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Nemzeti vagyon

állami

Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.

Egyéb

Például:

• légtér

• üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei

• közgyűjtemény

• régészeti lelet

• adatvagyon, stb.

Állami Önkormányzati

• Kizárólagos állami 
vagyon

• Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti 
vagyon

• Korlátozottan 
forgalomképes 
nemzeti vagyon

• Üzleti vagyon

• Forgalomképtelen  
(törzsvagyon):
önkormányzati feladat 
ellátásához 
szükséges, pl. helyi 
utak, terek, parkok, 
repülőterek, stb.

• Korlátozottan 
forgalomképes

• Üzleti vagyon



Állami vagyon minősítése szerint

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonKizárólagos állami vagyon

Társasági részesedésVagyonelemek
Épületek



Állami vagyon (2007. évi CVI. tv.)

Magyar Állam

Tulajdonosi joggyakorló:

teljes jogkör a jogszabályi keretek között

Vagyonkezelő:

korlátozott jogkör a vagyon tekintetében (nem 

értékesítheti, nem terhelheti meg), jogszabályokban és 

szerződésekben meghatározott

Kezelő, használó, üzemeltető, stb.:

szerződésekben szabályozott jogkör



Állami vagyon főbb fajtái - Részesedések

100%-os állami tulajdon
Többségi állami 

tulajdon

Kisebbségi (egyéb) 

állami tulajdon

Tulajdonosi joggyakorló: NVTNM, minisztériumok, egyéb szervezetek



Állami vagyon főbb fajtái - Termőföld

Tulajdonosi joggyakorló: Földművelésügyi miniszter       Nemzeti Földügyi Központ



Állami vagyon főbb fajtái –

Ingatlanok és egyéb eszközök

Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ, KLIK, Nemzeti Útdíjfizetési Zrt., stb.

országos törzshálózati vasúti pálya – 39+42 vasútvonal

országos közút 

víziközmű vagyon

oktatási, egészségügyi, szociális intézmények

költségvetési szervek elhelyezését biztosító létesítmények, stb.



MÁV Zrt. és az állam kapcsolata

• nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, 
100%-os állami tulajdon – tulajdonosi joggyakorló NVTNM miniszter

MÁV Zrt., mint társaság:

• állami feladatellátás az állammal kötött szerződés alapján – szakmai 
felügyeleti szerv az Innovációs és Technológiai Minisztérium

MÁV Zrt., mint pályaműködtető:

• az állami feladat ellátásához biztosított állami vagyon – a vagyon 
tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MÁV Zrt., mint vagyonkezelő:



A vasúti vagyon számokban (Mrd Ft)
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Kezelt vagyon NIF átvétel



85%

15%

Eszközök darabszáma

Állami tulajdon

Saját tulajdon

MÁV Zrt., mint tulajdonos és vagyonkezelő

MÁV Zrt. ingatlanok 2021. december 31.

Állami tulajdon Saját tulajdon

Megnevezés
Mennyiség 

(db)

Érték 

(Mrd Ft)

Mennyiség 

(db)

Érték

(Mrd Ft)

építmény 96 283 950 15 383 7

épület 8 585 68 3 943 24

földterület 14 069 30 1 452 7

lakás 45 1 355 1

Összes vagyon 118 982 1 049 21 133 39

96%

4%

Eszközök értéke



MÁV Zrt. ingatlanhasznosítása

Ingatlan-
hasznosítás és 

lakásgazdálkodás 

• Értékesítés

• Üzleti hasznosítás

• Bérbeadás,

• Használatba adás

• Haszonkölcsön-
be adás

• Lakásgazdálkodás

Ingatlanrendezés 
és területszerzés

• Ingatlanszerzés

• Ingatlanrendezés

• Tulajdonosi 
hozzájárulások 
kiadása

• TOPO-RAIL 
rendszergazda

Vagyonkezelés

• NIF vagyonátvétel

• Egyéb 
vagyonkezelésbe 
vétel, 
vagyonkezelésből 
kikerülés

• Gördülő állomány, 
iparvágányok 



Jogszabályok és belső szabályzatok által szigorúan 

szabályozott!

MÁV Zrt. ingatlanhasznosítása

Értékesítés 

• MÁV tulajdonból 
kikerül 

• MÁV 
vagyonkezelésből 
kikerül

Üzleti hasznosítás

• Bérlet

• Használat

• Haszonkölcsön

Lakásgazdálkodás

• Értékesítés

• Bérlet



MÁV Zrt. ingatlanhasznosítása - értékesítés

Megnevezés MÁV tulajdon
vagyonkezelt/

kezelt

Tulajdoni viszonyok vizsgálata

Szakági vizsgálat (7 db)

Értékbecslés megrendelése

Döntési javaslat előkészítése / IG felhatalmazás 

megkérése

Miniszteri engedély megkérése

Elektronikus liciteljárás, szerződéskötés

Kisorolási engedély megkérése (ITM, NVTNM)

VKSZ módosítás



MÁV Zrt. ingatlanhasznosítása – üzleti hasznosítás

Megnevezés MÁV tulajdon
MÁV 

vagyonkezelt/kezelt

Tulajdoni viszonyok vizsgálata

Szakági vizsgálat (5 db)

Döntési javaslat előkészítése

Pályázati kiírás

Több érvényes pályázat esetén 

liciteljárás

Bérleti szerződéskötés



MÁV Zrt. ingatlanhasznosítása – lakásgazdálkodás

Megnevezés MÁV tulajdon
MÁV 

vagyonkezelt/kezelt

Tulajdoni viszonyok vizsgálata

Szakági vizsgálat (1 db)

Döntési javaslat előkészítése

Pályázati kiírás

Szerződéskötés

• Speciális ingatlan hasznosítás foglalkoztatáspolitikai célból

• Non-profit tevékenység (támogatás MÁV-Volán Csoport munkavállalóinak)

• Bérbeadás pályáztatással: belső versenyeztetés, súlyozása a hiányszakma alapján 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


