonkezelésbe adott moduljában, vagy az MNV Zrt. által közvetlenül kezelt 

vagyonelemek között. Az értékelés ezért csak az ily módon le nem fedett kategóriákra terjedt 

ki. Az értékelés során felhasználásra kerültek a KVK Kizárólagos vagyonelemek modulból 

elérhető adatok, valamint, amennyiben rendelkezésre állt, a szakmai szervezetek (pl.: Magyar 

Geológiai Szolgálat, Nemzeti Hírközlési Hivatal) jelentései. Adathiány miatt jelenleg nincs 

mód a Vízkészlet és a geotermikus energia értékelésére. Módszertan tekintetében az értékelés 

- több lehetségesen alkalmazható módszer közül - a várható hozam alapján történő értékelést 

és inflációs korrekciók alkalmazását választotta.  

Tekintettel azonban arra, hogy az így kapott értékelés (1) nem tekinthető teljes körűnek, (2) 

nem felel meg minden tekintetben a beszámolót alátámasztó mérleg analitika 

követelményeinek, (3) az MNV Zrt. rábízott vagyon más bemutatott elemeihez képest 

nagyságrendileg igen jelentős értéket képvisel, az MNV Zrt. – a könyvvizsgálóval történt 

egyeztetést követően úgy döntött, hogy e vagyonelemeket értékkel nem szerepelteti az éves 

beszámoló mérlegében.  

 

IV.1. Környezetvédelmi feladatok 

Beszámoló az MNV Zrt. által Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében 2013. 

évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról: 

 Volt Szovjet Laktanyák Kármentesítési Alprogram 

 Társasági Privatizációs Alprogram 

 

Az MNV Zrt az Országos Környezeti Kármentesítési Program két Alprogramját irányítja: 

 

1. Volt Szovjet Laktanyák Kármentesítési Alprogram 
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Az MNV Zrt. a volt szovjet használatú ingatlanok kármentesítését az Országos Környezeti 

Kármentesítési Program, Volt szovjet Alprogram keretében látja el. A feladat forrása az éves 

költségvetési törvény „volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása” megnevezésű 

során szerepel. A volt szovjet ingatlanok kármentesítési feladatainak forrását az MNV Zrt. 

vagyonkezelési terve tartalmazza.  

Az MNV Zrt. a volt szovjet használatú ingatlanok környezetvédelmi kármentesítésével 

kapcsolatosan ellátja a koordinációs és lebonyolítói feladatokat. Ide tartoznak a kármentesítési 

feladatokat (tényfeltárás, műszaki beavatkozási tervkészítés, műszaki beavatkozás 

kivitelezése, monitoring tevékenység) ellátó vállalkozók, és műszaki ellenőrök közbeszerzési, 

ill. – a szükséges feltételek fennállása esetén – egyéb pályázati keretek között történő 

kiválasztása, a szerződéskötés előkészítése, és a teljesítés kontrollálása. 

2. Társasági Privatizációs Alprogram  

 

Az MNV Zrt. vagyonkezelő szervezetként a Társasági Privatizációs Alprogram keretében az 

állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos kármentesítési, és egyéb környezetvédelmi 

tevékenységet végez. A feladat forrása a költségvetési törvény „Az állam tulajdonosi 

felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása” soron szerepel, amit az 

MNV Zrt. vagyonkezelési terve tartalmaz.  

Az MNV Zrt. feladata az MNV Zrt. és jogelődei, az ÁPV Zrt. portfoliójába tartozó vállalatok, 

társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével 

kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátása, és finanszírozása. Ennek keretében végzi a 

támogatott feladatokat közvetlenül ellátó társaságok által készített feladattervek, és támogatási 

igények elbírálását, előterjesztését, a munkák megvalósításának ellenőrzését a szerződésekben 

meghatározottak szerint.  

A közvetlenül az MNV Zrt. által ellátandó feladatok esetén az MNV Zrt. látja el a projektek 

lebonyolítását, a vállalkozó és műszaki ellenőr pályázat útján történő kiválasztását, valamint a 

munkavégzés kontrollálását. 

 

1. Volt Szovjet Laktanyák Kármentesítési Alprogram 

Az MNV Zrt. felelősségi körébe utalt volt szovjet ingatlanok közül 2013. évben, 

Szentkirályszabadja volt szovjet repülőtér területén a 023/13 és a 023/7 hrsz-ú ingatlanokon 

elkezdődött a műszaki beavatkozás kivitelezése. A kivitelezés várhatóan 2014. évben 

fejeződik be. A ráfordítás 2013. évben 30 MFt volt. 

 

2. Társasági Privatizációs Alprogram  

2.1. A Nitrokémia Zrt. vonatkozásában elvégzett kármentesítési munkák  

Nitrokémia Zrt. 2013. évi környezetvédelmi kármentesítési feladatterve alapvetően 

három elemből áll: 

 

 Talajvíz kármentesítési rendszerek üzemeltetése és monitoring vizsgálatok 

 Séd-Nádor csatorna kármentesítése 
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 A volt Simontornyai Bőrgyár kármentesítése 

 

2.1.1. Talajvíz kármentesítési rendszerek üzemeltetése és monitoring vizsgálatok 

A szennyezett talajvizű területeken (Papkeszi Colorkémia, Központi 1. telephely, Központi 2. 

telephely, Kísérleti üzem, Külső égető) a talajvíz kitermelő és talajvízkezelő rendszereket a 

vízjogi üzemeltetési engedélyben és üzemeltetési szerződéseiben meghatározott módon, a 

lehetőségekhez képest folyamatosan üzemeltették. 

A szükségessé vált rendszerhatékonysági és monitoring vizsgálatokat elvégezték a 2011. 

évben megkötött mérőlaboratóriumi szolgáltatási szerződés keretében. 

Kísérleti üzem 

A kitermelt talajvízben mért komponensek értékei alig haladták meg a kimutathatósági 

értékeket, azok folyamatosan a „B” (tiszta) határérték alatt voltak. Ennek kitermelését 

szükségtelennek tartják, ezért a 2014. évben a Nitrokémia Zrt. kezdeményezi a kármentesítés 

megszüntetését és az utómonitorig vizsgálatok megindítását. 

A Nitrokémia Zrt. kérelmezte a Felügyelőségnél a lejáró vízjogi üzemeltetési engedély 

meghosszabbítását 2018. március 31-ig. Amennyiben a szakhatóság jóváhagyja a kérelmet a 

Nitrokémia Ipartelepek belső területein is sikeresen lezárul egy kármentesítési szakasz, ami 

egyértelműen mutatja a szennyezett területek megtisztításának eredményeit. 

Központi 2. telephely, Klóralkáli üzem 

Az egybefüggő, de szennyezés típusok miatt elkülönített területeken zajló kármentesítési 

folyamatokat alapvetően befolyásolta a klóralkáli területrészre (mint mélypont) elrendelt 

tényfeltárás megvalósítása, ugyanis a tényfeltáráshoz szükséges nyugalmi vízszint elérése 

érdekében a talajvízminta vételekhez szükséges furatok elkészítéséig a víz kitermelését a 

többi területrészen is visszafogták. 

A területre jellemző vezérszennyezések a higanykatódos elektrolízissel történő klórgyártásból 

(klóralkáli elektrolízis) származó higany, nátrium-klorid (só) és a volt intermedier üzem 

területéről származó orto-xilol (bizonyítottan nem a Nitrokémia tevékenységéből származó 

szennyezés), valamint kisebb mértékben a triazin származékok. A területen a 

talajkármentesítés lezárult, csak a szennyezett talajvíz kitermelése és tisztítása szükséges. A 

hatóság által előírt és kiegészített monitoring vizsgálatokat a Nitrokémia Zrt. folyamatosan 

ellátja. 

Központi 1. telephely 

A kármentesítési tevékenység a talajvíz-előkezelő rendszer üzemeltetése folyamatos volt. A 

területre vonatkozó monitoring eredmények a terület környezeti állapotában lényeges 

változást nem mutattak. Továbbra is fennálló probléma, hogy terület nagymértékű 

bolygatottsága miatt a legszennyezettebb területeken lévő kutaknak csekély a vízhozama, így 

a terület tisztulása lassú.  

Külső égető 

A Nitrokémia Zrt. tulajdonában lévő veszélyes hulladéklerakók közül a 2013. I. félévében 

még üzemeltetett I. számú depónia megtelt, ezt a tényt a Társaság bejelentette a 
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Felügyelőségnek és 2013. július 31-én benyújtotta a Felügyelőségre a lerakó lezárásához 

szükséges engedélyezési terveket. Az engedélyezés folyamatban van. 

A területen talajvíz kármentesítési rendszer üzemeltetése folyt a 2013. évben, a terület 

környezeti állapota folyamatosan javul. 

Papkeszi telephely 

A hatóság részletes tényfeltárási záró dokumentáció benyújtását írta elő, határideje 2013. 

július 15. A dokumentációk határidőben benyújtásra kerültek a felügyelőségre, az 

engedélyezési eljárás folyamatban van. 

Szentgál 

A területen a Felügyelőség által előírt utómonitoring vizsgálatok eredményei a molibdén, 

szelén és atrazin (növényvédőszer, triazin származék) komponensekre „D” kármentesítési 

határértéket meghaladóak voltak, ezért a Felügyelőség ismételt tényfeltárást írt elő. 

Szennyvíztározó terület 

A területre vonatkozó tényfeltárási kötelezettségének a Társaság eleget tett, azt az illetékes 

felügyelőség elfogadta, és ezt követően beavatkozási terv benyújtását rendelte el. 

 

2.1.2.Séd-Nádor csatorna kármentesítése 

A Séd-Nádor csatorna I. és II. szakasz kármentesítése és meder rehabilitációs munkái 

befejeződtek. A tisztára jelentési dokumentáció a hatóság részére benyújtásra került, azt az 

illetékes felügyelőség elfogadta. Az érintett szakasz vízjogi üzemeltetési engedélye szintén 

benyújtásra került a hatóság részére. Elkezdődött a beavatkozással érintett szakaszon az 

utómonitoring tevékenység. 

A beavatkozás során a vízfolyás I. és II. szakaszának 31 folyamkilométeréről mindösszesen 

304 ezer m
3 

(389 ezer tonna) higannyal szennyezet kotrási meddő került kitermelésre és 

ártalmatlanításra. 

Az I. szakasz beavatkozásának lezárultát követően megállapításra került, hogy a biológiai élet 

a vártnál hamarabb helyreáll. 

 

2.1.3. A volt Simontornyai Bőrgyár kármentesítése  

2013-ban lezárult a földtani közeget érintő műszaki beavatkozás. Ezt követően benyújtásra 

került a tisztára jelentét tartalmazó záró dokumentáció a hatóság részére. A környezetvédelmi 

hatóság a benyújtott záró dokumentációt elfogadta, ezzel a talaj kármentesítése lezárult. A 

talaj víz kezelés, tisztítás és a monitoring rendszer üzemeltetése folyamatosan tart. 
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2.2. A Mecsek-Öko Zrt. 2013. évi környezetvédelmi feladatai 

2.2.1. A gyöngyösoroszi és a recski bányák szüneteltetéséből eredő és a gyöngyösoroszi 

ércbánya végleges bezárása és teljes körű rekultivációja 2013. évi ütemének 

végrehajtása 

 

A Recski Fióktelep feladatai és végrehajtásuk: 

 a bánya tartós szüneteltetése alatt a monitoring tevékenység folyamatos végzése (a 

mélységi vizek, illetve a környezetvédelmi megfigyelő kutak vízminőségének és 

vízszintjének ellenőrzése, az aknafalazat állapota, a rekultivált meddőhányók, a lezárt 

mélyfúrások tömítettségének ellenőrzése, stb.) a hatósági előírásoknak megfelelően; 

 a felszíni vízi létesítmények folyamatos ellenőrzése és üzemeltetése; 

 a rekultivált területek ellenőrzése és karbantartása; 

 a bánya hasznosítására vonatkozó aktualizált koncepció elkészítése. 

 

A Gyöngyösoroszi Fióktelep feladatai és végrehajtásuk 

 az illetékes hatóságok előírásai szerint a bányából gravitációs úton kifolyó bányavíz 

tisztítása, a nehézfémion-tartalom (vas, cink, mangán) előírt határértékre csökkentése; 

 a tisztítás során keletkező fém-hidroxid iszapok elhelyezése; 

 a bányához tartozó létesítmények (tározók, gátak, stb.) biztonságos üzemeltetése egy 

esetleges jelentős környezeti szennyezés megelőzése céljából; 

 a bányabezárási feladatok műszaki előkészítése. 

Végleges bányabezárás 

A bányabezárás keretében a mátraszentimrei telér 2013. szeptember 16-án megkezdett 

tömedékelési munkálatai keretében a 2. szinti vágat és a 2. és 3. szintek közötti fejtési 

térségek tömedékelési munkáinak mintegy 65 %-a befejeződött.  

Meddőhányók tájrendezése, rekultivációja 

A felszíni kármentesítési munkálatok keretein belül a meddőhányók tájrendezése során 

2013. harmadik negyedévében a tájrendezési, kivitelezési munkálatok keretében a Károly-táró 

(55-ös feltörés) meddőhányó, valamint a Nagytölgyesbérc+István táró meddőhányó 

kármentesített területére történt erdőtelepítésre alkalmas minőségű termőtalaj beszállítása és 

elterítése. A IV. negyedévben megtörtént a Károly-táró (55-ös feltörés) meddőhányó 

területének erdősítése, valamint a Bányabérci-táró meddőhányónál korábban telepített erdő 

pótlása a szakmai és műszaki követelményeknek megfelelően. A meddőhányók tájrendezése 

soron a Károly-tárói 55. sz. feltörés melletti meddőhányónál az altalaj szennyezettsége a 

vártnál nagyobb volt, így az elszállítás költsége megnőtt, ezzel együtt a talajtakarás is 

nagyobb területet érintett.  
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Vízfolyások, víztározók kármentesítése 

Hordalékfogó 

A Hordalékfogó kármentesítése befejeződött.   

Ipari-víztározó 

Az Ipari-víztározó kármentesítése során a III. negyedévre kitermelésre került a szennyezett 

iszap teljes mennyisége, megkezdődhetett az altalaj kármentesítése. A kármentesítési munkák 

befejeztével megtörtént a kezelőtelep elbontása és anyagának a Száraz-völgyi zagytározóra 

történő felhordása. Az elvégzett kármentesítésről a műszaki beavatkozási záródokumentáció 

benyújtásra került az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségre.  

Toka-patak 

A Toka-patak kármentesítési és vízrendezési munkálatai keretében befejeződött a Toka-

II/C, azaz a vízfolyás belterületi szakaszának mintegy 1,5 km hosszban, a kármentesítéshez 

kötődő vízrendezése; a kármentesítési záródokumentáció benyújtásra került a 

Környezetvédelmi Felügyelőségre. Saját tervezésben elkészült a Toka-III. ütem 1,5 km 

hosszúságú (Toka-III/D) szakaszának vízjogi engedélyezési terve. 

Zagytározók tájrendezése, felszámolása 

Száraz-völgyi zagytározó 

A III. negyedévben folytatódhattak a Száraz-völgyi zagytározó tájrendezési munkálatai. A 

IV. negyedévben 95%-os készültséggel megtörtént a II. kazetta zárószigetelő rendszerének 

kialakítása. A teljes időszakban folyamatos volt a víztelenítő és vízkezelő rendszer 

üzemeltetése. 

Monitoring rendszer üzemeltetése, fejlesztése 

A monitoring rendszer üzemeltetése a tervek szerint történt.  

Bányavíz-kezelés 

A jogszabályi előírások szerint mindenképpen folyamatos üzemeltetést kívánó Bányavíz-

kezelő a tevékenységét az előírt határértékek betartásával végezte el.  

 

2.2.2. A Lahócai (Recsk-I.) bányabezárás 2013. évi végrehajtása 

Végleges bányabezárás 

A bányabezárás során folytatódott a Katalin-táró feltárása, a bányatérség vízhelyzetének 

vízföldtani tulajdonságainak megismerése. A fúrómagok környezetvédelmi és ásványtani 

szempontú vizsgálata 2014-ben fejeződhet be. 

Meddőhányók tájrendezése 

A meddőhányók tájrendezése, és a rézsűstabilizálási munkálatok 2013. évben 

folytatódtak, és a víztelenítő rendszer kialakítása, beüzemelése. 
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Vízfolyások, víztározók kármentesítése 

Folytatódott a Bikk-patak kármentesítése és mederáthelyezése. Megkezdődött a recski 

vízkezelő rendszer beüzemelése, a hatóságilag előírt határértékek teljesültek. 

Üzemi területek kármentesítése 

Az üzemi területeken megkezdődött a Recsk 014 hrsz ingatlanon az elhagyott kommunális 

hulladéklerakó felszámolása. A fellelt, földdel kevert kommunális hulladék 7.813,08 m
3
 

mennyiségben került kiszállításra kommunális hulladéklerakóba, a területen visszamaradt 

szennyeződés felszámolását 2014-ben is folytatni kell. A H3 meddőhányó Ércelőkészítő 

szintjén lévő támfala lőtt betonos megerősítést kapott a meddőhányó anyagának elszállításáig. 

Az üzemi területen megtörtént továbbá a laborépület szelektív elbontása, helyének és 

közvetlen környezetének kármentesítése, a puffertározó helyének kialakításához. A 

hulladékszállítás kiszolgálásához megépült a H2 meddőhányó déli rézsűje alatt tervezett 

ideiglenes szállító út, ezzel – hatósági előírásra - a közúti híd valamint a környező lakóházak 

tehermentesítése, elkerülése megoldottá vált. 

Vízkezelő rendszer 

Vízkezelő rendszer kialakítása, üzemeltetése keretében 2013. II. negyedévében 

megkezdődött a víztelenítő-vízkezelő rendszer beüzemelése, majd próbaüzeme. A 

próbaüzem során az előírt kibocsátási határértékek maradéktalanul teljesültek. A H1-H2 

meddőhányó víztelenítő rendszer megvalósulási dokumentációi elkészültek, a próbaüzem 

lezárult. A vízjogi üzemeltetési engedélykérelem beadásra került a hatósághoz. 

Monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése 

A monitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése során az ÉMI-KTVF vízjogi létesítési 

engedélyei alapján kialakításra került 9 db megfigyelőkút, talajvíz-, rétegvíz-, bányavíz 

minőség, esetleges szennyeződés-elmozdulás ellenőrzése céljából. A bányatelken a 

területkarbantartási, utógondozási feladatok ellátásra kerületek. 

A Recsk II. üzemeltetése során folyamatosan végezték a hatósági engedélyekben előírt 

ellenőrzéseket: aknafalazat állapota, aknák feltelési ütemének ellenőrzése, vízelvezető 

rendszer fenntartása. A munkavégzés során 2013. I-IV. negyedév során környezetszennyezést 

okozó rendkívüli esemény nem történt, a szükséges ellenőrzések és karbantartások 

elvégzésre kerültek. 

 

3.) WDS-1 lezárt hulladéklerakó 

 Az ÁPV Zrt. és az AB Elektrolux, valamint az Elektrolux Italia SpA között a zürichi 

választott bírósági eljárás keretében 2004. július 12-én létrejött a Lehel Hűtőgépgyár Kft. 

értékesítéséhez kapcsolódó jogvitát lezáró megállapodás értelmében az ÁPV Zrt. 

üzemeltetésre átvette a jászberényi WDS-1 lezárt hulladéklerakót. A vonatkozó hatósági 

határozat alapján a lerakót 2027-ig kell üzemeltetni. Az üzemeltetés és annak műszaki 

ellenőrzése folyamatos. 
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4.) Metallochemia 

2010. januártól folyik és 2013. évben is folyamatosan történt a volt Metallochemia 

gyárterület területén a rekultivációt követően létrehozott veszélyes hulladéklerakó és a 

komplex monitoring rendszer üzemeltetése. Az MNV Zrt. üzemeltetése kötelezettsége 4 éves 

időtartamra terjed ki. 

 

5.) Kállósemjén - volt ELFÉM  

2013. évben folyamatban volt az állami felelősségi körbe tartozó Kállósemjén volt ELFÉM 

telephelyen lévő klórozott szénhidrogén szennyezés eltávolítására kialakított műszaki 

beavatkozási rendszer üzemeltetése. A hatóság által előírt monitoring vizsgálatok határidőre 

megtörténtek. 
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Országos Környezeti Kármentesítési Program Összefoglaló a 2013. évről  

Társasági privatizációs Alprogram 

Terül

et  

száma 

A terület, 

területrész 

megnevezése 

Kármentesítési 

szakasz 2013-ben 

A 

kármentesít

ési 

szakaszra 

2013-ben 

fordított 

összeg (ezer 

Ft) 

Alkalmazott 

beavatkozási 

technológia 

megnevezése, 

környezeti 

elemenként 

Releváns 

FAVI 

KÁRINFO 

adatlap  

megküldés

re került-e 

a hatóság 

felé? 

A 

 kármentési 

szakasz 

tervezett 

befejezéséne

k 

 éve 

2013-ben 

Kármentesít

ésbe bevont 

területek 

száma 

ÖSSZESEN 

1 
Nitrokémia Rt. 

környezeti 

kármentesítés 

 

műszaki beavatkozás 

3 720 000 

A projekt 

nagysága és 

összetettsége 

miatt nem 

jellemző 

igen 2016 
nem 

jellemző 

2 Mecsek-Öko Rt. 

Gyöngyösoroszi 

bányavíz kezelés, 

bányabezárás 

környezetvédelmi 

feladat 

bányavíz kezelés, 

bányabezárás, 

zagytározó felszámolás 
2 155 000 

A projekt 

nagysága és 

összetettsége 

miatt nem 

jellemző 

igen 2015 
nem 

jellemző 

3 

Mecsek-Öko Rt. 

Recsk I. 

Bánya bezárás és 

üzemeltetés  

munkálatai 2 045 000 

A projekt 

nagysága és 

összetettsége 

miatt nem 

jellemző 

igen 2015 
nem 

jellemző 

4 
Felszámolt 

Simontornyai 

Bőrgyár 

kármentesítése 

 

 műszaki beavatkozás, 

üzemeltetés 460 000 

A projekt 

nagysága és 

összetettsége 

miatt nem 

jellemző 

igen 2015 
nem 

jellemző 
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5 WDS-1 lezárt 

hulladéklerakó 

 

üzemeltetés, 

monitoring 40 000 
talajvíztisztítá

s igen 2027 1 

6 Metallochemia monitoring 70 000 monitoring igen 2015 1 

7 

Kállósemjén volt 

„ELFÉM” telephely 

kármentesítés 

 

műszaki beavatkozás,  

25 000 

In situ eljárás 

on site Pump 

and treat 

talajvíztisztítá

ssal 

igen 2015 1 

8 

Egyéb 

műszaki ellenőrök, 

szakértők, audit, egyéb 

ingatlanok 

kármentesítése,  

485 000 

 

   

 Összesen  9 000 000     
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IV.3. Törvények és jogszabályok betartása 

 

Az MNV Zrt.-t érintő jelentősebb ügyekben érkezett adatszolgáltatás iránti megkeresés a 

nyomozóhatóságok részéről bizonyos gazdasági események vonatkozásában.  

Az ügyek többsége az MNV Zrt. ismeretei szerint jelenleg nyomozati szakaszban tart, és 

többségében ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő eljárásokról van szó. Az eljárások 

kimenetele nem látható illetve nem jelezhető előre. Jelenlegi információink alapján semelyik 

eljárás eddigi fejleményei sem teszik szükségessé az éves beszámoló számszaki módosítását. 

 
















