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ÖSSZEGZÉS 

A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. feletti tulajdonosi jogokat 2014. július 15-ig a 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt., azt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabály-

szerűen gyakorolta. A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. belső szabályozottsága 

nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A vagyongazdálkodás nem volt sza-

bályszerű. A bevételek és ráfordítások elszámolása – a személyi jellegű ráfordítások elszá-

molási hiányosságai mellett – megfelelt az előírásoknak. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik. Az állami vagyonnal való gazdálkodást 
illetően a tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás feladata az állami vagyon átlátható, rendeltetésszerű és 
felelős használatának biztosítása. Minden közpénzt, közvagyont használó szervezettel szemben társadalmi igény, 
hogy tevékenységéről elszámoljon. 

A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. ellenőrzésére vagyonának nagysága és tevékenységének speciális 
jellege miatt került sor a 2012-2015. évek vonatkozásában. Az ellenőrzés megállapításai közérdeklődésre tarthatnak 
számot, a javaslatok hozzájárulhatnak a Nemzeti Lovas Program eredményes megvalósításához. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. felett a tulajdonosi jogokat az alapító nevében 2014. július 15-ig a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Zrt., ezt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta. 

A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. működésének szabályozottsága nem volt megfelelő, mivel a gazdál-
kodására jellemző, a lóversenyfogadást népszerűsítő sajátos elszámolási szabályokat nem rögzítették belső szabály-
zataikban, továbbá nem készítették el a törvény által előírt valamennyi szabályzatot. A számviteli politika és a szám-
larend tartalmi hiányosságai hozzájárultak ahhoz, hogy a vagyon nyilvántartása, az értékcsökkenés elszámolása az 
iparjogvédelemben nem részesülő kereskedelmi márkanevek szellemi termékek közé sorolása következtében nem 
felelt meg az előírásoknak, ami jelentős összegű hibát eredményezett az éves beszámolókban. A vagyongazdálkodás 
a jogszabályi előírásoktól eltérő vagyonnyilvántartás következtében nem volt szabályszerű, ugyanakkor a vagyonvál-
tozást eredményező döntések szabályszerűek voltak. 

A bevételeket és ráfordításokat – a személyi jellegű ráfordítások kivételével – a jogszabályi előírásoknak megfele-
lően számolták el. Az előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettséget teljesítették, de a 2012. éves beszámoló 
közzététele nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a tulajdo-

nosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a gazdálkodó 

szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongaz-

dálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tu-

lajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok át-

láthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszol-

gáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önkölt-

ségszámítással; a vagyonváltozást eredményező döntések 

esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó 

szervezet szabályszerűen jártak-e el. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft., a Magyar 

Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
 

A Társaság1 a Lóversenyfogadást – szervező Vállalat jogutódja-
ként jött létre 1993. február 15-én, tulajdonosa 100%-ban a 
Magyar Állam volt. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
2014. július 15-ig az MFB Zrt.2, azt követően az MNV Zrt.3 gya-
korolta a 2014. évi XXXV. tv. 4 1. számú mellékletének rendel-
kezése alapján. Egyszemélyes jellegéből adódóan a Társaság-
nál taggyűlés nem működött, a legfőbb szerv hatáskörébe tar-
tozó kérdésekben az alapító által kijelölt tulajdonosi joggya-
korló döntött. 

A MLFSZ5 közfeladatot nem látott el, kizárólagos tevékeny-
sége állami játékszervezőként a lóversenyfogadás szervezése 
volt. A Nemzeti Lovas Program6 célkitűzése a lóverseny foga-

dási rendszer és –hálózat fejlesztése, ennek részeként a nemzetközi játé-
kokhoz való kapcsolódás lehetőségének megteremtése, a lovas ágazati 
marketing erősítése volt. 

A lóversenyfogadáshoz kapcsolódó galopp- és ügető versenyek szerve-
zését, lebonyolítását a Kincsem Kft.7 végezte a Társaság részére. A Társaság 
és Kincsem Kft. az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az Art. 8 rendelke-
zése alapján kapcsolt vállalkozásnak minősült. 

A MLFSZ feladatait saját eszközeivel látta el, vagyonkezelésbe vett ál-
lami vagyonnal, más társaságban részesedéssel nem rendelkezett. Az ügy-
vezető 2014. szeptemberéig részesült a feladat ellátásáért díjazásban, a fe-
lügyelőbizottság nem részesült díjazásban. Az éves beszámolók kiemelt 
adatairól az 1. táblázat ad tájékoztatást. 

1. táblázat 

AZ ÉVES BESZÁMOLÓK KIEMELT ADATAI (M FT) 

Megnevezés 
2012. 

XII. 31. 

2013. 

XII. 31. 

2014. 

XII. 31. 

2015. 

XII. 31. 

Mérlegfőösszeg 2304,1 1990,7 1775,9 1620,2 

Mérleg szerinti eredmény 4,8 - 114,8 - 228,7 - 237,8 

Jegyzett tőke 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Saját tőke 2017,4 1902,6 1673,9 1436,1 

Kötelezettségek 267,7 70,6 68,6 147,4 

Követelések 952,5 953,5 807,5 629,3 

Értékesítés nettó árbevétele 688,5 706,0 978,3 1107,4 

Ráfordítások 939,7 977,7 1287,6 1434,6 
Forrás: a Társaság 2012-2015. évi éves beszámolói 

A ráfordítások közül a legmagasabb összegű tételt, a fizetendő nyere-
ményeket a Szerencsejáték törvény9 határozta meg, a fogadások összegé-
nek minimum 68%-ában. A ráfordítások nagyságrendjének alakulását to-
vábbá a Kincsem Kft. részére fizetett versenyszervezési díj határozta meg. 
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A ráfordítások meghaladták a bevételeket a 2013. évtől kezdően, veszte-
séget számoltak el. A veszteség miatt csökkent a saját tőke, de annak mér-
téke nem keletkeztetett Gt.10 illetve Ptk.2

11szerinti intézkedési kötelezett-
séget. 

A jelenlegi ügyvezető 2014. október 1-től látja el feladatát. Az átlagos 
statisztikai létszám 2015-ben 16 fő volt. 

Az ellenőrzött időszak alatt a könyvvizsgáló társaság, és a kijelölt könyv-
vizsgáló személye egyszer változott. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos 
a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Gazdálkodásuk jel-
lemzően a közérdeklődés és a média figyelmének középpontjában áll, ami-
hez hozzájárul a gazdálkodásuk körébe tartozó – közvetlen vagy közvetett 
állami tulajdonú – vagyon nagysága. 

Az ÁSZ12 középtávra szóló stratégiájában megfogalmazta, hogy az ál-
lamháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes va-
gyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő közfeladat-el-
látó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az 
államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon 
használják fel. 

Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai hozzájárulhatnak a nemzeti 
vagyonnal való gazdálkodás átláthatóságának, elszámoltathatóságának ja-
vításához. Az ellenőrzési tapasztalatok segítik és erősítik az ÁSZ hozzáadott 
értéket teremtő tevékenységét és tanácsadó szerepét is, mivel az ellenőr-
zés rámutathat az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek gazdálkodási 
tevékenységével kapcsolatos jó gyakorlatokra és szabálytalanságokra, fel-
hívhatja a figyelmet a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges 
feltételek hiányosságaira. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — A tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e? 
  

 
 
 

  — A társaság működésének szabályozottsága megfelelt-e az elő-

írásoknak?   

 
 
 

  — A társaságnál a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellen-

őrzési feladatok ellátása szabályszerű volt-e?   

 
 
 

  — A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
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ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A 2012. január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdasági társaság gazdálko-
dása, kiemelten vagyongazdálkodási tevékenysége, a tulajdonosi jogok 
gyakorlása. 

Az ellenőrzés kiterjed minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft., valamint a Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorlók13. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogalapját az ÁSZ tv.14 1. § (3) és az 5. § (3)-(5) bekezdései 
képezik. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőr-
zési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jog-
szabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figyelembe 
vételével végeztük el. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzött szervezetek által rendelkezésre bocsátott, to-
vábbá az ellenőrzés által feltárt releváns információkat tartalmazó doku-
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mentumokra és adatokra alapozott megfigyelés, kérdésfelvetés, összeha-
sonlítás, elemzés, továbbá mintavételezés ellenőrzési eljárások útján tör-
tént. 

Az ellenőrzött szervezetek az ellenőrzés lefolytatásához tanúsítványok 
kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésével szol-
gáltattak adatokat. 

A bevételek és ráfordítások elszámolása, valamint a vagyonnyilvántar-
tás terén a szabályszerű működést véletlen mintavétellel és irányított kivá-
lasztással ellenőriztük. A jogszabályoknak és a belső előírásoknak megfele-
lőnek, azaz szabályszerűnek tekintettük az adott területet, amennyiben a 
minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes 
sokaságban a hibaarány kisebb volt, mint 10%, nem megfelelőnek értékel-
tük, ha a hibaarány a 10%-ot meghaladta. 

A vagyon értékének, állagának megőrzését megfelelőnek minősítettük, 
ha az eszközök pótlása az értékcsökkenési leírással arányosan történt meg. 

A Társaságnál a Kincsem Kft. vonatkozásában megállapított bevételek 
és ráfordítások elszámolása és nyilvántartása, valamint a kimutatott köve-
telései és kötelezettségei megállapítása és nyilvántartása szabályszerűsé-
gét a bekért dokumentumok értékelése alapján, éves szinten összevontan 
végeztük el. 

A vezető tisztségviselői megbízatás és a felügyelőbizottsági tagság ellá-
tása alapján járó javadalmazás elszámolásának szabályszerűségét az ellen-
őrzött időszakban juttatott valamennyi kifizetés tételes ellenőrzése alapján 
minősítettük. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e? 
  

Összegző megállapítás Az MFB Zrt. és az MNV Zrt. szabályszerűen gyakorolta a tulaj-
donosi jogokat. 

A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSRA  vonatkozó előírá-
sokat 2014. július 15-ig az MFB Zrt. SZMSZ15-ében ezt követően az MNV 
Zrt. SZMSZ16-ében, és belső szabályzataikban, továbbá a Társaság alapító 
okiratában1,2

17 rögzítették. Az alapító okiratban meghatározták az alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések körét, rendelkeztek a tulajdo-
nosi joggyakorló képviseletéről az FB18-ben, és a könyvvizsgáló személyé-
ről. Az FB a Gt.-nek és a Ptk.2

19-nek megfelelően jóváhagyott ügyrendje sze-
rint működött, tagjainak száma három fő volt, összhangban a Taktv.20 és 
Ptk.2 előírásaival. 

AZ ÜZLETI TERVEK  elkészítéséhez mind az MFB Zrt., mind az 
MNV Zrt. tervezési irányelveket adott ki. A Társaság minden évben elkészí-
tette azokat, amelyek megfeleltek az irányelvekben foglaltaknak. A terve-
ket az FB hozzájárulását követően a tulajdonosi joggyakorlók jóváhagyták. 

Az üzleti tervek tartalmazták a célok eléréséhez végrehajtandó tárgyévi 
feladatokat. 

A  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓKAT – az FB előzetes írásbeli 
jelentése ismeretében – a tulajdonosi joggyakorlók a Gt.-ben, illetve a 
Ptk.2-ben előírtaknak megfelelően, a könyvvizsgálói jelentések birtokában 
fogadták el. 

A MONITORING RENDSZER KERETÉBEN  a tulajdonosi 
joggyakorlók a Társaságot meghatározott gyakoriságú adatszolgáltatásra 
kötelezték a mérleg, az eredmény-kimutatás terv és tényadatairól, kiegé-
szítve egyéb gazdasági információkkal, melyet az MFB Zrt. adatszolgálta-
tásra vonatkozó elnök-vezérigazgatói utasítása21, az MNV Zrt. monitoring 
szabályzata22 írt elő. 

2. A társaság működésének szabályozottsága megfelelt-e az elő-

írásoknak? 
 

Összegző megállapítás A Társaság működésének szabályozottsága nem felelt meg az 
előírásoknak a belső szabályzatok kialakításának hiányosságai 
miatt. 

A TÁRSASÁGI SZMSZ23-t az ügyvezető az alapító okirat 
8.2.2 a) pontjának előírása ellenére nem aktualizálta, így az nem az alapító 
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okiratban rögzítettek szerint tartalmazta az ügyvezető saját hatáskörében, 
továbbá az FB előzetes hozzájárulásával meghozható döntések körét. 

A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN24 nem foglalták írásba a Tár-
saság sajátos működéséhez, a lóversenyfogadás népszerűsítéséhez kap-
csolódó előírásokat, módszereket a Számv. tv.25 14. § (3) bekezdése elle-
nére. A Számviteli politikában1-3 Számv. tv. 14. § (11) bekezdése ellenére a 
2013. január 1-jével hatályba lépett – Számv. tv. 3. § (3) bekezdésében 
meghatározott jelentős összegű hiba, valamint a megbízható és valós ké-
pet lényegesen befolyásoló hiba fogalmát érintő – változásokat nem vezet-
ték keresztül. 

A Számviteli politika keretében elkészítették a Leltárkészítési és leltáro-
zási szabályzatot1-3

26, az Értékelési szabályzatot1-3
27, a Pénzkezelési szabály-

zatot1-3
28, amelyek megfelelőek voltak, tartalmazták a vagyon megőrzését, 

védelmét biztosító előírásokat. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó 
belső szabályzatot nem készítettek a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés c) pont-
jában előírtak ellenére. 

A SZÁMLAREND29 nem tartalmazta a Számv. tv. 161. § (2) bekezdés 
b-c) pontjai ellenére a számla értéke növekedésének és csökkenésének 
jogcímeit, más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla és az analiti-
kus nyilvántartás kapcsolatát, továbbá a d) pontja ellenére a bizonylati ren-
det. 

A JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT30 megalkották. A 
szabályzatban a Taktv. előírásainak megfelelően rendelkeztek a vezető 
tisztségviselők, FB tagok, valamint a vezető állású munkavállalók javadal-
mazása, a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 
mértékének elveiről, annak rendszeréről. 

3. A társaságnál a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellen-

őrzési feladatok ellátása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési felada-
tok ellátása szabályszerű volt, de a személyi jellegű ráfordítá-
sok elszámolása nem az előírásoknak megfelelően történt. 

3.1. számú megállapítás A bevételek és a ráfordítások elszámolása – a személyi jellegű rá-
fordítások kivételével – az előírások szerint történt.  

A BEVÉTELEK  – az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb, a rend-
kívüli és pénzügyi műveletek bevételei – számviteli elszámolása a 
Számv. tv., illetve a belső szabályzatokban foglaltak betartásával történt. 

A lóversenyfogadással kapcsolatos tétek kizárólag készpénzben tehe-
tők, ezért vevőköveteléssel nem rendelkeztek. A hátralékos követelésállo-
mány a Kincsem Kft. részére nyújtott kölcsönnel kapcsolatban keletkezett, 
amely az ellenőrzött időszakban folyamatosan csökkent.  

A RÁFORDÍTÁSOKAT – a személyi jellegű ráfordítások kivételé-
vel – a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el. A ráfordításokat 
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számviteli bizonylatok alapján, igazolt teljesítést követően a megfelelő fő-
könyvi számlákon vették nyilvántartásba. 

A SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  elszámolásait a 
2012. január és 2014. szeptember közötti időszakban a 
Számv. tv. 165. § (2) bekezdésében foglalt előírások ellenére nem támasz-
tották alá szabályszerű számviteli bizonylatokkal. 

A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSNAK  minősülő Kincsem Nem-
zeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. adatait – elnevezését, székhelyét (te-
lephelyét) és adóazonosító számát – az Art. 23. § (4) bekezdés b) pontja 
rendelkezései ellenére a Társaság nem jelentette be az állami adóhatóság-
hoz.  

3.2. számú megállapítás Az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeket teljesítette, 
a közzétételi kötelezettségét a 2012. évben nem a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően teljesítette a Társaság. 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOKAT a tulajdonosi joggyakorlók 
előírásainak megfelelően teljesítették, a közérdekből nyilvános adatokat 
közzétették. 

AZ ÉVES BESZÁMOLÓK  letétbe helyezéséről és közzétételéről 
– a 2012. éves beszámoló kivételével – határidőben gondoskodtak. A 2012. 
éves beszámoló vonatkozásában a Számv. tv. 154. § (1) bekezdésében fog-
lalt közzétételi kötelezettségét nem a Számv. tv. 19. § (1) bekezdésében 
foglalt előírásoknak megfelelően teljesítette a Társaság, mert a 2013. má-
jus 29-én közzétett beszámoló részeként a kiegészítő mellékletet nem 
tette közzé.  

A BELSŐ ELLENŐRZÉS  rendszerét a Társaság kialakította, an-
nak működtetéséről külső szolgáltató bevonásával gondoskodtak. A mun-
katerv szerinti ellenőrzések az ellenőrzött időszakot megelőzően végrehaj-
tott tőkeemelésből származó pénzeszköz felhasználására, a gazdálkodás 
szabályszerűségére irányultak. A vizsgálatok eredményéről az FB tájékoz-
tatást kapott, javaslatok megfogalmazására nem került sor. 

KÜLSŐ ELLENŐRZÉST  a 2012. és a 2013-2014. évben a NAV 
Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya végzett, a 2014. évben munkaügyi 
ellenőrzés volt. A jegyzőkönyvek intézkedést igénylő megállapítást nem 
tartalmaztak. 



Megállapítások 

16 

4. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A Társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert 
a vagyonelemek nyilvántartásában a szellemi termékek kimu-
tatása, valamint az értékcsökkenés elszámolása nem felelt 
meg a jogszabályi előírásoknak. 

A VAGYONGAZDÁLKODÁSHOZ kapcsolódó követelménye-
ket, feladat-, hatásköröket, felelősségi viszonyokat az alapító okirat, to-
vábbá a Társaság belső szabályzatai rögzítették. 

A VAGYONVÁLTOZÁST EREDMÉNYEZŐ DÖNTÉ-

SEK  szabályszerűek voltak. A tervezett beruházások tekintetében ren-
delkeztek a tulajdonosi joggyakorló valamint az FB előzetes hozzájárulásá-
val. A beruházások hozzájárultak a stratégiai célok megvalósításához, az új 
fogadási rendszer kiépítéséhez. A selejtezésről – a hatáskörében eljárva – 
az ügyvezető döntött. 

A VAGYONNYILVÁNTARTÁS  hiányosságai következtében a 
2013-2015. évi éves beszámolók vagyonra vonatkozó tételei nem feleltek 
meg az előírásoknak, mert a Számv. tv. 25. § (7) bekezdés a) pontjában 
foglaltakat megsértve olyan kereskedelmi márkaneveket soroltak a szel-
lemi termékek – immateriális javak – közé, amelyek nem részesültek a 
1997. évi XI. törvény31 szerinti iparjogvédelemben. Ezzel az érintett évek 
beszámolóiban a Számv. tv. 3. § (3) bekezdés 3. pontja szerinti jelentős ösz-
szegű hiba keletkezett, sérült a Számv. tv. 15. § (3) bekezdése szerinti va-
lódiság elve. Ennek ellenére a könyvvizsgáló az éves beszámolókat korláto-
zás nélküli hitelesítő záradékkal látta el. 

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS elszámolása nem volt 

megfelelő, mert nem számoltak el terven felüli értékcsökkenést a 
Számv. tv. 53. § (1) bekezdése b) pontja ellenére a tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált immateriális jószág (weboldal) után. 

A KINCSEM KFT.  vonatkozásában kimutatott követeléseiről és kö-

telezettségeiről a Számv. tv. 159. § előírásai ellenére nem vezetett olyan 
nyilvántartást a Társaság, amely a változásokat a valóságnak megfelelően, 
folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja. 

A LELTÁROZÁS  a Számv. tv. és a Leltárkészítési és leltározási sza-
bályzat szerint történt. A beszámolóban szereplő eszközök és források ál-
lományát folyamatosan vezetett mennyiségi nyilvántartások, illetve a csak 
értékben kimutatható mérlegsorokat érintően az elvégzett egyeztetések 
támasztották alá. Mennyiségi felvétellel történő tételes leltározásra min-
den évben sor került. A mérleg tételeinek leltárral való alátámasztása meg-
felelt a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. ügyvezetőjének 
  

1.  Intézkedjen, hogy a társasági SZMSZ az alapító okiratban rögzítettek 

szerint tartalmazza az ügyvezető saját hatáskörében, továbbá az FB 

előzetes hozzájárulásával meghozható döntések körét. 

 (2. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

2.  Intézkedjen a jelentős összegű hiba, valamint a meghízható és valós 

képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmát érintő jogszabályi változá-

sok számviteli politikán történő átvezetéséről a Számv. tv.-nek megfe-

lelően. 

 (2. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján) 

3.  Intézkedjen az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

elkészítéséről a Számv. tv. előírásai szerint. 

 (2. sz. megállapítás 3. bekezdés 2. mondata alapján) 

4.  Intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a számlarend tartalmazza a 

Számv. tv. által előírt tartalmi elemeket. 

 (2. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

5.  Intézkedjen, hogy a szellemi termékek közé kizárólag a Számv. tv. elő-

írásainak megfelelő tételek kerüljenek besorolásra. 

 (4. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 

6.  Intézkedjen terven felüli értékcsökkenés Számv. tv. előírásainak meg-

felelő elszámolásáról a tevékenység változása miatt feleslegessé vált 

immateriális jószág után. 

 (4. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 
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7.  Intézkedjen a Kincsem Kft. vonatkozásában kimutatott követeléseiről 

és kötelezettségeiről a Számv. előírásainak megfelelően nyilvántartás 

vezetéséről. 

 (4. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján) 

 Az MNV Zrt. vezérigazgatójának 
  

1.  Intézkedjen 

a) a társasági SZMSZ hiányosságai, 

b) számviteli politika, számlarend hiányosságai, 

c) az önköltségszámítási szabályzat hiánya, 

d) a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának hiányossága, 

e) az eszközök besorolásának hiányossága, 

f) a Kincsem Kft.-vel kapcsolatos követelések és kötelezettségek nyil-

vántartásának hiánya  

miatti felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a 

felelősség érvényesítéséről. 

 (2. sz. megállapítás 1-2. bekezdései, 3. bekezdés 2. mondata és 4. 

bekezdése; 4. sz. megállapítás 3.-5. bekezdései alapján) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
állami vagyon 2012. november 9-ig: 

a) Az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára haszno-
sítható természeti erő,  

b) Az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonat-
kozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti, 

c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő érték-
papír, illetve az államot megillető egyéb társasági részesedés,  

d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendel-
kező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként neve-
sít. 

Forrás: Vtv. 1. § (2) bekezdése 

2012. november 10-től az állami vagyon fogalma kiegészül a következő 
ponttal: 

a) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök 

Forrás: Vtv. 1. § (2) bekezdése 

gazdálkodó szervezet 2013. június 30-ig gazdálkodó szervezet: 

Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a la-
kás-szövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az euró-
pai rész-vénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az 
európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek 
vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági 
társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállal-
kozó. 

Forrás: Ptk.1
32 685. § c) pontja 

2013. július 1-jétől gazdálkodó szervezet: 

Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a la-
kásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az euró-
pai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az 
európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek 
vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági 
társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállal-
kozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesü-
let, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével 
összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi szemé-
lyekre eltérő rendelkezést tartalmaz; a 292/A-292/B. §, 301/A-301/B. §, 
405. § (1) bekezdés, valamint a 407/A. § (1) bekezdés tekintetében nem 
minősül gazdálkodó szervezetnek az, aki a közbeszerzésekről szóló tör-
vény értelmében ajánlatkérő (szerződő hatóság). 

Forrás: Ptk.1 685. § c) pontja 

2014. március 15-től gazdálkodó szervezet: 

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az eu-
rópai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csopor-
tosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a víz-
gazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az 
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egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a kö-
zös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a 
szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az 
állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köz-
testület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével össze-
függő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Forrás: Ppt.33 396. § 

gazdasági társaság A Ptk2. 3:88. § (1) bekezdése szerint „a gazdasági társaságok üzletszerű 
közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulá-
sával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, ame-
lyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget 
közösen viselik”. 

tulajdonosi ellenőrzés 2014. március 14-ig: 

Az állami vagyon kezelőjét, haszonélvezőjét, használóját megillető jo-
gok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az MNV Zrt. – 
szükség szerint területi szervei útján – ellenőrzi. 

2014. március 15-től: 

Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét meg-
illető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek tel-
jesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulaj-
donosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi. 

Forrás: Vhr. 20. §.(1) 

tulajdonosi jogok gyakorlója 1. 

2013. június 27-ig: 

Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az 
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.), a Magyar 
Fejlesztési Bank, illetve a tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja 
el. A miniszter miniszteri rendeletben, a törvényben meghatározott ál-
lami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra, a joggya-
korlás egyes szabályainak meghatározásával - az őt megillető tulajdo-
nosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatáro-
zott részének gyakorlóját az Áht. szerinti központi költségvetési szervek, 
ezek intézménye, továbbá a 100%-ban állami tulajdonban álló gazda-
sági társaságok közül kijelölheti.  

Forrás: Vtv. 3. § (1) és (2) 

2013. június 28-ától: 

A rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként: 

ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továb-
biakban: MNV Zrt.), 

törvényben kijelölt személy vagy 

az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) által rendeletben kijelölt személy gyakorolja. 
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[…]  A miniszter e törvény felhatalmazása alapján - a meghatározott cé-
lok hatékonyabb elérése érdekében, miniszteri rendeletben, az ott 
meghatározott állami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtar-
tamra - e törvény keretei között, a joggyakorlás egyes szabályainak 
meghatározásával - az államot megillető tulajdonosi jogok és kötele-
zettségek összességének, illetve azok meghatározott részének gyakor-
lóját az Áht. szerinti központi költségvetési szervek, ezek intézménye, 
továbbá a 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaságok közül 
kijelölheti. 

Forrás: Vtv. 3. § (1) és (2) 

2. 

Aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlá-
sára jogosult. 

Forrás: Nvtv. 3. § (1) 17. pontja 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

A jelentés függeléke tartalmazza a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. ügyvezetőjének 

észrevételeit és azok kezeléséről szóló válaszlevelet. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

vezérigazgatója a jelentéstervezettel kapcsolatban nem tett észrevételt. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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