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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A NlF Nemzeti lnf rastruktúra
részvényese részére

Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vélemény

ElvégeztÜk a NlF Nemzeti lnf rastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársasá9 (,,Társaság'') mellékelt 2079. évi éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2oI9. december 31-i fordulónapra
elkészített mérlegből- melyben aZ eszközök és forrásokegyezővégösszege 2.g2g.374
millió Ft, az adőzott eredmény 7 millió Ft nyereség -, az ezen időponttal véyződő Üzleti
évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős
elemeinek összefoglalását is tartalmazó kíegészítő mellékletből áll.

VéleményÜnk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság
2oI9. december 3].-én fennálló vagyoni és pénzÜgyi helyzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzeiéről a Számvitelről szóló
2000. évi C. törvényben (,,számviteli törvény'') foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és
a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló
felelősségtlnk bővebb leírását jelentésünk ,,A könyvvizsgálónak az éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége'' szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálóí hivatás
magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint
az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok
TestÜlete által kiadott ,,Könyvvizsgálók Etikai Kódexe''-ben (az lESBA Kódex-ben)
foglaltak szerint, és megfelelÜnk az ugyanezen normákban szereplő további etikai
előírásoknak is.

MeggyőződésÜnk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményÜnkhöz.

Figyelemf elhívás

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 1.2.1 pontjára, mely leírja, hogy a Társaság
műszakilag átadott jelentős értékű tárgyi eszközöket trlÁv zrt. részére, de azokat a
Társágon kívÜlálló okból2019. december 31-éig számvítelileg nem tudta átadni, emíatt
szerepeltetl a201'9. éviéves beszámolójában. VéleményÜnket nem minősítjÜk a kérdés
vonatkozásában.
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Eqyéb inÍormációk

Az egyéb inf ormációk a Társasá 9 2079 ' évi Üzleti jelentéséből állnak. A vezetés f elelős
az Üzleti jelentésnek a számvitelí törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó
előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésÜnk ,,Vélemény''
szakaszában az éves beszámolóra adott véleményÜnk nem vonatkozik az Üzleti
jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi
felelősségünk az üzletijelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az
Üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat
során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként ú9y tűnik-e, hogy az lényeges hibás
állítást tartalmaz.

Az üzleti je|entéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségÜnk
továbbá az Üzletijelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az Üzletijelentés
a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban készÜlt-e.

I

Í
I

L VéleményÜnk szerint a Társasáq20L9. évi Üzleti
vonatkozásban összhangban Van a Társaság 2oI9.
számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

jelentése mínden lényeges
évi éves beszámolójával és a

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az Üzleti jelentésre
vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során
megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennÜnk arról, hogy tudomásunkra
jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az Üzleti
jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) mÍlyen jellegű.
Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott szemétyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a
számvitelitörvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szÜkségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból,
akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás f olytatására való képességét és az adott helyzetnek
megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat,
valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves
beszámolóban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből
kell kiíndulnia, ha ennek az elvnek az érvényesÜlését eltérő rendelkezés nem
akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező,
korÜlmény nem áll fenn.
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Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzÜgyi beszámolásí
f olyamatának felÜgyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvízsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményÜnket tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bÍzonyosság magas fokú bizonyosság,
de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb
jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősÜlnek, ha ésszerű lehet az a várakozás' hogy ezek önmagukban vagy
egyÜttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott
gazdasági döntéseit.

Egy' a Magyar Nemzeti KönyvvizsgálatiStandardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó
- Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban
elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és
szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint
véleményÜnk megalapozásához elegendő és megf elelő könyvvizsgálati
bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem
tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
f oglaIhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzÜnk meg, amelyek az
adott körÜlmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek
ésszerűségét.

vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása,' valamínt a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentős kétséget vethetnek f el a Társaság vállalkozás f olytatására való
képességét illetően' Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges
bizonytalanság áll fenn, fÜggetlen könyvvizsgálói jelentésÜnkben fel kell
hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre,
vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfele|őek, mínősítenÜnk kelI
véleményÜnket. Következtetéseínk a fÜggetlen könyvvizsgálói jelentésÜnk
dátumáÍg megszerzett könyvvizsgálatí bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja
a vállalkozást folytatni.
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beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljrik azt
is, hogy az éves beszámolóban teljesÜl-e az alapul sZoIgáló Ügyletek és
események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és Ütemezését, a könyvvizsgá|at jelentős
megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2o2o. április 29.

l.,[-.,r,
Ernst & Young Kft.
II32 Budapest, Váci út 20.
NyiIvántartásba-vételi szám: 001 165

Lelkes Tamás
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagságí szám: oo7349
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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
(1134 Budapest, váci út 45.)

Adószám : 1 1906522-2-4t

A NIF Zrt, 2ol9. évi beszámolója

,"/.(".
vezérigazgató

Budapest, 2o2o' április 24'
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I. ATÁnsnsÁcrsuenrETÉsE

A Társaság neve NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytá rsasá9
(a továbbiakban: NIF Zrt.vagy Társaság)

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45
Internet honlap: www.nif.hu

A Társaság székhelye egyben a kozponti Ügyintézés (döntéshozatal) helye

A Társaság fióktelepei:
1. 8000 Székesfehérvár, Tolna utca 1.
2. 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
3. 8022 Győr, Schwarzenberg út s/u.
4. 9700 Szombathely, Kőszegi utca 23.
5. 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31.
6. 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u' L/c.
7 ' 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
8. 9400 Sopron, Torna utca 3.
9. 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11.
10. 4025 Debrecen, Barna utca 15.
11. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
L2. 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 173.
13. 6701 Szeged, Juhász Gyula utca 9'
t4' 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 39.
15' 5000 Szolnok, Petőfi Sándor u.7-IL
16. 3300 Eger, Törvényház u.4.

A Társaság kÜlföldi telephellyel nem rendelkezik.

1. A Társaság tulajdonosa
A NIF Zrt. egyszemélyes, 1O0o/o-ban a Magyar Állam tulajdonában álló részvénytársaság.

A Társaságnak nincs leányvállalata, közös vezetésű vállalata, társult vállalkozása, illetve
egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozása.

A Társaság felett a tulajdonosi jogokat az L/2oI8. (VI.25.) NVTNM rendelete alapján 2018.
június 27 '-től a nemzeti Vagyon kezeléséért felelős tárca nélkÜli miniszter (a továbbiakban:
NVTNM) gyakorolja.

Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Társasá9 Ügyvezetését a vezérigazgató látja
el. A NIF Zrt'-nél a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényesi (tulajdonosi)
jogokat gyakorló dönt. A részvényesi jogokat gyakorló a döntéseit részvényesi határozat
formájában hozza meg,

Az alapító okirat kelte:
Az alapítói jegyzett tőke:
Jegyzett tőke (12.31-én) :

A Társaság adószáma:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele :

Könyvvizsgáló:

1999. szeptember 13.
100.000.000,- Ft pénzbeli betét
7.480.750.000,- Ft
11906522-2-4r
01-10-044180
11906522-42rr-rt4-OL
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
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2. A Társaság tevékenységének bemutatása
A NIF Zrt' - mint építtető - központi költségvetési és európai uniós támogatásból a
koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételéVel az országos közutakon és
a vasúti pályahálózaton, valamint az ahhoz kapcsolódó ingatlanokon, továbbá a vízi,
kerékpáros közlekedést elősegítő, valamint az Intermodális Csomópontok építésének
tekintetében létesítési, felújítási és fejlesztési feladatokat lát el az állam nevében és az
állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam javára.
A NIF Zrt. a beruházás előkészítéseként teljeskörűen elkészítteti a szükséges terveket,
tanulmányokat (így különösen az engedélyezési terveket, kiviteli terveket). A NIF Zrt.
Ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi
az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését (így
kÜlönösen a terÜletszerzést, a megelőző régészeti feltárást, közmű kiváltást), továbbá
lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat' A NIF Zrt. építési és egyéb szerződéseket köt a
megvalósításra, gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról,
lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt, kezdeményezi az elkészÜlt beruházások és/vagy
fej lesztések forgalom ba helyezését'

A NIF Zrt. vagyonkezelési tevékenysége során

. gyakorolja és teljesíti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV
Zrt') és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi jogok gyakorlása alá
tartozó állami Vagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogot és kötelezettséget,

. nyilvántartást vezet az állami vagyonról és annak alapján adatszolgáltatást nyújt
az i n gatlanok tu lajdonosi jog gya korlói részére,

. közvetlenÜl hasznosítja az állami és társasági vagyont.

3. A Társaság tevékenységét leginkább meghatároző jogszabályok
. a közúti közlekedésről szóló 19BB. évi I. törvény (továbbiakban: Kktv.),
. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és

fejlesztéséről szóló többször módosított 2003. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban:
Aptv.),

. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vktv.),

. a nemzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.),

. az állami vagyonról szőlő 2oo7. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.),

. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.),

. a kisajátításról szőló2oo7' évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Kisajtv.),

. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szőlő 254/2oo7' (X.4.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet).

. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény,

. egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági Ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/zoL2. (XII.6.) Korm. rendelet;

. Magyarország 2ot9. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény;

. a víziközlekedésről szóló 2000' évi XLII. törvény.

. a 2ol4-2o2o programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet;

. I/2o78' (VI.25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági
társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló személyek kijelöléséről.

. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

A Társaság fő tevékenysége: út, autópálya építés (rrÁon: 4277)
Statisztikai főtevékenység száma 522r

beruházásokat megvalósító projekttársaságA Társaság - mint az állami
tevékenységet nem folytat.

s/60
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{. Jegyzett tőke
A Társaság jegyzett tőkéje 2019. december 31-én 7 .48o.750.o00,- Ft

A részvénvsorozatra vonatkozó adatok:
. A részvények nyilvántartása dematerializált értékpapír formájában valósul meg.
. Elnevezése: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt' törzsrészvény.
. ISIN azonosító kód: HU0000107305
. Névérték és devizanem: 1.000,'Ft/db'
. Névérték darabszáma 7.480.750 db.
. A részvényfajtához, részvényosztályhoz kapcsolódó jogok: hatályos Ptk' szerint.
. Átruházási megkötések: nincs.

II. KölwvezETÉs' Éves seszÁMoLó

A Társaság a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
alapján vezeti.
A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az rjzleti év
könyveinek lezárása után az Sztv. 1' számú mellékletében előírt,,A" Változat szerinti éves
beszámolót készít. A törvényben előírt kötelező részletezést tovább nem tagolja' Az
eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze, azt tovább nem tagolja'
A Társaság az Sztv' 155. s (2)-(6) bekezdés értelmében könyvvizsgálatra kötelezett.

Az éves könyvvizsgálati díj 7.45o M Ft + Általánosforgalmi adó (a továbbiakban: Áfa;.

A könyvvizsgálatot végző Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-tól az év során nem vettÜnk
igénybe - a könyvvizsgálaton kívÜli - egyéb szolgáltatást.

Könyvvezetés módja : kettős könyvvitel.

A számviteli folyamatok ellenőrzéséért a számviteli osztályvezető, a beszámoló
elkészítésért és a közölt határidők betartásáért a gazdasági igazgató a felelős'
Az éves beszámolónak a Felügyelőbizottság és a tulajdonosi joggyakorló _ NVTNM - elé
terjesztéséért a gazdasá9i vezérigazgató-helyettes és a vezérigazgató együttesen felelős.

A beszámolót a vezérigazgatő írja alá.

A Társaság az Üzleti folyamatok alakulásáról havonta a tárgyhónapot követő hónap
25. napjáig számviteli és kontrolling riportot állít össze a PénzÜgyiminisztérium és az
NVTNM számára, valamint negyedévente (az utolsó negyedév kivételéVel) a
tárgynegyedévet követő 45. napjáig a FelÜgyelőbizottság elé terjesztendő, könyvvizsgáló
által nem auditált beszámolót készít a tulajdonosi joggyakorló (NWNM) részére.

A jelentés az érintett hónapok számviteli és kontrolling riportjain alapul, összehasonlítást
tartalmaz az üzleti tervhez, illetve beszámol a műszaki teljesítések negyedéves előre
haladásáról.

A Társaság mérlegének főösszege meghaladja a 100 Mrd Ft-ot, ezért éves beszámolójában
az adatokat M Ft-ban kell megadnia fSztv. 20. 5 (2)].

A beszámoló magyar nyelven készÜl.

A Társaság auditált évközi közbenső mérleget nem készít, kivéve, ha azt törvényi
kötelezettség írja elő.

A Társaság Üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év február hónap utolsó napja.
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A Társaság nem él a mérlegsorok összevonásának és az Üres sorok elhagyásának
lehetőségével.

A vezérigazgató a FelÜgyelőbizottság által véleményezett, könyvvizsgálói záradékkal
ellátott éves beszámolót a részvényesi (tulajdonosi) jogokat gyakorló részére részvényesi
(tulajdonosi) elfogadásra előterjeszti.

A Társasá9 az elfogadott, könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámolóját és az
adózott eredményre vonatkozó határozatot legkésőbb az adott Üzleti év mérleg
fordulónapját követő otödik hónap utolsó napján a cégbíróságnál (www.e-
beszamolo'im.gov.hu) elektronikus úton közzéteszi, ezzel a letétbe helyezési
kötelezettségnek is eleget tesz. A Társaság saját internetes honlapján (www.nif.hu) is
közzéteszi az éves beszámolót.

A könyvvezetéssel, az eszközök és források értékelésével, valamint az éves beszámoló
elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat a Társaság Számviteli politikája (II/21I9. VU) és
az azt kiegészítő szabályzatok és mellékletek tartalmazzák, ezek az alábbiak:

r a számlarend,
. a számlatÜkör
. o4/2ol9' sz. Jezérigazgatói utasítás a pénzkezelési szabály zatról,
. 23/2ol2.sz. vezérigazgatói utasítás pénzgazdálkodási és befektetési szabályzatról,
. 32/2oI9. sz. vezérigazgatói utasítás az önköltség-számítási szabályzatról,
. 2o/2ol3. sz. vezérigazgatói utasítás a projektek finanszírozásához beérkezett

költségvetési és EU-s támogatások időszakos lekötéséből származó kamatbevétel
felosztásá ról,

. I8/2oI3' sz. vezérigazgatói utasítás a Leltározási és tárgyi eszköz gazdálkodási
szabályzatról,

. 26/2oL9. sz.vezérigazgatói utasítás a selejtezéséről

. 2o/2oL9' sz. vezérigazgatói utasítás a Követeléskezelési szabályzatról,

. L6/2oL9. sz. vezérigazgatói utasítás a terÜletszerzésről, a vagyonkezelésről és a
vagyonátadásról,

. 22/2079. sz. vezérigazgatói utasítás a kötelezettségvállalás rendjéről,

. 2I/2oI9. sz' vezérigazgatói utasítás a teljesítési igazolásról.

A Társaság Üzleti folyamatai az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszerben kerÜlnek
rögzítésre. A kÜlönböző folyamatok feldolgozása az SAP tranzakciós moduljaiban (FI, Co,
KVM, MM, AM, sD, PS) történik' A tranzakciós modulokban rögzített adatok szolgáltatják
az információt az adattárház (BI) részére a vezetői számvitelhez sztjkséges riportok
előállításához'

III. MrruősÍrÉsl IsMÉRVEK A szÁMvITELI ELszÁMolÁsor szEMPoNT:ÁsóL

l. Nem jelentős összegű hiba
A NIF Zrt' nem jelentős összegű hibának minősíti az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket
és a forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibákat és hibahatásokat, ha azok
értékének egytjttes (előjeltől fÜggetlen) összege nem haladja meg az ellenőrzött év
mérlegfőösszegének 2o/o-át. A nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását
az eredmény-kimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák.

2. JeIentős összegű hiba

A Társaság az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentős összegű hibának minősíti, ha a hiba
feltárásának évében a kÜlönböző ellenőrzések során egy adott r.izleti évet érintően
(évenként külön-kÜlön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-
csökkentő - értékének egyÜttes (előjeltől fÜggetlen) összege meghaladja az ellenőrzött év
mérlegfőösszegének 2o/o-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az
1 M Ft-ot, akkor az 1 M Ft-ot.
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3. Behajthatatlan követeIések

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség: maximum a végrehajtás
költségeinek (a bírósági eljárás illetéke és költségei) háromszorosában határozzuk meg azt
az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a

követelésből várhatóan megszerezhető összeggel.

A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni' A részben vagy egészében
behajthatatlan követelést - devizakövetelés esetén a devizajogszabályok előírásainak
megtartásával - legkésőbb a mérlegkészítéskor, a mérlegkészítés időpontjában
rendelkezésre álló információk alapján az uzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni.

Behajthatatlan egy követelés akkor, ha:

. jogerős bírói ítélet a Társaság követelését elutasítja,

. adós ellen vezetett végrehajtási eljárás során kiderül, hogy a követelésre nincs
fedezet, Vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi,

. az adós vagyoni állapota miatt (pl. csőd, felszámolás, kényszertörlés) a követelés
behajtása nem látszi k valószínűnek,

. amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a Vagyonfelosztási
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet

. ha a kártérítési igényt a követeléssel arányban nem álló költségek miatt érvényesíteni
nem célszerű,

. ha az adós bizonyított módon fizetésképtelen,

. az a követelés, amelyet a hatályos jogszabályok elévült követeléssé minősítenek.

A behajthatatlan követelést hitelezési veszteségként le kell írni, azt a mérlegben kimutatni
nem szabad. Csak olyan követelés állítható be a mérlegbe, amit a partner is elismert. A
vevőtől a követelés fejében kapott váltót a leszámítolásig, átruházásig, pénzÜgyi
rendezésig a kiegyenlített követelés összegében kell kimutatni.

4. A bekerülési érték módosításának szabályozása
A Társaság tulajdonában álló eszközök bekerÜlési értékének részét képező tételek
elszámolásának időpontja azok felmerülése, a gazdasági esemény megtörténte.
Amennyiben az Üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő
bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg,
akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci
információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és
a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti
különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor
kell módosítani, ha a kÜlönbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja.
Amennyiben a kÜlönbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerÜlési
(beszerzési) értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában
egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni.
Az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét
jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerÜlési érték 1Oo/o-át.

A NIF Zrt' fejlesztései során létrehozott Vagyon átadásának elszámolását kovetően
keletkezett kiadások tekintetében az átadási érték módosítását kell kezdeményezni az
alábbiak szerint:

5. TerületszerzésekkeI kapcsolatos érték módosítása

A területszerzés miatt felmerült, az értéket módosító különbözet (kizárólag a földterÜlet
értéke) időbeli és értékbeli korláttól fÜggetlenÜl jelentősnek minősÜl, így ha ennek okán
válik szÜkségessé az átadási érték módosítása, azt el kell végezni.
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6. Az infrastruktúra-fejlesztések eIőkészítéséveI és/vagy megvalósításával
összefüggésben megszerzett, létrehozott eszközök bekerülési (beszerzési)
értékének meg hatá ro zásáv al, módosításával kapcsolatos sza bá lyok

A NIF Zrt' felé elrendelt infrastruktúra-fejlesztés előkészítésével éslvagy megvalósításával
összefÜggésben megszerzett, létrehozott, a nemzeti vagyonba tartozó minden egyedi
immateriális- éslvagy tárgyi eszközjelentősnek minősÜl fÜggetlenÜl attól, hogy az egyedi
eszköz az infrastruktúra-fejlesztés előkészítési, megvalósítási ideje alatt vagy annak
Üzembe helyezését követően kerÜl-e megszerzésre, létrehozásra.

A NIF Zrt. azzal az általános feltételezéssel él, hogy a felé elrendelt infrastruktúra-
fejlesztések előkészítésével és/vagy megvalósításával kapcsoltban felmerÜlt tételeket az
adott infrastruktúra-fejlesztés, mint beruházás vagy felújítás bekerülési (beszerzési)
értékét képező tételként veszi nyilvántartásba, és mindaddig ekként tartja nyilván, amíg
sor kerÜl az infrastruktúra-fejlesztés Üzembe helyezésére, az infrastruktúra*fejlesztés
felfüggesztésére vagy az infrastruktúra-fejlesztés előkészítését és/vagy megvalósítását
tartal mazó szerződések megszÜntetésére.

Az eszközök bekerÜlési (beszerzési) értékét képező tételeket a felmerÜléskor, a gazdasági
esemény megtörténtekor, legkésőbb az üzembe helyezéskor, raktárba történő
beszállításkor kell számításba venni a számlázott, kivetett összegben. Amennyiben az
üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő bizonylat nem
érkezett meg/ a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az
adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ,
jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen
számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti kÜlönbözettel a
beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell
módosítani, ha a kÜlönbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja.
Amennyiben a külonbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési
(beszerzési) értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában
egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni.

A hivatkozott Sztv' szerinti üzembe helyezés kifejezés alatt érteni kell az alábbi ágazati
jogsza bá lyokba n nevesített :

a) (rész) műszaki átadás-átvételt,
b) (ideiglenes) végleges forgalomba helyezést,
c) Üzembe helyezést,
d) használatbavételi eljárást,
valamint a felsoroltakon kívÜl másként megnevezett, de tartalmunkban hasonló
használatbavételt is, amelynek keretében sikeresen sor kerÜl NIF Zrt' által előkészítendő
és/vagy megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés során megszerzett, létrehozott eszközök
rendeltetésszerű haszná latbavételére.

Ha a NIF Zrt. felé elrendelt infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása és Üzembe helyezése
megtörténik, akkor az alábbi rendelkezések szerint kell eljárni.
A NIF Zrt. által előkészítendő és/vagy megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés keretében
megszerzett, létrehozott eszközök Üzembe helyezésének vannak olyan speciális esetei
(közműkiváltás vagy -fejlesztés, az infrastruktúra-fejlesztés szakaszolási-, működtetési-,
forgalomtechnikai-, Üzemeltetési okok), amelyek miatt a NIF Zrt.-nek egy-egy adott
eszközt használatba, üzemeltetésbe, kezelésbe kell adnia még azt megelőzően, hogy az
adott eszközzel érintett infrastruktúra-fejlesztés teljes egészének végleges Üzembe
helyezésére sor kerÜlne.

A közműkiváltás vagy fejlesztés keretében megszerzett, létrehozott eszköz tekintetében is
érvényesíteni kell az Sztv.47.s (9) bekezdése szerinti elveket azzal az eltéréssel, hogy az
ágazati jogszabályok szerinti tételes elszámolási kötelezettséget követően felmerÜlő, de a
kalkuláció során figyelembe nem vett tételek összege nem minősül jelentős kÜlönbségnek,
ezért az ilyen tételek összegével utólag nem kerÜl módosításra a közműkiváltás Vagy -
fejlesztés keretében megszerzett, létrehozott adott eszköz bekerülési (beszerzési) értéke
és ezekkel nem kell módosítani az ágazati jogszabá|y szerinti megállapodást, elszámolást'
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A fejlesztések során létrehozott Vagyonelemek körében és értékében beálló változásokat
írásban, okirattal és könyvvizsgálói nyilatkozattal alátámasztva szÜkséges igazolni.

7. Amortizáciős poIitika

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt időarányosan Vagy
teljesítményarányosa n az ered mény terhére elszá molj u k.

Alkalmazott leírási módszer: az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési
értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata,
ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási
tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a

nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az
Üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Értékcsökkenést az Üzembe helyezés napjától,
kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. Az értékcsökkenés elszámolásának
módszere lineáris, a bruttó érték alapján'

8. Az értékvesztés elszámolásának feltéte!rendszere
Készletek értékvesztése és annak visszaírása

Az Sztv, előírja, hogy értékvesztést kell elszámolni a vásárolt készleteknél abban az
esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint
a nyilvántartás szerinti értéke. Az értékvesztés összegének me9határozásához a

nyilvántartás szerinti beszerzési árat össze kell hasonlítani a mérlegkészítéskor ismert piaci
árral, továbbá meg kell állapítani, hogy nem rongálódott-e ffi€9, felhasználásuk,
értékesítésÜk nem vált-e kétségessé.

A felÜlvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
Ha a piaci érték 2Oolo_kal alacsonyabb, mint a beszerzéskori érték és tartósan, legalább fél
éven keresztÜl fennáll, akkor a mérlegben a piaci értéken kell szerepeltetni'

A készletekre elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell akkor, ha az adott
készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja annak könyv szerinti értékét.
Tartós, ha legalább fél éven keresztül fennáll, és jelentős, ha a piaci érték 2oo/o-kal
meghaladja a nyilvántartási értéket.

A projektek megvalósítása során az áruk között kimutatott felépítményekre a Társaság
értékvesztést nem számol el.

Követelések értékvesztése és annak visszaírása

A vevő, az adós egyedi minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a
hitelintézetekkel, pénzÜgyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az
előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbe|i elhatárolása között lévő
követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában
rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés
várhatóan megtérÜlő összege közötti ,,veszteségjellegű" ktjlönbözet összegében , ha ez a

kÜlönbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű'

Az elszámolt értékvesztést maximum a követelés Sztv.-ben meghatározott nyilvántartásba
Vételi értékéig visszaírással csökkenteni kell abban az esetben, ha a követelés várhatóan
megtértjlő összege meghaladja a követelés könyv szerinti értékét.

Az értékvesztés összegének meghatározásához az egyedi értékelés elve megköveteli az
adósok egyedi minősítését.'
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Az adósok minősítése értékvesztés elszámolásának folyamata

1. szakasz: adósok kategóriákba sorolása működésük szerint (munkavállaló, volt
mu nkavállaló, m űködő, végelszá molás, felszá molás, kényszertörlés alatti )

2. szakasz az egyes adós kategóriákhoz rendelhető minősítő ismérvek
. munkavállaló, volt munkavállaló
. működő: egyedi vizsgálat
. Végelszámolás alatt lévők azok a társaságok, amelyek ellen

végelszámolási eljárás van folyamatban
. felszámolás alatt lévők azok a társaságok, amelyek ellen felszámolási

eljárás van folyamatban
. kényszertörlés alatt lévők azok a társaságok, amelyek ellen

kényszertörlési eljárás van folyamatban

3. szakasz: értékvesztés mértéke
. munkavállaló, volt munkavállaló: értékvesztés nem kertjl elszámolásra
. működő társaságok: követelés lejárat szerinti minősítése alapján az

értékvesztés mértéke (kivéve, ha rendelkeznek az adósról egyedileg a
kon krét megtérÜ lés mértékét meg hatá rozható i nformációval)

0-90 nap 25o/o
91-180 nap 50%
181-365 nap 75o/o
365 napon túl 100o/o

végelszámolás alatti társaságok: követelés lejárat szerinti minősítése
alapján az értékvesztés mértéke (kivéve, ha rendelkeznek az adósról
egyedileg a konkrét megtérÜ|és mértékét meghatározható
információval)

0-90 nap 25o/o
90-180 nap 50%
180-365 nap 75o/o
365 napon túl 100%

a

I

t

. felszámolás alatt lévők (feltéteIezve, hogy a megtérÜlés 0): 100%

. kényszer törlés alatt lévők (feltételezve, hogy a megtérÜlés 0): 1O0o/o

A lejárat szerint minősített adós esetében: ha különböző időpontokra áll fenn tartozása,
minden tartozására a legrosszabb minősítés szerint történik az értékvesztés elszámolása,
azazpl' amennyiben rendelkezik 365 napon túli tartozással, akkor a 90 napon belÜl lejárt
követelésállományra is 100% értékvesztés kerÜl elszámolásra.

A követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a kÜlönbözetet jelentős
összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekert]lési érték loo/o-át,
de legalább a 100 e Ft-ot.

A követelések értékvesztésének visszaírása során jelentősnek akkor kell tekinteni az
eltérést, ha a piaci érték 1Oolo-kal, de legalább 100 e Ft-tal meghaladja a könyv szerinti
értéket.

9. Devizás eszközök és források értékelése
A valutapénztárba bekertjlő valutakészletet, a devizaszámlára kerÜlő devizát, a kÜlföldi
pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzÜgyi eszkclzt, értékpapírt, illetve
kötelezettséget a bekerÜlés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára
vonatkozó - az alább részletezett mód szerinti - devizaárfolyamon átszámított
forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni. Ez alól kivételt képez a forintért
vásárolt valuta, deviza, amelyet a fizetett osszegben kell nyilvántartásba venni, és
amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot
meghatározn i.
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A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a kÜlföldi pénzértékre szóló követelés,
befektetett pénzÜgyi eszköz (egyÜtt: külföldi pénzértékre szőló eszköz), illetve
kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti
Bank (továbbiakban: MNB) által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra
átszámítani.
Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték kÜlföldi pénzértékben kerÜl
meghátározásia, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség
forintértékének meghatározása során a Társaság alkalmazza az általános forgalmi adóról
szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti
árfolyamot'
A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát,
továbbáá ttitrotoi pénzértékre szóló minden követelést, ideértve a követelés jellegű aktív
időbeli elhatárolásokat is, befektetett pénzÜ9yi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget
ideértve a kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolásokat is, az üzleti év mérleg
fordulónapjára vonatkozó MNB által közzétett devizaárfolyamon átszámított forintértéken
kell kimutatni.

Évközi mozgások kiegvenlítés:
. átlag-árfolyamon,
. a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség

bevételeként, ráfordításaként kerÜl elszámolásra.
penzu9yl műveletek egyéb

Értét<elés év végén
Áz értékelés kiindulópontja minden devizás követelés és kötelezettség értékelési
kÜlönbözetének megképzése a mérleg fordulónapon nyitott tételek után, a mérleg
fordulónapon érvényes MNB által közzétett hivatalos árfolyam szerint' Az értékelési
különbözetet minden esetben ki kell számolni, függetlenül attól, hogy az átértékelés
veszteség- Vagy nyereségjellegű. Az összevont, nem realizált árfolyamnyereség vagy
árfolyamúesztáség pénzÜgyi műveletek egyéb bevételeként vagy ráfordításaként
számolandó el'

A devi za átértékelési kÜ lön bözetek elszá molása összeghatá rtól fÜ ggetlen.

1o. céltartalék képzés
Társaság az alábbi jogcímeken képez céltartalékot:
a) a projektekkel kapcsolatos peres eljárások fenyegetettségének bemutatása

érdekében,
b) a támogatási szerződésekkel kapcsolatos ellenőrzések során feltárt hiányosságokból

eredő szabálytalansági vizsgálatok következményeként visszafizetendő támogatási
összegekből eredő forráshiány miatt,

c) a várható jövőbeni költségekre vonatkozóan és
d) egyéb jogcímen:

A Társaság önálló elhatározása alapján a következő jogcímre képez céltartalékot:
. az adott év december 31-i fordulónapján a korábbi években vagyonátadással

érintett projektek meglévő énékének várható forráshiányára,
. a tárgYévet követő évben tervezett vagyonátadások forráshiányának összegére,

Amennyiben egy adott projekt esetében a forráshiány összege nem éri el az
5.o0o.ooo,- Ft-ot, céltartalék nem kerÜl megképzésre.

. a tárgyévben szabálytalansági eljárás visszafizetése miatt feloldott céltartalékkal
egyező összegben a vagyonátadáskor várható forráshiány összegére.

11. Adózási viszonyok
Adóellenőrzés: a számviteli és adózási nyilvántartások adóhatósági felÜlvizsgálata.
Önellenőrzés: a számviteli és adózási nyilvántartások saját hatáskörű, cégen belüli
felÜlvizsgá lata.
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a) Költséovetési kapcsolatok
A Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adóigazgatóságához
tartozik (IL34 Budapest, Dózsa György út 128-130.)
A Társaság 2079' évben minden adónemben és a teljes adóévben havi adóbevalló volt.

b) Helvi adózás
A helyi adózás a "Helyi adókról" szóló - többször módosított - 199o. évi C. törvény
alapján történik terÜleti elhelyezkedés szerint Budapest tekintetében a Fővárosi
Önkormányzat felé, a 16 db bejelentett telephely tekintetében pedig az illetékes
Önkormányzatok felé. Az elszámolása a személyi jellegű ráfordítások telephelyek közötti
megoszlásának arányában történik.

Iv. ÉnrÉxeÉsl ELJÁRÁSoK A MÉRLEGBEN

1' EszKözöK
1.1. Immateriális javak
Az immateriális javak aktiválása beszerzési, illetve előállítási költségen történik. A
bekerülési értéknek része az eszközhőz kozvetlenül kapcsolódó költségek értéke.

Az immateriális javak értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A könyv
szerinti érték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti, illetve terven fetüli
érté kcso k ke n és kü l ö n b ség e'

A terv szerinti értékcsökkenés az egyes eszközökre egyedileg meghatározottan, a bruttó
értékből számolva lineáris kulcsok alapján történik.

100.00Kis értékű eszközök41434
33,33Szellemi termékekA1 120
16.66Vaqvoni értékű ioqok41111

Leírási kulcs
(o/o)MegnevezésEszközosztály

Az immateriális javak esetében a Társaság terven felüli értékcsökkenést számol el, ha az
immateriális jószág feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisÜlt, valamint hiányzó
eszközök esetében, továbbá ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb,
mint annak könyv szerinti értéke.

Terven felÜli értékcsökkenés elszámolása és visszaírása tekintetében tartósnak minősül,
ha legalább 1 éven át fennáll, jelentősnek minősÜl, ha a könyv szerinti értéke legalább
2ao/o-kal meghaladja a piaci értéket, de legalább eléri az 1.000 e Ft-ot'

Terven felüli értékcsökkenés kerÜl elszámolásra a vagyoni értékű jogoknál, ha a vagyoni
értékű jog a szerződés módosulása miatt korlátoződik, ill. megszűnik.

1.2. Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök aktiválása beszerzési, illetve előállítási költségen történik. A bekerÜlési
értéknek része az eszközhöz közvetlenÜl kapcsolódó költségek értéke.

Az tárgyi eszközök értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A könyv szerinti
érték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti, illetve terven fetüti értékcsökkenés
különbsége'

A terv szerinti értékcsökkenés az egyes eszközökre egyedileg meghatározottan, a bruttó
értékből számolva lineáris kulcsok alapján történik.

f'
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100,0Kis értékű eszközökAr434
33.0Szám ítástech ni ka i eszközök41433
33,0Telekommunikációs Eszközök47432
L4,5Eovéb oéoek' berendezésekA1410
20,0Bérelt inqatlanon véqzett beruházásA1250

Leírási kulcs
(ololMegnevezésEszközosztáIy

a) ÉpÜletek, építmények értékcsökkenésének elszámolása lineárisan, a bruttó érték
alapján történik:

. hosszú élettartamú szerkezet esetén évi 2o/o

. közepes élettartamú szerkezet esetén évi 3o/o

. rövid élettartamú szerkezet esetén 60/o

. építmények 2o/o

. bérelt ingatlanon végzett beruházás 60/o

b) a 100 e Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök a használatba
vételkor egy összegben kerÜlnek költségként elszámolásra;

c) a 1OO e Ft-ot meghaladó egyedi beszerzési értékű telekommunikációs és
számítástechnikai eszközök esetében évi 33% értékcsökkenési leírási kulcs,

d) azelőző pontokban nem részletezett tárgyi eszközök esetében évi 14,5o/o lineáris leírási
kulcs alkalmazandó.

A tárgyi eszközök esetében a Társaság terven felÜli értékcsökkenést számol el, ha a tárgyi
eszköz feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisÜlt, valamint hiányzó eszközök
esetében, továbbá ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint
annak könyv szerinti értéke.

Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra, ha a tárgyi eszközök, (ide nem értve a
beruházást) könyv szerinti értéke tartósan (egy évet meghaladóan) és jelentősen
meghaladja ezen eszközök piaci értékét. Tartósnak tekintjÜk, ha legalább 1 éven át fennáll,
jelentősnek minősÜl az eltérés, amennyiben a nyilvántartási érték 2oo/o-kal, de legalább
10 M Ft-tal meghaladja a piaci értéket.

A piaci érték meghatározása több, hasonló terméket forgalmazó vállalkozás árainak
összehason lításával történi k.

1.3. Beruházások
A NIF Zrt. elsődleges feladata a gyorsforgalmi, közútfejlesztési, vasútfejlesztési valamint
egyéb, beruházások lebonyolítása, í9y a projektek bekerülési értékét képező összegeket a

beruházások mérlegsoron mutatja ki tekintettel arra, hogy a projektek átfutási ideje több
mint egy év. A Társaság a projektek bekerülési értékének elszámolása során a

beru házásokra vonatkozó sza bályokat al kal mazza.

A Társaság a projektekről folyamatos nyilvántartást vezet, az elkÜlönítést a PST
kódrendszer biztosítja, melynek részletes bemutatását az önköltségszámítási szabályzat
tartalmazza.

A NIF Zrt' építtetői tevékenysége nem meríti ki az 2oo7. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban: Áfa tv.) szerinti gazdasági tevékenység fogalmi kritériumait, ugyanis az
állam nem megrendelői viszonyban Van a NIF Zrt.-vel, a támogatás fejében ugyanis a NIF
Zrt. sem ellenszolgáltatást nem nyújt, sem terméket nem értékesít az állam felé, ebből
következően építési/beruházási tevékenysége során adóköteles gazdasági tevékenységet
nem folytat, így ezen tevékenységéhez kapcsolódó beszerzéseire adólevonási jogot sem
alapíthat. Ennek értelmében a projektek bekerÜlési értékének része a le nem vonható
általános forgalmi adó'
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A beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem
vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba
vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással,
élettartam-növeléssel, felújítással összefÜggő munkák bekerÜlési értékét.

1.4. Beruházásokra adott e!őlegek
A beruházásra adott előlegek értékének meghatározása során az alábbi előírásokat kell
figyelembe venni:

a) amennyiben az Ára tv' I42'$-a alá nem sorolható tevékenységhez kapcsolódóan kerül
folyósításra előleg, úgy az előzetesen felszámított áfa nem levonható, ezért a
beruházásra adott előlegek bekerÜlési értékének részét képezi,

b) amennyiben olyan adóalanynak történik előleg folyósítása, aki az Ára tv. I42.$-a
szerinti tevékenységet végez, úgv az előleghez nem kapcsolódik előzetesen
felszámított Áfa,

c) a közvetített szolgáltatást nyújtó adóalanynak folyósított előleghez kapcsolódó
előzetesen felszámított Áfá-t nem tartalmazó összeget kell kimutatni.

Beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél
az importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
eladójának ilyen címen átutalt - amennyiben levonható az Áfa, akkor a levonható
előzetesen felszámított Áfá-t nem tartalmazó, amennyiben nem vonható le az Áfa, akkor
az Áfa-t is tartalmazó - összeget.

1.5. Készletek
A működést szo|gáló készletekről év közben nyilvántartást nem Vezet a Társaság. A
beszerzett, működéshez felhasznált munkavédelmi eszközöket és egyéb anyagokat
beszerzéskor számla szerinti értéken számolja el költségként a Társaság.
A készletek értékelése bekerÜlési értéken történik. A bekerÜlési érték az Ügylettől fÜggően
vagY az átutalt, Áfa nélküli összeg, vagY az átutalt, Ára-t is tartalmazó osszeg.

1.6. Követe!ések
Év végén a követeléseket értékelni kell, a mérlegben a követelések soron már csak az
értékvesztéssel csökkentett összeg szerepelhet.
A vevőkövetelések a felárral növelt, árengedménnyel csökkentett, az Áfa-t is tartalmazó,
számlázott, a vevő által elismert összegben szerepelnek a mérlegben'

Az egyéb követelések aktiváláskori értéke a jogszerűen követelhető, a partner által
elismert, áfát is tartalmazó összeg.

1.7. Pénzeszközök
A pénztár esetében a bekerülési érték a pénztárnapló alapján nyilvántartott forintérték.
A mérlegben a pénztár értékeként az Üzleti év mérlegfordulónapján a pénztárban lévő
forintpénzkészlet értékét, az elektronikus pénzeszközök értékét mutatjuk ki.

Bankbetétek esetében a bekerÜlési érték a jogszerűen követelhető befolyt forintérték'
A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a NIF Zrt.-vel
szerződésben álló pénzintézeteknél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét
kell kimutatni. A deviza számla év végi összegét az MNB év végi deviza középárfolyamán
kell kimutatni.

1.8. Aktív időbeli elhatárolások
BekerÜlési értéke a tárgyévben aktivált és az előző évekből maradt érték. Mérlegértéke a
nyilvántartási összeggel egyezik meg.

L,
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2. FoRRÁsoK
2.1. Saját tőke
A saját tőke elemeinek értékelése a Társaság számviteli politikájában meghatározott könyv
szerinti értéken történik.

2.2. céltartaIékok
A céltartalékok a céltartalék képzése pontban meghatározott jogcímek szerint kerÜlnek
elszámolásra' A részletes szabályokat a Társaság számviteli politikája tartalmazza.

2.3. Kötelezettségek
A kötelezettségek a Társaság mérlegében könyv szerinti értéken szerepelnek. A
kötelezettségek állományba vétele az elismert a későbbiekben teljesítendő értéken
történik. Azok a kötetezettségeket érintő gazdasági események, melyeknek Afa hatása is
van, bruttó értéken, azaz Áfá-val növelt összegben kerülnek kimutatásra a Társaság
könyveiben. A kÜlföldi pénzértékre szóló kötelezettség a Társaság számviteli politikájában
meghatározott MNB árfolyamon kerÜl kimutatásra.

Hosszú lejáratú kötelezettségek
A Magyar Állam képviseletében eljáró szervezet által ideiglenesen vagyonkezelésbe adott
eszközök értéke a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel, amennyiben 1 évné|
hosszabb ideig szól a vagyonkezelési szerződés.

Hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (korábban:
UKIG, KKK) által - az EU források felhasználásával megvalósuló közúti beruházások
megvalósulása érdekében _ folyósított rész-, és végszámlákban még vissza nem vont
előlegek nettó értékét, miután az ezekkel kapcsolatos feladatokat a NIF Zrt. - a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium 4/2oo7 ' (o2'I2.) számú részvényesi (tulajdonosi)
határozatának és a 46/2007. (IV.4.) számú GKM rendeletének értelmében - átvette.

A gyorsforgalmi, közútfejlesztési, vasútfejlesztési és egyéb nem nevesített fejlesztési
beruházások megvalósítása érdekében kapott költségvetési és EU támogatásokat egyéb
hosszúlejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Társaság mindaddi9, amíg az e
forrásokból finanszírozott, vagyonkezelésbe vett ingatlan, beruházás (készlet) átadásra
nem kerÜl a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. vagy más szervezet részére.

A Magyar Állam által átvállalt hitelt és járulékait - melyek az átvállalás időpontjában
változó késztjltségi fokú projekteket érintettek - a Társaság egyéb hosszúlejáratú
kötelezettségként tartja nyilván mindaddig, amíg az e forrásokból finanszírozott beruházás
átadásra nem kerÜl a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. vagy más szervezet részére.
Fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkÜl - kapott, véglegesen átvett
pénzeszközt, amelyet a forgalomnak átadott, befejezetlen áIlományból kivezetett
projektek értékével megegyező összegben kell megjeleníteni.

Hosszú lejáratú kötelezettségként mutatja ki a Társaság a projektmenedzsment költség
megelőlegezésére fordított működési támogatást'

Mindaddig hosszú lejáratú kötelezettségek között kell ezeket kimutatni, amíg nincs pontos
információ az elkés}ult beruházások - Magyar Állam, illetve egyéb szervezet részére
történő - átadásának időpontjáról.
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségként (egyéb kötelezettségként) szerepel az Afa fizetési
kötelezettség mindaddig, amíg az adóhatóság részére kiegyenlítésre nem kerül. A NIF Zrt.
adóköteles tlvékenyséóe (értétesítése) minimális, de az Áfa tv.-ben rögzített, építési
tevékenységre vonatkozó (NIF Zrt' részére kiszámlázott építési teljesítések), fordított Afa
fizetési kötelezettség is ezen a mérlegsoron jelenik meg'
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A Polgári Törvénykönyv hatályba lépett változásai kötelezően előírják, hogy a NIF Zrt' és
partnerei között megkötött szerződésekben milyen mértékű késedelmi kamatot kell
alkalmazni.
A Polgári Törvénykönyv módosítása a korábbi késedelmi kamatra vonatkozó szabályokhoz
képest jelentős változásokat vezetett be, hiszen a NIF Zrt, partnere a módosítások hatályba
lépését megelőzően eldönthette, hogy érvényesíti-e késedelmi kamat követelését a
Társaság felé vagy sem. A Ptk. módosításának hatályba lépésétől nem lehet a késedelmi
kamatot kizárni és korlátozni szerződéses feltétellel - kivéve, ha a kötelezett késedelme
esetére a kötelezett kötbér fizetésre köteles.

2.4. Passzív időbeIi elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások olyan helyesbítő könyvelések, amelyek az adott időszak
ered ményét csökkenti k.

A passzív időbeli elhatárolásokon belül halasztott bevétel a Társaságnál:
. fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkÜl - kapott, véglegesen átvett

pénzeszközt, amelyet a forgalomnak átadott, befejezetlen állományból kivezetett
projektek értékével megegyező összegben kell az egyéb bevételek között megjeleníteni,

. elengedett és átvállalt kötelezettségek összege,

. fejlesztési célra, a NIF Zrt. működéséhez szükséges eszközök beszerzése érdekében
kapott támogatás, az időbeli elhatárolást az eszköz elhasználódásának mértékében kell
feloldani,

. térítés nélkÜl átvett eszközök piaci értéke, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik,
az időbeli elhatárolást az eszköz elhasználódásának mértékében kell feloldani,

. ajándékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke,

. működési kiadások fedezetére - visszafizetési kötelezettség nélkÜl - kapott
költségvetési támogatás azon része, amely az adott évben nem kerÜlt felhasználásra,
de kötelezettségvállalással le van fedve.

BekerÜlési értéke a tárgyévben elszámolt és az előző évekből maradt érték. Mérlegértéke
a nyilvántartási összeggel egyezik meg.

v. TÁ:ÉxozrATó ADAToK A MÉRLEGGEL KAPcSoLATBAN

1. Eszközök

Adatok M Ft-ban

xNem releváns adat

A 2019. évben a mérleg főösszeg 2.929.374 M Ft, amely a 2018' éves bázis időszakhoz
képest 585.385 M Ft-tal, 25o/o-kal növekedett' Azeszközök7oo/o-át a befektetett eszközök
teszik ki, ebből következően az eszközök növekedésére ez az eszközcsoport, azon belÜl is
a tárgyi eszközök állományváltozása volt a legnagyobb hatással. A tárgyi eszközök
növekedésén felül jelentős csökkenés tapasztalható a forgóeszközök, azon belÜl a
készletek mérlegsoron, ami a számviteli politika 2079' évtől bekövetkezett változásának
tudható be, az alábbiak szerint:

f
I

i

L

it

2o/a9384375C. Aktív időbeli elhatárolások
25o/a5 1 .606254.864203.258IV. Pénzeszközök
19o/c2.7r116.86914.L52II' Követelések

'7Lo/c-1.454.680594.7222.O49.402I. Készletek
-62o/c-1.400.357866.4552.266.872B. Forqóeszközök

n r'i-101III. Befektetett pénzüovi eszközök
2.60to/c1.985.6062.061.95976.353II. Tárqvi eszközök

29o/oI28576448I' Immateriális javak
2.5860/o1.985.7332.062.53576.802A. Befektetett eszközök

25o/o58s.3852.929.3742.343.989Eszközök összesen
d=(c/a)x1OOc=b-aba

Megnevezés Eltérés olo-banEltérés2019.12.312018.12.3r
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A NIF Zrt. elsődleges feladata a gyorsforgalmi, közútfejlesztési, vasútfejlesztési, valamint
egyéb itt nem nevesített beruházások lebonyolítása, így a projektek bekerülési értékét
képező összegeket a beruházások mérlegsoron mutatja ki tekintettel arra, hogy a
projektek átfutási ideje több mint egy év. A Társaság a projektek bekerÜlési értékének
elszá molása során a beruházásokra vonatkozó szabá|yokat alkal mazza.

Az eszközök értékét adó egyes vagyonelemek változásait a további pontokban
részletezzük.

1.1. Befektetett eszközök
Adatok M Ft-ban

xNem releváns adat

A befektetett eszközök értéke 2.062'535 M Ft, mely a 2018. évhez képest 1.985.733 M Ft-
tal növekedett' A NIF Zrt. befektetett eszközei között a tárgyi eszközök képviselik a
legnagyobb arányt, ezért a befektetett eszközök változását ezen Vagyonelem változása
befolyásolta a legnagyobb mértékben. A növekedés magyarázata az előző pontban
ismertetésre kerÜlt.

1. 1.1. Immateriális javak

Az immateriális javak 128 M Ft értékű (29o/o) növekedését döntően a vagyoni értékű jogok
növekedése okozta. A vagyoni értékű jogok 132 M Ft összegű, változását 343 M Ft értékben
szoftver licencek beszerzése, valamint ztt M Ft értékben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés eredményezte. A szellemi termékek 4 M Ft értékű csökkenését az
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés okozta.

1.1.2. Tárgyi eszközök
Adatok M Ft-ban

*Nem releváns adat

A tárgyi eszközök jelentős növekedésének oka a számviteli politika módosítása, mivel
2olg. évtől a projektek bekerÜlési értéke nem a készletek, hanem a beruházások, a

készletre adott előlegek pedig a beruházásokra adott előlegek mérlegsoron kerÜlnek
kimutatásra. Az ingatlanok és vagyonértékű jogok 1.980 M Ft értékű növekedésének
jelentős részét a Magyar Állam nevében és javára, a NIF Zrt. vagyonkezelésébe
megszerzett ingatlanok 1'683 M Ft értékű növekedése eredményezte. A vagyonkezelt
eszközök esetében a Társaság értékcsökkenést nem számol el, a NIF Zrt. ideiglenes
vagyonkezelői tevékenységére tekintettel'

nrx-101Befektetett pénzÜqvi eszközök
2.6010/o1.985.6062.061.95976.353Tárovi eszközök

29o/oL28576448Immateriális iavak
2.5860/o1.985.7332.062.53576.802Befektetett eszközök

d=(c/a)x 10Oc=b-abaMegnevezés
Eltérés o/o-banEltérés2019.12.312018.12.31

nrx248.803248.803c3eruházásokra adott előleqek
nrxr.734.755r.734.755cBeru házások, fel úiítások

20o/a68472344=gyéb 
berendezések,

tlszerelések, iárművek

3o/c1.98077.98976.009Ingatlanok és kapcsolódó
vaqvoni értékű ioqok

2.6OLo/c1.985.6062.061.95976.353TARGYI ESZKOZOK
d=ícla)x1ooc=b-abaMegnevezés
Eltérés o/o-banEltérés2019.12.312018.12.31
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M Ft-ban

Adatok M Ft-ban

A projekt teljesítésekre Vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok M Ft-ban

862.536674.627Osszesen
6.6872.542Intermodális csomópont

245.848224.255Vasút
610.001447.829Utak

2íJL9.L2.3r,2018.12.31Aqazat

Projekt teljesítmény alakulása 201B. és 2019. évben
(adatok M Ft-ban)

900 000
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700 000

600 000
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300 000
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100 000

0

2078

r Utak t Vasút :i lntermodális csomópont

2019

A beruházás állományának ágazati bontására vonatkozó adatok:

2.329,4771.634.814december 31_énektek állomáP
-L9.246-I9.245TerÜletszerzés tételeinek átvezetése eovéb követelések közt

2.348.7231.654.059december 31-énBeruházás állomán
- 168.013-2 1 1 .568Atadott projektek kivezetése összesen

-8.399-2.620Közműelszámolás miatti kivezetés
- 159.614-208.949Atadott projektek kivezetése

2.516.7361.86s.627osszes proiekt költsés
I4L-706Uton lévő szállító projekt kiadás

862.536674.627ekt kiadás
1.654.0591.191.706Tárqyévi nyitó állomány
2o19. év2o18. évProjekt beruházások alakuIása

1.654.0591 Z.S+A.tZsVégösszesen:
sssl 73e

Elhatárolt célfeladatra és prémiumra jutó projekt
menedzsment költség technikai felosztása

7.653.4641 2.347.987Osszesen:
2.9631 9.65CIntermodális csomópont

623.8L71 868.e55Vasút
1.026.6841 7.469.382Utak

2018.12.3 11 2019. 12.31Agazat

19lsot;
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Beruházás állomány megoszlása aZ egyes beruházástípusok között
201B. és 2019. év december 31-én

(adatok M Ft-ban)
2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

U

201.8

r Utak r Vasút x lntermodális csomópont

2019

A működést szolgáló tárgyi eszközök tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési
leírása 496 M Ft, melyből lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 447 M Ft, mí9
49 M Ft egyösszegű elszámolás volt.

A Tárgyi eszközök eladásából származő bevétel 2 M Ft, amelynek könyvszerinti értéke
o M Ft volt. A tárgyévben három esetben került sor selejtezési eljárásra, a selejtezett
eszközök bruttó értéke 33 M Ft, kÖnyvszerinti értéke 0 M Ft volt.

A Befektetési tÜkör a Kiegészítő melléklet 1. sz. melléklete.
Az infrastruktúra beruházások zárő állományát a 2. sz. melléklef szemlélteti.

Í''2. Forgóeszközök
Adatok M Ft-ban

25o/o51.606254.864203,258Pénzeszközök
t9o/o2.7L716.86914.t52Követelések

-7Lo/o-1.454.680594.7222.049.402Készletek
-620/o-r.400.357866.4552.266.8t2Forqóeszközök

d=(c/a)xlOOc=b-abaMegnevezés
Eltérés o/o-banEltérés2019.12.312018.12.31

A forgóeszközök összességében 1'400'357 M Ft-tal, 62o/o'kal csökkentek. A
forgóeszközökön belÜl legnagyobb mértékben a készletek értéke csökkent, aminek oka az
előzőekben már említett számviteli politika módosítása, mely szerint a projektek értékét
2olg' évtől a beruházások között mutatja ki a Társaság. A köyetelések és a pénzeszközök
növekedése nem tekinthető jelentősnek. A követelések növekménye 2'7L7 M Ft, azaz
!9o/o, d pénzeszközök változása 51.606 Í,4 Ft, azaz 25%. Tekintettel arra, hogy a készletek
állománya teszi ki a forgóeszközök 69o/o-át, így a másik két vagyonelem változása kisebb
mértékben hatott a forgó eszközök állomány változására.
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1.2.t. Készletek
A készletek és a készletre adott előlegek csökkenésének oka a számviteli politika
módosítása, mivel 2ot9' évtől a projektek bekerÜlési értéke és a projektekre adott előlegek
a beruházások és a beruházásra adott előlegek mérlegsoron kerÜlnek kimutatásra. Kivételt
képez a 2o2o. évben tervezett vagyonátadások felépítményeinek az értéke, mert azok
továbbra is a készletek, azon belÜl az áruk mérlegsoron kerÜlnek kimutatásra.

Adatok M Ft-ban

-100o/o-414.5880414.588Készletekre adott
előleqek

-640/o- 1.040.092594.722L634.814Aruk (Befejezetlen
beruházások)

-7lo/o-1.454.680594.7222.O49.402Készletek
d= ícla)x 1ooc=b-aba

Megnevezés Eltérés o/o-banEItérés2019.12.312018.12.31

Áruk

Az áruk mérlegsoron a 2o2o' évben tervezett vagyonátadások értéke kerÜlt kimutatásra
(terület nélkÜl) '
A vagyonátadás összesített adatai (beruházások között kimutatott projekt teljesítés adatok
és a területszerzés adatai összesen) az alábbiak:

M Ft-ban

xnem rel ns adat

A NIF zrt' 2ot9' évben 11 vasúti projekt esetében 166.387 M Ft értékben tervezett
vagyonátadást a MÁV Zrt' részére, azonban a NIF Zrt.-n kívÜlálló okból kifolyólag a vasutas
projektek átadására nem kerÜlt sor. 2019.12'37'-i fordulónappal 594'722 M Ft értékű
projekt szerepel az áruk mérlegsoron, melyből a műszakilag átadott, alapvetően a MÁV
Zrt' részére számvitelileg is átadandó, vasúti projekteket érintő vasúti beruházások értéke
nagyságrendileg 200 milliárd forint. Az érintett vagyonelemek pontos értéke a számviteli
átadáskor kerÜl meghatározásra.

A közutas vagyonátadás magában foglalja a korábbi évek vagyonátadásainak
értékhelyesbítését is az MNV Zrt. által előre jóváhagyott szerződés és standard elszámolási
kimutatási minta alapján. A vagyonátadás közvetlenÜl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a
továbbiakban: MK) és a NIF Zrt. között történt, és kizárólag azokra a vagyonelemekre
terjedt ki, amelyek a 1988. évi I. törvény 32.$ (6) bekezdésben kijelölt szervezet, vagyis
az MK vagyonkezelésébe kerülnek.

A vagyonátadás projektenkénti részletezését a 3' sz' metléklet mutatja be.

KözműeIszámoIások

A beruházásokhoz kapcsolódó közműkiváltások vagy fejlesztések vagyonjogi elszámolását
a 3/2079. számú vezérigazgatói utasításban kiadott közmű eljárásrend szabályozza.

-!63.677-12L6L.7ÍJ210325.37922Osszesen

-t7.99913.084nr*3 1 .083nr.*
Egyéb szervezetek
(önkormányzatok, VízÜgyi
iqazqatósáqok' NFA' MNV Zrt. stb.)

12,91225.34/nrx12.435nr.xKözút Ertékhelyesbítés
-166.387-1100166.38711r/asút

7.791-1r23.27110Lrs.47411(özút
millió FtdbmilIió Ftoroiektmillió Ftproiekt

Eltérés2019. évi ténv2oL9. évi terv

Lr
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A szabályzat célja, hogy a közmű kiváltással és kiépítéssel járó beruházások esetén a
jogszabáiyok betartása mellett valósuljon meg a közműtervezés, engedéIyeztetés, építés,
áiepitesnez szükséges feltételek biztosítása, a lebonyolítás dokumentálása, a szÜkséges
adatszolgáltatás, a műszaki átadás-átvétel és a közművek vagyonjogi elszámolása. A
szabályzatban használt fogalmak tekintetében a jogszabáIyok szerinti
fogalommeghatározások az irányadók.

Az elszámolások két típusú konstrukció szerint végezhetők el:

r\ A VAzmiiczala -(l}-}Á ^^^- ',Áa=i ol = bAzmiiVirliltícf rrrnrr fp'ilacztÁct

A közműszolgáltató - az országos közúthálózat fejlesztésénekközérdekűségére teki ntette|,
a vasúti pályahálózat létesítése, fejlesztése Va9y az útépítés, mint közérdekből
megvalósítandó beruházás megvalósítása érdekében, valamint a víziközlekedési
létesítmény, mint közérdekű tevékenység megvalósítása érdekében a NIF Zrt. általi
értesítés kézhezvétele után az abban feltüntetett határidőn belül köteles a közm űszakasz
kiváltását elvégezni vagy elvégeztetni.
Az építtető a közműszakasz kiváltásának elvégzésére vagy elvé9eztetésére a körÜlmények
által indokolt mértékű, a közműszolgáltatóval egyeztetett - 30 napnál nem rövidebb -

határidőt határoz meg. A közműszolgáltató a véleményét az annak köz|éséről szóló felhívás
kézhezvételétől számított tíznapos határidőn belül köteles közölni az építtetővel'

Az Aptv' 4. 5 (3)-(8) bekezdése szabályozza a közm'űkiváltási kötelezettséget. A törvényi
rendelkezés értelmében az építtető, vagyis a NIF Zrt., mint a projekt kedvezményezettje
köteles a közműkiváltás vagy -fejlesztés indokolt költségeit a Közműszolgáltatónak
megfizetni. Az építtető és a Közműszolgáltató kötelesek egymással tételesen elszámolni a

közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követő 90 napon belÜl. Az indokolt költségek
megtérítése végleges pénzeszkóz átadás keretében történik meg.

b) Az éoíttető NIF Zrt. - a közműszoloáltató ilyen irányú nyilatkozata alapján,- az

- aián|attevőve| (Generálkivitelezővel) végezteti el a közműkiváltást vagv fejlesztést.
n tozmúriváltás elvégzésének vagy elvégeztetésének megtagadása esetén az építtető
jogosult és köteles a közműkiváltást a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező
minősített vállalkozóval elvégeztetni, amelyet a közműszolgáltató tűrni köteles.

Amennyiben a közműszolgáltató a beruházás nyomvonalának meghatározását követően
úgy nyilatkozik, hogy törvényi kötelezettségének nem kíván eleget tenni, és az azzal
kápcsolatos feladatok elvégzését az építtetőre bízza, vagy nyilatkozatot nem tesz, ú9y a
NIF Zrt. és a közműszolgáltató a közműkiváltás érdekében a beruházás megkezdése előtt
közműmegállapodást köt. Közműmegállapodás megkötése azt követően lehetséges, hogy
a kivitelező, aki a műszaki tartalmat szolgáltatja, ismertté válik'
A közműszolgálatónak történő átadás a Kktv. zg/E's (7) bekezdése és a Vktv. a5.s (3)

bekezdése alapján térítés mentes átadással valósul meg, amelynek feltétele, hogy a

közműszakasz kiváltására csak a műszakilag feltétlenÜl szükséges mértékben kerÜlt sor.

Elszámolt közmíivek értéke
Adatok M Ft-ban

*ez az elszámolási

t.2.2. Követelések
A követelések állományának alakulása a Társaságnál az egyéb követelések egyes elemeitől
fÜgg, melynek részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

1 019511ebből : Véqleqes pénzeszköz átadással
ebből: Térítés nélküli eszköz átadással 8.3992.592

028ebből : Közműszolqáltató felé történő számlázással*
3.13 1Elszámolt közművek értéke 9.418

2o19. év2o18. évMeqnevezés
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Egyéb követeIések részIetezése
Adatok M Ft-ban

xNem adat

Az egyéb követelések összértéke a 2018. évhez képest L9o/o-kal, 2.717 M Ft-tal
növekedett.
Ez két tényezőre vezethető vissza.
Az emelkedés egyik oka a vagyonátadással kapcsolatos, mivel az eszközök átadásával
egyidejűleg a finanszírozási forrást is el kell számolni, de előfordul, hogy az átadott
eszközre jutó forrás még nem kerÜlt elszámolásra a NIF Zrt' és az lrányítő Hatóság
(továbbiakban: IH) között, ezért ezekben az esetekben a még el nem számolt - de átadott
eszközre jutó - forrás követelésként kerül előírásra, amely követelés megszÜntetésére
akkor kerülhet sor, amikor a NIF Zrt. ténylegesen elszámolja a támogatási összeget az IH-
val. A vagyonátadások tekintetében az átadott eszközértékre jutó, a NIF Zrt.-hez mé9 be
nem érkezett támogatás miatti követelés értéke fordulónapon 15'204 M Ft, ami a 2018.
évi záró értékhez képest összeségében 29olo-kal, 3'46I M Ft-tal növekedett.

A másik ok, ami ellentétesen hatott az az egyéb, nem nevesített követelések 907o-os
csökkenése 1.481 M Ft értékben, valamint a közműelszámolások kapcsán előírt a még el
nem számolt szerződésekből adódó 582 M Ft értékű pénzeszkÓz átadásból adódó követelés
és a terÜletszerzési tételek 774 pI Ft összegű értékvesztésének növekedése okozza'

1.2.3. Pénzeszközök a!akulása
A Pénzeszközök részletezését az alábbi táblázat mutatja be

Adatok M Ft-ban

254 864203 258Osszesen
254 863r87 2583ankszámlák

016 000-ekötött betétszámlák
10)énztár

2019.12.31.2018.12.31.Meqnevezés

A Társaság bankszámláin elhelyezett pénzeszközök főbb típusai az európai uniós források,
valamint a mindenkori éves költségvetési törvényben rögzített éves előirányzatok által
finanszírozott projektekhez kapcsolódó támogatási előlegek, a normál működéssel
kapcsolatos források.

A pénzeszközök értéke az új programozási időszakra vonatkozóan folyósított támogatási
előlegek állományának változásával összefÜggésben növekedett az új finanszírozási
időszakra vonatkozó hazai és uniós támogatási előlegek folyósítása miatt.

Lekötött pénzeszközzel a Társaság 2019.12.31.-vel nem rendelkezett, tekintettel arra,
hogy pénzeszközei a Magyar Államkincstár vezetett számlákon kerÜltek elhelyezésre.
Kereskedelmi banknál vezetett számláit az MKB kivételével az év során a Társaság
megszÜntette.

Az MKB banknál vezetett számlák a csoportos munkabér átutalás és a működést szolgáló
kifizetéseket szolgálja, mely számlák fenntartására engedéllyel rendelkezÜnk'

19o/c2.7L116.86814.151Eovéb követelések összesen

-9Oo/c-1,481165r.64C.
Egyéb követelések (letét, óvadék,
:lszámolási szá mlák, munkavállalók,
átsorolások)

nr*r541742C
l-erÜ letszerzéssel kapcsolatos
<övetelések és azok értékvesztése

nr*582L.325743
Közműelszámolás miatti végleges
lénzeszköz átadás

29o/c3.46r75.204L7.743
Vagyonátadás elszámolása kapcsán a
még be nem érkezett támogatás
slőírása

d=(c/a)x1ooc=b-aba
iItérés o/o-banEItérés1o19.12.311o18.12.31Megnevezés
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zo/co38375Aktív időbeli elhatárolások
összesen

-3224369Költséoek időbeli elhatárolása -870/
Bevételek időbeli elhatárolása 5.5I7o/c331336

c=b-aba d=(c/a)*1OO
2018.12.31Megnevezés Eltérés o/o-banEltérés2019.12.31

1.2.4. Aktív időbeli elhatárolások aIakulása
Adatok M

Az aktív időbeli elhatárolás a 2018' évi értékhez képest minimális mértékű 2o/o-os
növekedést mutat. A két elhatárolás sor közötti eltérést a költségek ellentételezésére
kapott támogatási bevétel átsorolása okozza.

A bevételek aktív időbeli elhatárolását nagyságrendileg a projektekkel kapcsolatban
felmerült költségként elszámolt tételek ellentételezésére várható támogatási bevételek
előírása ered ményezte.

A költségelhatárolásként az informatikai és igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban
felmertilt, több évet érintő költségek kerÜltek elszámolásra.

2. Források
Adatok M n

A források 25o/o-os 585.385 M Ft értékű növekedését a kötelezettség állomány értékében
bekövetkezett szintén 2ío/o-os 584.73I M Ft értékű változás befolyásolta jelentősen,
valamint a passzív időbeli elhatárolások 399 M Ft értékű növekedése okozta.

2.1. Saját tőke
A Saját tőke változását az alábbi táblázat szemlélteti

Adatok M Ft-ban

A saját tőke változását 2oI9' évben kizárőlag az előző évi adózott eredmény
eredménytartalékba történő átvezetése és a tárgyévi adózott eredmény befolyásolta.

A Társaság 2oL9. évi adózott eredménye 7 M Ft.

3993.7243,325G. Passzív időbeli elhatárolások L2o/o
994.084III. Rövid leiáratú kötelezettséqek 47o/o468.7091.462.793

9o/o116.0221.453.0261.337.004II. Hosszú leiáratú kötelezettséqek
2.331.088F. Kötelezettséoek 25o/o584.73r2,915.819

E' Céltartalékok 60/o2484.5534.305
5.2785.27rD. Saiát tőke Oo/o7

Források összesen 25o/o585,3852.929.3742.343.989
ba d= (c/a)* 1OOc=b-aMegnevezés

Eltérés o/o-banEItérés2019.12.312018.12.31

5.2787-2.2LO07,48IZáró állománv
-2C-24c00Atsorolás

c0000Évközi csökkenés
2712A00Evközi növekedés

5.27r2A-2.234c7.481NVitó állománV

OsszesenAdózott
eredménv

Eredmény-
tartaIékTőketartalékJegyzett tőkeMegnevezés
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Ered ménytartalék alaku!ása
Az eredménytartalékot az előző év pozitív eredményének átvezetése növelte

Adatok M Ft-ban

-2.2LO-2.230Záró á!lománv
0cIőketa rtalék átvezetése

2A39Előző beszámol ási i dősza k e red ményé n ek átvezetése
-2.234-2.269Nvitó állománv

2019.12.312018.12.31Megnevezés

2.2' Céltartalék képzés
FÜggő kötelezettségek a NIF Zrt. tevékenységéből, valamint a kÜlönböző törvényi előírások
alapján fennálló kötelezettségekből keletkezhetnek. A fu7gő kötelezettségek alapvetően a
NIF Zrt.-vel szemben benyújtott peresített követelések elemzésével, továbbá az egyes
szabálytalansági eljárások során tett megállapítások egyedi mérlegelésével kerülnek a
kötelezettségek közé felvételre, továbbá egyéb jogcímen is felmerÜlhetnek.

A NIF Zrt. tevékenysége során keletkező függő kötelezettségek minden esetben egy Vagy
több szerződés alapján a NIF zrt' által vállalt szerződéses kötelezettséghez köthetők.
Ennek megfelelően a kötelezettség keletkezése és az érintettek köre jól meghatározott. A
törvényi előírások, illetőleg egyéb szerződésben vállalt kötelezettség alapján számba vett
fÜ99ő kötelezettségeket általában jogértelmezési viták, Vagy a NIF Zrt. által el nem ismert,
vagy összegszerűségében vitatott kötelezettségek képezik. A kötelezettségek forrása
ebben az esetben szerződés, a NIF Zrt.-vel szemben indított peres eljárás, Vagy
igénybejelentés.

A nyilvántartásba vett fÜggő kötelezettségekből a NIF Zrt' jövőbeni kiadásainak fedezetére
céltartalékot képez.

A peres eljárások miatt fizetett, illetve esetlegesen fizetendő elmarasztalások, valamint a
szabálytalansági vizsgálatok megállapításaiból adódóan visszafizetendő támogatások
okozta forráshiány következtében fellépő esetleges fenyegetettség miatt ezek számviteli
kezelése a NIF Zrt. beszámolójában elengedhetetlen.

A céltartalékok felÜlvizsgálata és új képzés könyvelése a számviteli politika rendelkezése
értelmében csak az éves zárás keretében történik, míg az évközi feloldás a tényleges
ráfordítás felmerÜlésével egyidejűleg és annak időpontjában valósul meg.

Ennek kovetkeztében a céltartalék állománya az alábbiak szerint alakult:

Adatok M Ft-ban

4.5535437974.305
1.9321811102.OO3EsYéb céltarta!ék összesen

1.205134c1.339
Korábbi években

vagyonátadott projektek
forráshiánva

Egyéb céltaÉalék 462t411t366
2019 12020' évi tervezett

vagyonátadás
forráshiánya

26533c298Kifizetett szabálytala nság i

miatt

2,62!3626812.3íJ2Céltarta!ék a várható kötelezettségekre
összesen

101cc101Szabálvtalansáoi eliárás

Céltartalék a
várható

kötelezettségekre 1.05C358C1.005TerÜletszerzés peres Üov
r.45732160cI.I7EEqvéb peres Üqv

13tI1EMunkaÜovi oer
TénvTénvTénvBázis

Képzett céltartalék
fajtájaFőkönyv 2019.12.312019. CT

feloldás
2019. CT
kéozés2018.12.31
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A Társaság a 2018. év végén összesen 4.305 M Ft értékben rendelkezett céltartalékkal,
2oL9' év során 543 M Ft-ot szÜntetett meg és79t M Ft értékben képzett új céltartalékot'

A várható kötetezettségekre képzett céltartalék 319 M Ft-tal nőtt a 2018' évhez képest,
melyet legnagyobb mértékben az egyéb peres eljárásokra képzett céltartalék 600 M Ft
képzése befolyásolt.
A várható kötelezettségekre képzett céltartalék az alábbiak szerint alakult:

. MunkaÜgyi perek miatt 2019. évben 6 M Ft került feloldásra.

. 32I M Ft projektekkel kapcsolatos peres eljárásra képzett céltartalék kerÜlt
feloldásra, a projektekkel kapcsolatos peres eljárások fenyegetettsége miatt
ugyanakkor 600 M Ft osszegben történt céltartalék képzés.

Egyéb jogcímen képzett céltartalék az alábbiak szerint alakult:
. Egyéb céltartalék 110 M Ft értékben kerÜlt megképzésre a 2020' évre tervezett

vagyonátadás kapcsán, valamint 148 M Ft kerÜlt feloldásra a 2019. évi
vagyonátadással összefüggésben korábbi időszakban megképzett céltartalékból.

. Kifizetett szabálytalansági eljárás miatt 33 M Ft kerÜlt feloldásra.

2.3. KöteIezettségek
Adatok M Ft-ban

A köteiezettségek állománya Z1o/o-os növekedést mutat.
A NIF Zrt., mint vagyonkezelő a különféle támogatások kedvezményezettjeként az állami
Vagyonon beruházáit végez. Ebben a helyzetben a támogatott valójában a Magyar Állam,
és nem a Társaság' A Társaság csak közreműködő a támogatási szerződésben, a
támogatási szerződésből finanszírozott beruházások, fejlesztések eredményeképpen nem
a Társaság Vagyona gyarapszik, hanem végső soron az ágazati jogszabályok rendelkezései
alapján a Magyar Átlam Vagyona. Ezek a támogatási összegek, mint a projektek
finanszírozási forrása a hosszúlejáratú kötelezettségként kerülnek kimutatásra és a
vagyonátadáskor a projektek bekerÜlési értékének kivezetésével egyidejűleg kerÜlnek
kivezetésre. A 2019. évben a vagyonátadás során kivezetett és az év során elszámolt
támogatások pozitív egyenlege LI6'o2z M Ft, ami 9olo-os növekedést jelent a 2018. évi
értékhez képest.

A rövid lejáratú kötelezettségek47o/o-os növekedését 468.709 M Ft értékben a 2ot4-2o2o
programozási időszakra vonatkozó uniós támogatások folyósított előlege, valamint a
szállítói állomány változása eredményezte.

2.3.1. Hosszú lejáratú köteIezettségek

Adatok M Ft-ban

9olo!16.o221.453.O261.337.OO4Eovéb hosszú leiáratú kötelezettséqek

9o/c1 1 6.033r.445.62Cr.329.581
A Magyar Allam tulajdonába és a NIF Zrt,
vagyonkezelésébe kerÜlt eszközökkel
kaocsolatos hosszú lejáratú kötelezettséq

0o/c-117.34C7.35rMagyar Allammal szembeni köt. AAK Zrt.-től
visszavett. befeiezetlen Prooram Utak miatt

0o/ac6t66Magyar Allammal szembeni kötelezettség a
KKK-Iól átvett előleoek miatt

d= ícla)* 1ooc=b-abaMegnevezés EItérés o/o-banEltérés2019.12.312018.12.31

47o/o468.709r.462.793994.084Rövid leiáratú kötelezettséqek
9o/o116.022r.453.026t.337.004Hosszú leiáratú kötelezettséqek

25o/o584.7372.915.8192.331.088Kötelezettséqek
d=(c/a)x1O0c=b-aba

Megnevezés Eltérés o/o-banE!térés2019.12.312018.12.31

26160



t'

r-
I

Í..'.

t

r
I

r'

NIF ZRT 2019. ÉW KtecÉszÍrő upLrÉxrer

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek állománya 1OOo/o-ban egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségekből áll, melynek. Lt6.o22 M Ft-os változását két tényező befolyásolta
lényeges, egyrészt a Magyar Allam javára megszerzett földterületek és a projektek
finanszírozásával összefü9gésben elszámolt támogatások növekedése. valamint a
vagyonátadások miatti forráskivezetések összege.

A 2oL9. évben 534.6L7 M Ft értékű támogatás került egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségként elszámolásra az infrastruktúra fejlesztések finanszírozása érdekében,
amelyek megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

534.617Osszesenr
L.624Eovéb források

13.393TRAM-TRAIN
130.621CEF
r47.36rKTGVETES
24r.618IKOP

összeo íMillió Ft)Forras meqnevezese

Fi nanszírozási források megoszlása

300 000

250 000 241,6t8

200 000

1.47 367
150 000

130 62r

100 000

50 000

t"

i
i

I

L

13 393r
összeg {Millió Ft)

r lKoP f KTGVETÉS r cEF rTRAM_TRAIN r Egyéb források

Hosszú lejáratú kötelezettségként kerül kimutatásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
(korábban: UKIG; KKK) által - az EU források felhasználásával megvalósuló országos
kÖzúti beruházások megvalósulása érdekében - folyósított rész- és végszámlákban még
vissza nem vont előlegek nettó értéke, mivel ezekkel kapcsolatos feladatokat a NIF Zrt. -
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 4/2oo7. (o2'L2') számú részvényesi (tulajdonosi)
határozata és a 46/2007. (Iv'4.) számú GKM rendelete értelmében - átvette.

Az építési vállalkozók részére megfizetett és a KKK (UKIG) által a NIF Zrt'-re
engedményezett 1.525 M Ft átvett előleg értékéből az elmúlt időszakok vagyonátadása
során elszámolásra kerÜlt t.459 M Ft, a fennmaradó 66 M Ft mindaddig hosszú lejáratú
kötelezettségek között kerÜl kimutatásra, amíg az elkészÜlt közúti beruházások - Magyar
Allam, illetve egyéb szervezet részére történő - átadása nem valósul meg.
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Magyar Állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségként szerepel a mérlegben
7'34o M Ft az ÁRr zrt'-nek (jelenleg NÚSZ zrt') 2006. január 31-én - az akkor hatályos
Aptv. értelmében - átadott 230 Mrd Ft összegű befejezetlen Program utak visszavett
értékének maradványa, melyből a 2019. évi vagyonátadások során 11 M Ft kerÜlt
kivezetésre.

NIF Znr 2019. ÉVI KtecÉszÍro Í\4rLLÉxLrr

2'3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

Adatok M Ft-ban

xNem releváns adat

A rövid lejáratú kötelezettségek összességében SZo/o-os növekedését az új programozási
időszak támogatási előlegeinek felhasználása és támogatási bevételként történő
elszámolása eredményezte, mely ellentétes hatással hatott, mivel egyrésze csökkenést
okozott az előlegek elszámolása miatt, másrészt egyes támogatások esetében (Interreg,
KKP) a folyósított támogatási előlegek következtében növekedést okozott'

47olo46A.7íJ9

r77

1.462.793
27

994.Oa4Rövid lejáratú kötelezettségek
összesen

5560/o150b tételek

760/o256.807594.722337.915Z020' évre tervezett vagyonátadásra jutó
'orrás értéke

-68o/o-422A62Visszaiött' fÜqqő tételek
-24o/o-477r.292].709Késedelmi kamatok (fizetett. előírt)

-!o/o-4390394Szabálytalansági vizsgálatok miatt előírt
kötelezettséq

79o/o

-1 119

5.80236.16330.361Általános forqalmi adó

-28o/c2.9394.058
:VA(lqlqzenp e l| kti!-elg 19!!9 ég ( A FA ) 

-Adott biztosíték miatti visszafizetési
kötelezettséq

9o/a

Oo/a06.2786.218
31390359

/-áro-s i kÖ z q!!_ pls j e(Lek
fnÁu -rnnr rrl váóútreJ t esitéii iá mo gatáí
-.lőlege
Adó, iárulék, munkabér, eqyéb tételek

nrx

7601922.0O22.557

L,7L.7330

3$2o/o

0o/o0176.

4.584

176

Kerékpá ros létesítmények működtetése
előleq
Turisztikai feilesztések előleqe

t7.5t22.09

1-Oo/o3944.4064.O72ntermo is ipari logisztikai beruházások

262o/o5.9828.2612.279apesti kulcsfontosságú beruházások

-100o/c-3.74503.745KFV közútfejlesztési beruházások
támoqatás előleqe

7 Lo/a

-100o/o-75

440.265

0

257.452

75
(KFV korábbi közútfejl' feladatok
:ámoqatás előleqe

182.813KP kiemelt közúti beruházások
s elő

-L9o/o-23r1.0091.240
(KB kiemelt közúti beruházások
:ámooatás előleoe

-74o/o-637228865Egyedi korm. döntésen alapuló
beruházások tám. előlege

nrx459459cIoP támooatás előleoe
-17o/o-3831.8332.27eGINoP támoqatás előleqe

-tlo/c
-Io/c-19

163.608
2.3372.35e

IKQPtqlggetés-'q!Őlg-g-e
VEKoP támoqatás előleqe

-20.248183.856
749o/c4.8368.0793.243tNTEREG támoqatás előlege

4o/a2.37657.40755.031CEF támooatás előleoe
52o/o471.419L.376.zLO904.79t'Eqvéb rövid leiáratú kötelezettség
'3o/o-2.7LO86.58389.293Belföldi szállítók

d= (c/a)x 1Ooc=b-abaMegnevezés
Eltérés o/o-banEltérés2019.12.312018.12.31
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Jelentősen hatott még a rövidlejáratú kötelezettség alakulására a 2o2o. évben tervezett
vagyonátadások átadási értékének hosszúlejáratú kötelezettségből rövidlejáratú
kötelezettségek közé történő átsorolása.

A Polgári Törvénykönyv módosítása a korábbi késedelmi kamatra vonatkozó szabályokhoz
képest jelentős változásokat vezetett be, hiszen a NIF Zrt. partnere a módosítások hatályba
lépését megelőzően eldönthette, hogy érvényesíti-e késedelmi kamat követelését a
Társaság felé vagy sem. A Ptk. módosításának hatályba lépésétől kezdve nem lehet a
késedelmi kamatot kizárni és korlátozni szerződéses feltétellel - kivéve, ha a kötelezett
késedelme esetére a kötelezett kötbér fizetésre köteles. A várható késedelmi kamatfizetési
kötelezettségek értéke a korábbi években előírt 1.709 M Ft-hoz képest egyrészt 526 M Ft-
tal csökkent a 2014. évben előírt Vélelmezett késedelmi kamat 5. év elteltét követő
kötelezettség megszÜntetése miatt, másrészt 120 M Ft-al növekedett a 2oL9' évi előírás
miatt, kifizetésnek miatt kivezetés 11 M Ft értékben történt, a zárő kötelezettség
fordulónapon 1.292 M Ft.

A Magyar Állammal szembeni kötelezettségként kerÜlt kimutatásra 6'278 M Ft értékben a
költségvetés által a támogatás lehívásáig megelőlegezett Áfa összege. A megelőlegezést
az indokolja, hogy a Társaság nem élhet a projektfejlesztés Afa tartalmának levonásával,
így a fordított Afa szabályok értelmében a Társasságnak korábban beáll az adófizetési
kötelezettsége, mint ahogy a számlákon feltüntetett fizetési határidő a támogatás
folyósítását i ndokolja.

Az általános forgalmi adó kötelezettség év végi állománya L9o/o-kal növekedett, amely
növekedést a projektek kivitelezési szá m lái na k növekedése ered ményezte.

Az egyéb tételek jelentős hányadát a 2019. évre tervezett vagyonátadásra jutó forrás
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből éven belÜli tétel miatt, a rövid lejáratú
kötelezettségbe történő átsorolása teszi ki 594'722 M Ft értékben.

2.4. Passzív időbeIi eIhatárolás

Adatok M

A passzív időbeli elhatárolásokértéke 399 M Ft-tal 12olo-al nőtt azelőző időszakhoz képest.
A növekedést legnagyobb mértékben a halasztott bevétel elhatárolása eredményezte, mely
a működést szolgáló eszköz beszerzésre jutó támogatás 42o/o-os pozitív változása okozta.

L2o/o3993.7243.325Passzív időbeli elhatárolások összesen
42o/o3551.195840Működést szolgáló eszköz besz. iutó tám

42o/o840Halasztott bevétel (projektre kapott
támogatás) e!határolása

2Lolo

355

t34

1.195

758624KöItségek, ráfordítások passzív időbe!i
elhatáro!ása

429 -IIo/o
3o/o-42

-48381
1.390L432Eevéts ! 

p r p e s's4.VE||!at íQ'z_ol lqrry !
Kötbér,-bankqarancia bevétel elhatárolása

-5o/o-901.77L
d=ícla)x 1ooc=b-ab

1.861
a

E|térés o/o-banE!térés2019. L2.3L2018.12.31

Bevételek időbeli el

Megnevezés
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L20o/o
-245

244420Adózás előtti eredmény
-735o/c-64181PénzÜqyi műveletek eredménye
29Lo/cL3418046

PénzÜqvi műveletek bevételei
PénzÜovi műveletek ráfordításai

'49o/c-111116227
-L67o/c269108-161

-77o/a-L0.6723.L4913.821
44o/a151496345Értékcsokkenési leírás
L4o/o9117.3076.396Személvi ielleqű ráfordítások

4o/o902.6382.548Anvaoielleoű ráfordítások
-7lo/o-10.5204.22714.741Eovéb bevételek

L5o/o1.2689.4588.190qktiVált saját teljesítmények értéke
9o/o113I2irtét<esítés nettó árbevétele

d=(c/a)* lOOc=b-aba
EItérés o/o-banEltérés2o19. év2o18. év

VI Az e neo u ÉNvrrM urATÁsHoz KAPcsoLóDó MAGVAnÁznrox

Adatok M Ft-ban

Megnevezés

A Társaság adózás előtti eredménye l2oo/o-kal nőtt 2018. évhez képest.

Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások jelentős métékű csökkenése a számviteli
politika módosításának eredménye, melynek során a közműátadások elszámolása a

vagyonátadásokhoz hasonlóan nem eredményágon kerÜl elszámolásra, hanem az eszköz
oldili kivezetés során csökken a beruházás állománya, míg forrás oldalon az egyéb
hosszúlejáratú kötelezettség, amely a támogatási forrás kivezetése. Egyéb ráfordításként
a vagyonátadással kapcsolatban csak a forráshiányos tételek kerÜlnek elszámolásra.

1. Árbevétel
A Társaság összes árbevétele 13 M Ft, amely az alábbi tevékenységekből tevődött
össze:

Adatok M Ft-ban

A Társaság tevékenységéből adódóan az árbevétele jelentéktelen.
A Társaság árbevétele hasonlóan alakult a 2018. évhez képest.
A Társaságnak devizában elszámolt árbevétele nem volt.
A vagyonkezelésből származó bevétel az értékesített faanyag után az MNV Zrt'-től kapott
jutalékból származik'

2. Aktivált saját teljesítmények értéke
Tárgyévben az Önköltségszámítási szabályzatban rögzített módon felosztott projekt
meÁedzsment költség értéke 9.458 M Ft, amely az eredménykimutatásban a saját
előállítású eszközök aktivált értéke soron jelenik meg a projektek bekerÜlési értékét növelő
tényezőként.

8o/o113I2Belföldi értékesítés
nettó árbevétele

-50o/o-336Vagyon kezelésből
származő bevétel

50o/o264Szolgáltatásokból
származő bevételek

tOOo/o242KözVetített
szolqáltatások

d=(c/a)*1OOc=b-aba
Megnevezés

Eltérés o/o-

banEItérés2o19. év2o18. év

3o/60
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Az aktivált saját te|jesítmények értéke a 2018. évi 8.190 M Ft-hoz képest 1'268 M Ft-tal,
azaz l5o/o-kal növekedett, amely a projekt menedzsment feladatokkal összefÜggésben
felosztott költségek és azon belÜl is elsődlegesen a személyi jellegű ráfordítások
növekedésének a következménye.

3. Egyéb bevételek
Az egyéb bevételek tételeit az alábbi táblázat mutatja be

Adatok M Ft-ban

xNem releváns adat

Az egyéb bevételek változására több tényező is hatott jelentősen:
. a véglegesen átvett pénzeszközök, költségek, szabálytalansági eljárások

ellentételezésére kapott támogatások 917o-os növekedése 486 M Ft értékben,
. az előző évben képzett céltartalék felhasználásának jelentős 81Vo-os csökkenése,
. a xszabálytalansági eljárás miatt 201B. évben kapott egyszeri támogatás

bevételének elszámolása
. meghiúsulási kötbérek elszámolása 941 M Ft értékben
. korábbi években előírt vélelmezett késedelmi kamat kötelezettség előírásának

megszüntetése a követelési határidő elévrjlése miatt 526 M Ft értékben

4. Anyagjellegű ráfordítások
Az anyagjellegű ráfordításokra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza

Adatok M Ft-ban

-71o/o-10.520
215

4.227t4.747Egyéb bevételek összesen
4660/o177

313

38Különféle eqvéb bevételek

93o/o29r604

Véglegesen átvett pénzeszköz, KTG-re kapott
tá-mogatás
Költségként elszámolt projekt támogatás
bevétele

9Io/o4867 02I535

-100o/o-6330633
Saját hatáskörben kivezetett projektek
forrásának kivezetése

5Oo/o

- 100o/o

2

- 10.002010.002
xSzabálytalansági eljárás miatt kapott
támogatásx

64
Előző évben képzett céltartalék felhasználás
Kifizetőhelyi ellátás

-80o/o-2.2235432.766

-20o/o-83337420
Működésre kapott költségvetési támogatás
bevétele

nrx31310KÖzoP kamat feloldás vaqvonátadás miatt

nrx5265260
Korábbi években vélelmezett késedelmi kamat
kötelezettséq meqszÜntetése

73.3430/o9349477
Kapott bírság, kötbér, kamat, lehívott
bankgarancia

0o/o011Káreseménnyel kapcsolatos bevétel

- 100o/o28028
Ert. befejezetlen beruházás árbevétele
(közműkiváltás)

nr*220
Ert' immateriális javak és tárgyi eszközök
árbevétele

d=(c/a)xlOOc=b-aba
Megnevezés Eltérés o/o-banEltérés2o19. év2o18. év

4o/o902.6382.548AnyagjelIeg ű ráfordítások
iisszesen

33o/a143Közvetített szolqáltatások értéke
773o/aL7026898Eqvéb szolqáltatások értéke

-4o/a-942.2352.329Iqénybevett szolqáltatások értéke
ILo/a13131118Anvaqköltséq

d=(c/a)*1OOc=b-aba
Megnevezés Eltérés o/o_banEltérés2o19. év2o18. év

3r/60
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Az anyagjellegű ráfordítások 90 M Ft-tal növekedtek a 2018. üzleti évhez képest, amely
minimális 4o/o-oS növekedést jelent. Az anyagjellegű ráfordítások között évről-évre a
legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, ahol a vizsgált
időszakban 94 M Ft a megtakarítás az előző ldőszakhoz képest.

A- ;^:^.,h^ .,^}} a-ala-íl+a}4cnlz ÁcczatarrÁi'' .l4l'!lii'L.

Adatok M Ft-ban

xNem releváns adat

Az alábbi tételek befolyásolták jelentősebben az igénybe vett szolgáltatások értékének
alakulását:

Növekedés:

- az iroda bérleti díjak: +75 M Ft (+14,8o/o),
- a gépkocsi bérleti díjak: +52 M Ft (+34,7o/o),
- szakértői díjak: +24 M Ft (+33,3olo),
- Más szervezet által végzett üzemeltetési szolgáltatás: +26 M Ft (+19,3olo)
- új elemként jelenik meg a vagyonátadással korábban már érintett projekteken utóbb

felmerÜlő költségek elszámolása, amelyek eszközhöz nem köthetök, illetve értékük
nem indokolja vagyonátadás értékhelyesbítésének kezdeményezését: +87 M Ft,

-4o/o-942.2352.329tqénvbevett szolgáltatások összesen

nrx8187Projektek számviteli pol' szerinti értékelés
ioénvbevett

33o/c249672Szakértői' tanácsadói díiak
17o/c1l6Érdekképviseleti díjak

10Oo/c121árási d k

-28o/c-471181651ooi kéoviselet költséoe
24o/c42IL7tnternet és kábeltévé szolgáltatás
19o/c2616113514ás szervezet által véqzett Üzemeltetési szolgáltatás

6o/c11t
165

77trattározási költséq
-115Ctnformati kai iqénvbe vett szol qáltatások díja

-2Oo/a-8935C439)roiekttel kapcsolatos rendezvény, egyéb költség
I93o/a274114)roiekt közbesz/eqyéb iqénybe vett szolgáltatások

100/o22327(ommunikációs iqénvbe vett szolqáltatások
t57o/o11187EEGF iqénvbe vett szolqáltatások

t60/o15245Biztonsáoi szoloálat
25o/Í154Más szervezet által véqzett javítás, karbantartás
L80ft63933Iakarítás
-9o/c-11011kkö előfizetés
0o/c01111Mobiltelefon
Oo/c011Vezetékes telefon

-4lo/a
-69o/c-25113€Postaköltséq

91322Fénymásolás, sokszorosítás költsége
L5o/a3232AAuditálási díi

-45o/a-9112Q(Ülföldi kikÜldetési költséqek
-50o/o-2243elföldi kikÜldetési költséqek
25o/o21CIRendezvénv, konferencia költséqe

-99o/o-2r73220oktatás, továbbképzés
43o/o107Hirdetési díiak
43o/c?107Reklám, propaqanda
22o/c42218Gépkocsival kapcsolatos iavítás, karbantartás
L9o/c63832Karbantartási költséqek
35o/c5220215CGépkocsi bérlet

-24o/c-2784111Szoftverbérlet, licence díiak
I50/a75583508trodabérleti díi
50o/o12Fuvardíi' szállítási koltséq

d= (c/a)*1ooc=b-abaMegnevezés
Eltérés olo-banEltérés2o19. év2o18. év

32160
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Csökkenés:
- oktatás,-továbbképzés: -2L6 M Ft (-98,9%),
- posta költség: -25 M Ft (-69,40/o)
- jogi képviselet költsége (működés): -47 M Ft (-28,5%)
- projektekkel kapcsolatos, a bekerÜlési értékbe nem számító rendezvény és egyéb nem

nevesített költségek tekintetében: -88 M Ft (-20,1olo).

Egvéb szoIgáltatások részletezése az alábbi:

Adatok M

xNem releváns adat

Az egyéb szolgáltatások 170 M Ft-os, t73o/o-os növekedését elsősorban a bankköltség
j.elentős 152 M Ft-os növekedése eredményezte, amely annak a következménye, hogy az
Áht' előírásai szerint kötelezően a Magyar Államkincstárnál kell vezetni a 1O07o-ban álíami
tulajdonú társaságoknak a pénzforgalmi számláikat. A Magyar Államkincstár
számlavezetési díja magasabb, mint a kereskedelmi bankoké, a tranzakciós d'rjnak nincs
felső határa, ezáltal a bankköltség számottevően, 180o/o-kal megemelkedett'

5. Személyi jeIlegíi ráfordítások
A személyi jellegű ráfordítások részletes adatai az alábbiak:

Adatok M Ft-ban

I

i

L73o/o17íJ26898
Projektek számviteli politika szerinti értékelése
Eqvéb szo!qáltatások összesen

nrx550
Oo/o044Eqyéb biztosítás (utas-, poqqyász-' felelősséq)
Oo/o011Vagyonbiztosítás

-I0Oo/o-303Casco biztosítás
181o/ot5223684Bankköltséq
267o/o16226Illetékek, közzétételi- és hatósáqi díiak

d=(c/a) xlOOc=b-aba
Megnevezés Eltérés o/o-banEItérés2o19. év2o18. év

t 4o/o9117.3076.396Személvi ielleqű ráfordítások összesen
260/52419Hűségjuttatás

2330/J103Reprezentáció
t4o/.I6557Proiekthez kapcsolódó caterinq szolqáltatások

100%121Napidíjak
-3to/o-61138199Nvuqdíipénztár vállalati befizetés

-7o/o-1I415Véqkieléqítés
-I3o/o2I24]óléti és kulturális költséqek

-100o/o-E05Munkavállalók személvi biztosítása
5o/o48985Béren kívÜli iuttatás

3630/o26133372Cafeteria
Oo/oc11Munkaváltalóknak nvúitott seoélv

ILo/o11113102Természetbeni i uttatások
-7 4o/o-451661Bérlettérítés

-8o/o-11172
rulás

Utazási költséqtérítés
-100o/o-7r07t

5o/a

76o/a75144
riárulékok

3etegszabadsáq és táppénz
59r.263L.204

17o/a7355.1564.42r3érköltséq
d=(c/a)xlOOc=b-aba

Megnevezés Eltérés o/o-banEltérés2o19. év2018. év

r
I

i.,
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A személyi jellegű ráfordítások l4o/o-kal növekedtek az előző Üzleti évben elszámolthoz
képest, amelyre alapvetően a létszám növekedés következtében a bérköltség és a
bérjárulékok növekedése, valamint a cafeteria szabályok változása miatt az egyes elemek
átrendeződése hatott jelentősebben.

6. Értékcsökkenési leírás
A terv szerinti értékcsökkenési leírás 496 M Ft, amelyből a 100 e Ft egyedi beszerzési érték
alatti eszközök egyösszegű leírása 49 M Ft.

7. Egvéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások részletezése a következő

A M Ft-ban

*Nem releváns adat

Az egyéb ráfordítások 77o/o-os csökkenésére az alábbi tényezők hatottak:
- A számviteli politika módosításának következtében a vagyonkezelt eszközök

tekintetében nem eredményágon történik az elszámolás, hanem az eszköz
kivezetésével egyidejűIeg a hosszúlejáratú kötelezettség megszÜntetésével. Csak a

forrás hiányos tételek kerÜlnek ráfordításként elszámolásra, amellyel szemben ha volt
képezve céltartalék, akkor az kerül feloldásra, ha KÖZOP támogatás érintettsége volt,
akkor a korábbi évek támogatási előlegének lekötéséből származő elhatárolt
kamatbevétel kerÜl a forráshiánnyal szemben feloldásra.

- a szabálytalansági eljárás miatt 2018. évben kapott egyszeri támogatásx bevételének
elszámolása, ilyen jogcímen nem volt bevétel

_ céltartalék feloldása az előző évhez képest jelentősen csökkent
- a közműszolgáltatók által történő közműkiváltás/védelembe helyezés elszámolása

végleges pénzeszközátadás keretében valósul ffi€9, melynek keretében csak a

sztlkséges és indokolt költségek téríthetők szolgáltató részére, ennek értéke az előző
évhez képest 508 M Ft-tal emelkedett.

-LO,6723.14913.821EqYéb ráfordítások összesen -77olo
15KÜlönféle eqvéb ráfordítások 100%1530

Nem fejlesztési célra véglegesen adott
támooatás

- 100o/o1

Szabálytalansági miatt visszafizetett,
fizetendő' előírt támooatásx

-100%

-1

- 10.201

0

010.201

011Eredménv terhére elszámolt adók Oo/o

526103Követelések elszámolt értékvesztése,
behaithatatlan követelések

4tlo/o423

Céltartalék vaqyonátadás forráshiánya miatt -94o/o-1.6561107.766
530
-39

681
r20

151
159

Céltartalék iövőbeni kötelezettséqekre
Előírt késedelmi kamat

351o/o

-25o/o
L64Bírsáo' késedelmi kamat -63101

511Közműelszámolás miatti vé9leges
pénzeszköz átadás

-38%

99o/o5081 019

-4930493Vaqyonkezelt eszközök terven feltili écs-je - 100o/o

-2020202Vagyonkeze|t eszközök nyt szerinti érték
kivezetése

-100o/o

0Vaqyonátadás forráshiánya nr*542542
0Proiekt vaovonátadás értékhelyesbítés -23

19

23

2NAV késedelmi pótlék, bírság, önellenőrzési
pótlék

- 100 o/o

850o/ot7

-28028Értékesített közművek nyilvántartás szerinti
értéke

-100%
Értékesített eszköz nyilvánta rtási értéke -100o/o101

c=b-aba d=(c/a)xlOO
Megnevezés

Eltérés2o19. év2o18. év Eltérés o/o-ban
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8. Pénzügyi műveletek bevételea
A pénzÜgyi műveletek bevételeinek adatait az alábbi táblázat mutatja be

tok M Ft-ban

A pénzÜgyi műveletek bevételei 111 M Ft-tal csökkentek, ezt döntően a kapott
kamatbevételek 89%-os csökkenése okozta'

A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csökkenésének oka, hogy az Áht. előírásai
szerint a 1OOo/o-ban állami tulajdonú társaságoknak a pénzforgalmi számláikat kötelezően
a Magyar Államkincstárnál kell vezetni és aiazokon lévő pénzeszközök után kamat nem
képződik' Az év során fokozatosan szűntek meg a kereskedelmi bankos számlák és
kerÜltek át a pénzeszközök a vtÁx-nát vezetett Ft és EUR számlákra.

A devizában elszámolt szállítói tételek kifizetésekor realizált árfolyam nyereség pozitívan
hatott a pénzÜgyi bevételek alakulására'

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzÜgyi műveletek ráfordításainak adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok M Ft-ban

xNem rel s adat

A pénzÜgyi műveletek ráfordítása 734 M Ft-tal csökkent, amely részben a devizában
kiállított szállítói számlák kifizetésekor realizált árfolyam veszteségből adódik.
Döntően befolyásolta a mérleg fordulónapi átértékelés árfolyamveszteségéből adódó
elszámolás, mivel az árfolyam átértékelés összevont negatív kÜlönbözete ráfordításként
jelentkezik' PénzÜgyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredménye 2o19. évben -64 M Ft a fentiekben bemutatott
tényezők alapján.

vII. TÁrÉrozrATó RÉsz

l. Az éves beszámolót aláírók

Nagy Róbert Attila
vezérigazgatő
1145 Budapest, Columbus utca 59-61

I

-49o/o-11 I116227Pénzügyi műveletek bevételei
-37o/o-48108156Pénzüqyi műveletek eqyéb bevételei
-89o/o-6387TKapott kamat és kamatielleqű bevételek

d=ícla'lx 1ooc=b-ab

2o18. év

a
Megnevezés Eltérés o/o-banE!térés2o19. év

29to/o13418046PénzüsYi műveletek ráÍordításai
nrx1561560Mérleg ford ulóna pi érté kelés á rfolyamveszteséqe

-325 -6Oo/a

-46o/a-192241
Fizetendő üqvleti kamatok

d=(c/a)x1O0c=b-aba
Eltérés o/o-banEltérés2o19. év2o18. évMegnevezés
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A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős
természetes személy - a PénzÜgyminisztérium nyilvántartásában szereplő - nyilvános
adatai:

Tímár Gyöngyi
Regisztrációs száma : L467 4I
Regisztrálási szaKerület: vállalkozási szak
Szakmai továbbképzés: Penta Unió Ztt.

2. Társasági adóalap levezetése

Adatok M Ft-ban

Adóalap alakuIása

Adatok M Ft-ban

xlegfeljebb a számított adóéviadóalap 50o/o_i9 használható fel 17. $ (2)
xx'o13-2o18. években veszteséggel szemben nem történt felhasználás. Tárgyévben 408 M Ft
veszteség elhatárolás került adóalap csökkentő tételként felhasználásra.

70
370fizetési

Adó alaoia
-408oElőző évek veszteséqének 50%-iq történő felhasználása

-1Kivezetett eszközök ksz.értéke Tao.tv. szerint Tao. 7'5.(1)d'
-100sa

-49É-345nt lembe vett écs Tao. 7. 1

-543-2766Céltartalék felhasználása Tao. 7.Q. (1) b

-7 458-3 112e l őtti e red mé nvt csö kke ntő téte l e k
52597lésre el olt behajthatatlannak nem min

óévben e ett követelés 8 1

12határozatba foglalt g, az Art és Tb. Törvények jogkövetkezményei
8 1

00llal el nem összefÜ o Tao. 8 1 d

12<ivezetett eszközök ksz.értéke számv. Tv. szerint Tao' 8'6.(1)b
496345Számv.tv' alaoián elszámolt écs Tao. 8.6 (l)b
797I 9t7eni kötelezettséqekre képzett céltartalék Tao. 8.5.(1)a'

7 8222 373növelő tételek
4420

2019. év2o18. évÍársasáoi adó meqálIaoítása

17.S
( 1)-(3)

el s

'21.992-22.40í)-21.681-14.180-13.290-5.464-1.109-405-2.144Iovább vihető
ueszteséo oönovölt

-40800c00-t24
y'eszteség elhatárolás
|elhasználása

816-719-7.50 1-89C-7.82e-4.355-705248|-ársasáqi adóalap

20192018.
**

20L7.
**

2016.
**

2015.
**

2014,
**

2013
**

2íJL2.
*

nyitó
T-5Ev
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I

3. A tárgyévben fogla!koztatott munkavá!lalók kereset- és létszám adatai
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók kereset- és létszámadatai az alábbiak:

613Felüqyelőbizottsáq i taqok
613* EbbőI vezető tisztsésviselők
15Fizika i

2602.792mérnök
2693.247ebből: adminisztratív
5296.039Szellemi
517s.944Telies munkaidős létszám

13100Nem telies munkaidős létszám
5306.O44*Átlagos á!lományi létszám

Áttaglétszám (fő)Osszes kereset tömeg
ímillió Ft)Megnevezés

4. A NIF Zrt. működési támogatásának biztosítása
A Társaság működésének finanszírozása több forrásból valósul meg:

a) Működési szerződések
2ot9' december 3-án aláírásra kerÜlt a 2oL9. év költségvetéséről szóló 2018. L. tv. XXII.
Miniszterelnöki kormányiroda fejezetében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési
támogatása jogcímcsoport terhére a Miniszterelnöki Kormányiroda és a NIF Zrt. között
5'492 M Ft összegű támogatási szerződés. A NIF Zrt. a támogatást a 2ot9. január 1. és
2oI9. december 31' között elvégzett tevékenységének ellátásához kapcsolódó, más
forrásból meg nem térÜlő költségei fedezetére, továbbá a más forrásból a későbbi
időszakokban megtértjlő kiadásai átmeneti Íinanszírozására használhatja fel. A támogatás
teljes összege a beszámoló készítéséig folyósításra kerÜlt, az elszámolás határideje 2o2o'
május 31.

b) Projektmenedzsment köItség
A működési kiadások további fedezetét jelenti az európai uniós és a hazai költségvetési
finanszírozásból megvalósuló projektek esetén a Projekt menedzsment költség
érvényesítése (önköltségszámítási szabályzatban foglalt elszámolási módszer alapján) a
projekt támogatások terhére, ame|yek elszámolása a kifizetési kérelmek benyújtásával és
a támogatás lehívásával valósul meg.

A projekt management költségek minden esetben utólag térü|nek meg, ezért részben
működési támogatásból, részben költségvetési, illetve uniós támogatási előlegből kerrjlnek
előfinanszírozásra. Az utólag megtérÜlt támogatásokat időszakonként újra és újra vizsgálni
szÜkséges a kettős finanszírozás elkerÜlése érdekében.

A 2019' évben 4.315 M Ft projektmenedzsment bevétel folyt be az alábbi bontásban:

Adatok M Ft-ban

4.3158512.23t961272Osszesen
11000zv 980002
00000zv 970005

113476500zv 970004
4200I725zE 560002
38019190sG 360002

10100sKHU/1601 /2.2.r/362
30300SIHU115 2
40400SIHUlol 2
40400VEKOP

49303877333CEF
3 615803L 7468522I4IKOP

Osszesen2019.2018.20L7.2016.Meqnevezés
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5. Egyéb információk

5.l. Külső ellenőrzések

Az ellenőrző szervek által vé9rehajtott ellenőrzések vonatkozásában tett megállapításokkal
kapcsolatos intézkedési tervekben rögzített feladatok aktuális á|lapotát a 4' sz. melléklet
tartalmazza.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2oI9. évben nem indított ellenőrzést a Társaság
tekintetében.
Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven beltjl bármikor vizsgálhatja az egyes
adóbevallásokhoz kapcsolódóan a gazdasá9i események elszámolásait, a nyilvántartásokat
és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetésének nincs tudomása
olyan körÜlményről, amely következtében a NIF Zrt.-nek jelentős kötelezettsége
származhat.

5.2. Mérlegben nem megjelenő kötelezettségek

Peres eliárások értéketésének bemutatása

A projektekkel kapcsolatos peres eljárások bemutatása érdekében a Jogi osztály, a

Közbeszerzési osztály és a TerÜletszerzési osztály feladatkörébe tartozó peres és nem
peres eljárásokról e terÜletek vezetői táblázatos formában készítenek jelentést a Gazdasági
Igazgatóság részére'
A becsült pernyerési esélyt a szakterÜletek által készített szöveges értékeléseket is
figyelembe véve a Jogi Kockázati Bizottság értékeli.
A NIF Zrt. által számított céltartalék összege az egyes peres eljárások a NIF Zrt. pervesztési
esélyével súlyozott várható kötelezettségeinek az összege.

Munkaügyi perek

A Társaságnál 2019. év folyamán 2 db munkaÜgyi per volt folyamatban, ebből 1 db per
elsőfokú, 1db per másodfokú eljárás alatt van. Az előző időszakokban megképzett
céltartalékot évente felÜ| kell vizsgálni és a per nyerési esélyéhez kell i9azítani azokat.
Jelenleg 12 M Ft az ilyen jogcímen képzett céltartalék összege.

TerÜletszerzéssel kaocsolatos oerek

A terÜletszerzéshez kapcsolódóan legnagyobb számban polgári, ezen belül birtokvédelmi
valamint szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló, valamint közigazgatási
perek fordulnak elő.
A perek túlnyomó részét a kisajátítási eljárások eredményeképpen hozott közigazgatási
határozatok bírósági felÜlvizsgálatára irányuló eljárások teszik ki. E peres eljárások vagy
többletkártalanítás megállapítására vagy a me9állapított kártalanítási összeg leszállítására
irányulnak attól fÜggően, hogy ki a keresetet előterjesztő fél (a volt tulajdonos, Vagy a

NIF Zrt.).
Az infrastruktúra fejlesztéseket érintő terÜletszerzéssel kapcsolatos peres ügyek pertárgy
értéke összesen 5.439 M Ft, darabszámukat tekintve I77 db, becsült értékük és a nyerési
esély arányában a rendelkezésre álló céltartalék összege 1.061 M Ft.
A közigazgatási perek kimenetele bizonytalan, az eredmény szakértői bizonyítás
fÜggvénye. Amennyiben a tulajdonos által előterjesztett kereseti kérelemnek a bíróság
helyt ad, Társaságnak többletkártalanítást kell fizetnie, melynek összege a területszerzési
költségeket növeli. Számos esetben előfordu|t továbbá, hogy mire a jogerős és
végrehajtható bírósági döntés megszÜletett, addigra az adott projekt esetében a
terÜletszerzésre előirányzott források kimerÜltek, ígv a többletkártalanítások
megfizetésére késedelmesen kerÜlt sor, tovább növelve a terÜletszerzési költségeket.
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Feilesztési feladatokkal összefÜggő perek

A Társaságnál az infrastruktúra-fejlesztési feladatokkal összefüggésben 55 peres Ügy van
folyamatban. A perérték összesen 1.566 M Ft az alábbiak szerint:

. vállalkozői díjjal és pótmunkával kapcsolatos 2 per összesen 385 M Ft értékben

. kártalanítással, kártérítéssel kapcsolatos 18 per 802 M Ft értékben,

. egyéb jogcímen 35 per van folyamatban 379 M Ft értékben.
A becsÜlt ráfordítás, melyre céltartalékot képzés történt 1.162 M Ft.

5.3' Bankgaranciák

A Társaság 2oI9' december 31-én 949 db Ft-os bankgaranciát tartott nyilván
385.950 M Ft értékben és 14 db Euro-s bankgaranciát22,I M EUR értékben.

5.4' Mérlegforduló nap utáni események

5.4.1. Koronavírus (CovID_19) járvány hatása

5.4.1.1. Koronavírus áltaIános társadaImi_gazdasági hatása

Magyarországon hivatalosan 2o2o' március hónapban jelent meg a koronavírus által
okozott járvány, amely már jelen beszámoló elkészítésének időpontjáig is jelentős hatássaI
bír az ország társadalmi és gazdasági életére. A Kormány által eddig hozott intézkedések
(veszélyhelyzet elrendelése, korlátozott kijárás, gazdaságpolitikai döntések, költségvetési
intézkedések, stb.) is alátámasztják, hogy a járvány jelentős társadalmi-gazdasági
hatással lesz a világ' ezen belÜl Magyarország mindennapi életére.

5,4.L.2, Koronavírus hatása a 2o19. év vonatkozásában

A NIF zrt.2019' üzleti évére vonatkozóan nem volt hatással a járvánY, igY a Társaság
megítélése alapján a 2oI9. évi beszámolót érintően nincs olyan gazdasági esemény,
kockázati tényező, amely alapján a beszámolóban levő adatokat szÜkséges lenne
módosítani.

5.4.1.3. Koronavírus hatása a Társaság jelenlegi tevékenységére, illetve zo2o.
évre vonatkozóan

A NIF Zrt' az alapműködését a ma ismert egészségÜgyi és szabályozási környezetben
fen ntartja.
Amennyiben a járvány hatása tovább fokozódik, várhatóan további szigorúbb kormányzati
intézkedések kerÜlhetnek bevezetésre, amelyek már közvetlenÜl és közvetve is hatással
lehetnek a Társaság működésére.

5.4.L.4. Fennálló kockázatok

A NIF Zrt. működése szempontjából vannak olyan munkafolyamatok, amelyek nem
végezhetők el otthoni munkavégzés keretében, illetve a Társaság jelenlegi informatikai
lehetőségein túlmutatnak (laptop-ok darabszáma). Emiatt folyamatos jelenlét szÜkséges
egyes szervezeti egységeknél. Amennyiben ez a csökkentett létszámú irodai munkavégzés
nem lesz biztosítható (betegség, adminisztratív szabályozási okokból, tömegközlekedés
megszűnése, kijárási tilalom), akkor az irodai személyi jelenlétét igénylő folyamatokat újra
kell gondolni. Ezek már a Társaság működésében nehézséget jelentenek és akkor új
működési mechanizmusokat ke|l bevezetni.

5.4.1.5. Likviditás, fizetőképesség

A NIF Zrt. likviditása, fizetőképessége nincs veszélyben. Amennyiben megérkeznek az ITM-
mel kötött támogatási szerződések szerinti a soron következő támogatási Ütemek a
kincstárból a NIF Zrt. fizetési számlájára, akkor nem lesznek gondok a Társaság
fizetőképességével.
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5.4.1.6. Gazdasági értékláncok - partnerekre gyakorolt hatás

A szerződéses partnerek, közreműködők a megbeszéléseket, találkozókat, kooperációkat
több esetben már lemondták március hó során. A beruházások tervezett vé9rehajtási
ütemezése szempontjából azonnali gondot okoz a beszerzési-beszállítási folyamat
akadozása, ellehetetlentjlése, az egészséges és feladatvégzésre alkalmas munkaerő
rendelkezésre állása az alvállalkozói lánc minden szereplőjénél, a mobilitást korlátozó
intézkedések eredményeként a határon túli foglalkoztatottak helyzete. A határok legalább
részbeni zárása az áruk, munkaerő áramlását akadályozza, a határmenti projektek
esetében (pl. Komáromi híd), a megvalósítást is.
A szerződéses partnerek várhatóan akadályközléseket nyújtanak be (ez a folyamat már
zajlik), az általános jelzéseken túl egyedi projektek konkrét határidőinek tartására
vonatkozóan is. Ez egyre szélesebb kört fog érinteni.

5.4,L.7. Gazdasági értékláncok - Társaságra gyakorolt hatás

A NIF Zrt. megvalósításában lévő beruházások az ellátási láncban lévő csúszások, illetve a
rendkívül nagy élőmunka igény miatt időben távolabbra tolódhatnak. Jelenleg egyik
kivitelezés esetében sem jelentették be a vállalkozók, hogy a munkavégzést leállítják.

5.4.1.8. A Társaságnál már bekövetkezett károk, hatások bemutatása

-HR
. Jelen beszámoló elkészítéséig a NIF Zrt. nem bocsátott el munkavállalót a járvány

miatt.
. Jelen beszámoló elkészítéséig nem kellett bérintézkedéseket tenni.

- Szolgáltatási szint
. Nem kellett és terveink szerint nem kell szolgáltatást megszüntetni.
. Nem okoznak bevételkiesést a járvány kapcsán tett intézkedések.

5.4.1.9. Tovább intézkedések, lépések

A személyes jelenlétet nem igénylő kommunikációs módok szélesebb körű alkalmazása, a

digitalizálás szerepének növelése (pl. elektronikus aláírás szélesebb körű alkalmazása).

VIII. MurnrószÁuox

A Társaság gazdálkodási tevékenysége nem az eredmény és jövedelmezőség növelésén
alapszik. A Társasá9 kÜlönböző szintű jogszabályokban és kormányhatározatokban
megfogalmazott feladatainak magas színvonalú és határidőre történő teljesítésében
érdekelt, melyhez közvetlen állami finanszírozásból származó kötelezettségek társulnak,
ezért ezt a tényt a mutatók értékelésénél figyelembe kell venni'

84.130x 100Beruházás/ Tárqvi eszközÖk3eruházás álIománv

66,07228,03x 100
Rövidleiáratú kötelezettséq ekLikviditási mutató

Foroóeszközök

336,95102,98x 100
Foroóeszközök

Forgóeszközök fed ezete
Passzív elhat. + kötelezettség

összesen

99,5499,44x 100Kötelezettségek
Mérleq főöKotelezettségek részaránya

0,180,22x 100
Mérleq főösszeoTőkeerőssé9

Saját tőke
2019.12.312018.12.31MMutató meonevezése
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A Társaság tőkeerősségi mutatója a 2018. évihez képest minimálisan, de csökkent. A
csökkenést a mérlegfőösszeg növekedése okozza annak ellenére, hogy a Társaság saját
tőkéje és a pozitív adózás előtti eredménye növekedett. A saját tőke/jegvzett tőke arány
7I o/o' A kismértékű növekedés a 2018. és 2019. évek pozitív adózott eredményének
köszönhető.

A kötelezettségek mérlegfőösszeghez viszonyított aránya növekedett, amelyre a szállítói
állomány növekedése , a 2019 évben folyósított támogatási előlegek kis mértékű változása,
valamint a számviteli politika változásának eredményeként az egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségekbe átsorolt halasztott bevételek vannak hatással.

A forgóeszközök fedezettsége nagymértékben nőtt. A Társaság sajátosságaiból adódóan a
forgóeszközök forrásául egyrészt a még ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek,
valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott, a gyorsforgalmi-,
közút-, vasút- és egyéb fejlesztési beruházások megvalósítása érdekében kapott
költségvetési és EU támogatások szolgálnak. Ez magyarázza a mutatószám magas
arányát'

A likviditási mutató csökkent, amelyet a szállítói kötelezettségek, és a 2019-ben folyósított
támogatási előlegek értékének a 2018. évi állományhoz viszonyított növekedése, valamint
a számviteli politika változása miatt a projektek bekerÜlési értékének a készletekből a
beruházások mérlegsorra történő átsorolása és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
közé átsorolt 2o2o. évre tervezett vagyonátadásra jutó források értékének hosszúlejáratú
kötel ezettsé9 ből történ ő átso rol ása ered m é nyezett.

A Beruházás állomány a számviteli politika változásának az eredménye. 2019. évtől a
projektek bekerÜlési értéte az éven belÜl tervezett vagyonátadásra jutó érték kivételével
a beruházások mérlegsoron kerül kimutatásra. A változás hatására a beruházások tárgyi
eszközön belÜli aránya 84,73o/o'

4U60



N]F ZRT 2019. ÉW KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

7. szám melléklet

}ll7ffiáEilsl#:"

NIF zÉ.
Statisztikai számjel: It9o6522-42L1_114-01
Cégjegyzék száma : 01-10-044180
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2/a. számú melléklet

NIF Zrt.
Statisztikai számjel : It9o6522-42L1 -1 14_0 1
Cégjegyzék száma : 01-10-044180

A 2019. évben a vagyonkezelőnek átadott projektek analitikája

123 Z7L O43 818I 47t 477 t4ALZt 799 166 678osszesrn

950 B6s 5Bl19 036 992931 B2B 5892019.06,30851B j' út átépítése a fertődi
Esterházv-kastélV körÜl

K851.01

427 287 44i8 116 56€4I9 r70 8792019.07.3t74189. jelű orfalu-Budinci
íBijdfalva) összekötő út rslo)K74L.O2

2 465 043 86S13 807 90;2 45r 235 9622019.06.30I45I' sz. Nagylak elkerülő út
ipítéseK445.O4

5 97a 443 636,236 605 2315 741 838 4052019.06.30I45. sz' főÚt Kecskemét elkerülő
'IIl2) ütem

K445.03

6 032 399 r2J113 902 3615 9I8 496 76t2019.47.3r

vlogyoród térség közúti
<apcsolatainak fejlesztése, M3-
vl31-es autópálya átkötés, 2101
. út- tervezett M3-as autópálya
:somóoont átkötése

KOO3.12

597 032 95223 705 842573 327 trl

20 1 8.12.3 1

(isvárda ÉK-i tehermentesítő út
negvalósítása (Kisvárda Hármas
jti körforgalmi csp. és Kisvárda
:szaki bekötöúti csomópont
iMátyás király utca bekötés))K415.02 _l

310 B0B 92314 972 724295 836 199K4L4.O9

I73 I2O 29t0r73 I20 29iK383.01. I

t L26 612 72427 997 92C1 098 614 804

2018.12.31
;9er megközelítése, M25 autóút
:szaki ütem megvalósítása,
''2502' j út átkötés és 252' sz'
it projekt megvalósítása)

K250.O6 )
5 920 844 258100 410 5655 820 433 69:K250.O3

11 0oo 293 94181 756 61110 918 537 330AO25.O2
-t

10 998 041 99:t52 7L6 52810 845 325 46520 1 8.12.3 1
17I. sz' főút Hajdúsámson
:lkerÜlő oroiekt meovalósításaK47L.06

61 610 879 592604 608 10461 006 27I 48820 1 8.12.3 1

Y35 autópálya (II' Ütem) 481.
;z' főtit - Berettyóújfalu közötti
;zakasz meovalósítása

AO35.O4

L4 936 326 52774 239 78tL4 862 086 734

2018.12.31

t44 autópálya Berettyóújfalu-
\agykereki ország határ közötti
;zakasz megvalósítása Beretty
5újfalu-47. sz. főút (2+550-
5+500)AO04.O6 ,l

743 042 951c743 042 95JAO04.04 I

Átaoásiértét
összesen

Terütetszerzés
értéke

Felépítmények
éÉéke

Átadási érték
meghatározás

időpontja
Projekt megnevezéseProjektkód

[,
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2/b. számú melléklet

NIF zÉ.
statisztikai számjel : It9o6522-42I1-1 14-0 1

Cégjegyzék száma : 01-10-044180

A 2019. évben a vagyonkeze!őnek már korábban átadott projektek értékhelyesbítése

25 347 143 53418s 306 69325 161 836 841iisszesrn

16 007 56119 27415 988 2872018,12.31
41. sz. főút 115 kN burk'er.
V.namény - B.surány közötti
külter. szak' I.-II.ütem

KO41.O2

889 951889 95102018,12.31
13. sz, főút Komárom déli
elkerÜlő út 1-13 sz. főutak
között

KO13.O2

15 01715 017c2018.12.31
5. sz. főút 95+600_111+900
kmsz. közötti szakasz burk.
meoerősítés LoT 3/B3

KOO6.08

3 311 096 428t3 311 096 42€2018.12.314' sz. főút Kisújszállás elkerÜlő
140 + 500-151 + 850 kmsz.KOO4.O8

-296 352-296 352c2018.12.31
3ag, 3. sz. főút - 3105. j' út
<örforqalmú csomóponttá
:örténő átéoítése

KOO3.11

596 636 34É66 001 564530 634 782201 8.1 2.3 1
ví70 autópálya Letenye -
fornyiszentmiklósAO70.O1

-r4 470 764-r4 870 764c2018.12.31|V43 autópálya 18+400 -34+600
kmsz kcizöttao43.13

2 570 905 46C14 589 9522 556 315 5082019.06.30Debrecen északnyugati-nyugati
elk eqyüttAO35.O2

1 182 086 80870 097 0741 111 989 73r2018.12.31Emőd-Miskolc A és B szakaszAO30.O1

484 916 6220484 916 622

2019.06.30M9 6. és 51. sz. út között
(Szekszárd i-híd)

AO09.O3 )

1 453 293 208t1 453 293 20€AOO9.O2

226 485 80!c226 485 805Aooe.ol I

2 9r7 586 r2914 L99 37e2 903 386 7532018.12.31f rdacsehi - BalatonkeresztúrAOO7.13

2 570 7BO 57!23 773 Lgt2 547 007 3792019.06.30N47 M0 - ZamárdiAOO7.O1

I 761 993 583ro 734 3528 75L 259 2372019.10.30lt43 ap. 49. főút-Vásárosnamény
szakaszAOO3.20

L 269 617 r57154 053r 269 463 LO42018.12,314' sz. főút (Üllő elkerülő)AOOO.15

Átadási érték
összesen

Területszerzé
s értéke

Felépítmények
értéke

Átadási érték
meghatározás

időpontja
Projekt megnevezéseProjektkód
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NIF zÉ.
Statisztikai számjel : I19o6522-42L1 -1 14-0 1

Cégjegyzék száma : 01-10-044180

3. számú melléklet

A beruházások 2o19. december 31_i záróállománya

I

1962002.I2.3I r03.114003.o3
493t2.3I ar03.104003.02

132 autóút 26+692 kmA002.05
569tlM2 autóoálva Sződlioeti bekötő r4002.04

4 437t2019.11.25 lM2 autópálva Dunakeszi bekötő rA002.03
345határ02.304002.02

43 349- Vác02.204002.01
44déli tehermentesítőA001.08
1514001.07

1 rAO01.06
420t7.L2.I4 14001.05

3 32q1A001.04
158lmi4001.03
84101.104001.00

3470 ati szektor 10. sz. -14000.71
52Pilisvörösvár4000.63

11 .bizt. Terel4000.62
492011.04.15 Da ich u rdaAO00.61

4000.60
1520L2.06.29 dakalászi utca4000.59
Iqi intéz|Fővárost érintő foroalom biztons;4000.58
8elkerÜlő4000.57

61uincumi átkötés4000.56
34nostori híd00.344000.54

zo2út Budakalász elkerÜ00.334000.53
1 991között00.324000.52
2 7452008.09 közott íd00.314000.51

3300.30A000.50
4r])2oL9.04.24 lmi -11+517 km4000.44

r 1732016.08.17 déli4000.43
272lózatlMO déli szektor Üzemi hírközlő hi4000.42

25 204déli sz'4000.41
26807.26 déli sz. M7-M64000.40
1810 szakasz TörköbálintA000.39

t 773M 51.s2. f4000.38
5 699sz. főút között00.274000.36
3 979I2 között00.264000.35

7272013.06. utcai ka lat00.254000.34
782006.12.3 1 0 BI00.244000.33

2015.11.23 0-M1 lis lesztés00.234000.32
3 9272013.08.12 1. sz.o0.224000.31
4 6620 déli00.204000.30

102hely 65lM0 keleti szektor komnlex nihen4000.23
1 0653.05.31 Rét4000.22
2 4811. - 3. sz főút közötti00.18A000.20
I I4Eúti bekötés00.614000.19

29elkerülő szakasz00.194000.18
2 9272 M3 között00.174000.17
1 6682 1. sz. főút között00.164000.1 6

182006'Í2 100.1 54000,1 5
3 90420ro.o7.2600.144000-14

L262008.09.12 között00.134000.13
7 4072008.09.12 1. sz között00.1 24000.1 2

2)i2006.12.3100.1 1A000.1 1
3keleti szektor00.10A000.1 0

297au00.904000.00

2019.12.31
Készlet

ki átad Szakasz megnevezéseidőpontja
Szakaszok
PsT kódja

Íréoi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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85.főrit- 51 .sz 'főútí Du naú'ivárosi-híd)2007.08.3106.13A008.01
278autónálva08.90A008.00

L2V7. 2x3 sávra bővítés Bal.viiláoos-Bo'A007.40
481lakomár tenoelvsúlvmérő áll'2016.03.184007.31
159N47 an.Törökbálint M0 cso. átép.2016.04.30A007.30
ztM7 ao.Székesfehérvár ínvuqat) csp. átép'2016.06.30A007.29
1CBalatonszárszói Réqészeti Pihenőoark07.28A007.25

Pusztazámori csomóoont2009.r2.2tAAO7.24

6iVura-híd2008.10.0907.44AOO7.23

953ecsehelv - Letenve2006.12.3107.42A007.21

4 599

3'keresztúr - Nagykanizsa
v17 Nagykanizsa - Letenye
vl7 Nagykanizsa-Becsehely
t47 Letenve-orszáqhatár

2008.06.24 és
08.18

07.30
07.40
07.4L
07.43

4007.1 8
A007.19
A007.20
AOO'1 .22

2a737-es főút (81'1-88,5 kmsz) korrekció2007.r2.o5o7.27AOOT.r7

86(őrösheov útjainak állaqmeqóvása2008.10.0607.26A007.16
39551o1i.Balatonendrédre vezető út korrekc2ÍJ07.11.3007.25A007.15
83Szántód Körosheqvi-hído7.24A007.14
56crdacsehi - Balatonkeresztúr2006.12.3107.23A007.13

56rBalatonszárszó - ordacsehi2006.12.3107.22AOOT.L2

3037amárdi - Balatonszárszó(Kőröshegyi híd)2007.08.31o7.2LA007.1 1

752ros2016.09.0507,18A007.09

7N47 M0 - Zamárdi2002.t2.3r

07.10
07.tL
07.L2
07.L3
07.t4
07.15
07.L6
07.17

A007.01
A007.02
A007.03
A007.04
A007.05
A007.06
A007.07
A007.08

3 795Bólv-orszáo határA006.05
5 744izekszáid-Bólv06.32
9 209nariiváros - Szekszárd06.20
7 8r7tető - Du nautvaros06.r2

11 596úo - Érai tető kozött2008.09.2206.1 1A006.01

\25t46 autóoálva06.10A006.o0
22fudaoest-Kisku nféleovháza05.20A005.03

1 837szeáed Észak - orszáohatár05.12A005.02
2 895(skunféleovháza - szeoed Észak05.11A005.01
L 271vl5 autóoálva05.10A005.00

86 305|44 5+5oo-32+038 km kivitelezésA004.07
1 078N44 2+550-5+500 km kivitelezés2018.1 2.10A004.06

68 464!14 Abonv-Feqvvernek kivitelezés új TiszaA004.05
4 94Clu )04.34A004.04

567rüsoökladá nv-Berettvóúifa lu04.33A004.03
96304-32A004.02

5 47204.31A004,01
1autóoálya04-20A004.00
6rk köz.A003.25

3 7793813i'út Nvíreqyháza nyuqati elkerülő2019.09.25A003.24
7 540]38 sz. főút 6+950-14+711 km k<izött2019.09.25A003.23

258338.sz.főút Nvíreovháza Nvuoati elkerülő2014.10,30A003.22

-2 811N43 ao. 49. főút-Vásárosna ménv szakasz kiA003.20

5 97Cllls ao Jllvíreovháza-Vásárosnamény kivitel2013.04.30A003.19
1t43 Po|oár_Görbeháza ÜHK feléoítmény4003.18

331,/ásárosnaménv - Barabás03.43A003.17
3 649y'ásárosnaménv - Záhonv03.42A003.16

452tlvíreovháza - Vásárosnamény03.41A003.15
33\lvíreovháza - orszáq határ03.40A003.14
31\,lvíreovháza déli elk. G -49LL k<izött)2006.12.3 103.35A003.1 3

4 585\lvíreovháza nVUqati elkerÍjlő2014.10.3003.34A003.12
437Vvíreovháza keleti-déli elkerrilő eqyütt2006.12.3103.33A003.11
2r43 r87 -226 12007.08.3103.32A003.10
4842006.r2.3r03.31A003.09

2sza2002.L2.3L03.20A003.07
17e5.2002.I2.3I03.14A003.06

19c22002.t2.3r03.13A003.05
I2=Íizesabonv - Poloár Clb2002.r2.3L03.12

20Í9.12.31
Készletszakasz megnévezéseMűszaki átadás

időpontja
Szakaszok
PsT kódja

íréoi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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2019. ÉVI KIecÉszÍró uerrÉxler

lí'

397t460 Pécs és Barcs közötti szakasz4060.05
4 8r460 sz. főút-58262015.07.314060.04

2)écs elkerülő szakaszA060.03
45rinc06.344060.02

8 53406.314060.01
1 410között04.504049.01

223jzeqed-Derecen 2x2 sávos közútAO47.O1
6bővít't444-BékrAO44.r7

I6ÁLaAO44.16
2r 244La4044.1 5
57 348t444 autóút 84+300 - 100+332 km sz'között2019.09.02p.044.73
56 56CVl44 autóút 52+100 - 84+300 km sz. között2019.09.024044.72
74 342V44 autóút 38+900 - 52+100 km sz. között2019.09.02AO44.tr
37 995(ondoros - Békéscsaba04.43A044.03
4 479t - Tiszakürt(ecskemr04.42AO44.O2
7 984\444 TiszakÜrt-szarvas (Kondoros)04.4I4044.01

29Ví44 aut04.404044.00
165t443 aut2013.08.124043.1 5
306sz2010.09.21AO43.t4

r 372Y43 autópálya 18+400 -34+600 kmsz között2011.04.18A043.1 3
1 883V43 autópálya 9+700 - 18+400 kmsz között2011.04.154043.1 2

942autó 3+000 - 9+70zoLo.IL224043.1 1
3 155r 582015.06.2504.134043.03

16Vlaroslelle-Mako (és elkerülő)(19'0-34'604.r24043.02
15Cdal 3 0-1904.1 14043.01
)-1CM43 autr04.1 0A043.OO

I3A035.08
rt3-M354035.07

'J,329sz. 481. k4035.06
Irecen lőtéri03.66A035.05

4 612sz. főút -20 18.1 2.1003.644035.04
29Évl35 Görbeháza - Debrecen2006.12.3103.614035.01

15 647ví30 Miskolc-Tornyosnémeti C szakaszA030.11
32 490vl30 Miskolc-Tornyosnémeti B szakasz4030.10
IT 769vl30 Miskolc-Tornyosnémeti4030.09

248meti-orszáq határV30 Tornvosnr2017.11.304030.06
81Ütt2006.12.3103.554030,05

3q határ03.534030,03
1)2006.12.3103.51A030.o1

18 731i Ütem déli szakasz\425 autóút DéAO2S.O4
T6 T48t425 autóút Déli Ütem4025.03

744\425 autóút Eszaki ütem2018.10.244025.02
25 r7115 M1 ka közötti4015.03

15a kai határátkelő4015.02
42\410' M0 autóút-Kesztölc4010.01
32cs 2x2 sávos k<izúti kaocsizeoed-Pr4009.25
1ÉhádA009.21

I 47409.52A009.20
23r elkerülő keletM9 Domb,09.51A009.19

L97at-09.424009.1 7
1 930Vasvár - Naqykanizsa09.30A009.1 2

223|y - VasvárSzo4009.1 1
442et - Pereszteq!í85 Sooron ke09.2r4009.08

r 326L185 Sopron oh - Sporon kelet09.20A009.07
I 617Dusnok - 54' sz. főút09. 134009.04

33nántúl terv4008.18
1C3'sz'főút-87o7 j'út körforq. csp.4008.1 7
23rmend-Rábafüzes4008.1 6

L I91csomo4008.1 5
r 448,vl8 M5-M44 qvorsforoalmi utak közöttA008.14

L64(örmend (M9)-Veszprém4008.12
1 505t-M4ap.(ecskemr08.42A008.1 1

3€08.41A008.10
749)unavecse - Szolnok (M4)08.404008.09
33_eDsenv08.324008.o8
g8rem -08.304008.o6

33 003r-08.21A008.03
54J51sz.főút Dunavecse elker. (0+000-8+591)2006.L2.O708.114008.02

2019.12.31
Készletszakasz megnevezéseMűszaki átadás

időpontja
Szakaszok
PST kódja

íréoi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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NIF ZRT 2019. ÉVI KtrcÉszÍró veuÉxler

18t. sz. főút 5+2-8+8 kmsz. Budaörs rek.2007.r2.o370.24K001.01

332x2 sávosK000.05
5.Liszt FK000.04

1 495Duna-hídK000.03

37)él-budai Centru m(DBC)meqköz.feil.elők.K000.02
889d és kancs-út eno.tervGalvani-hK000.01

20itőKözút ovi20.00K000.00
10roskörnv. közösséoi közl. feilKőszeq Vi1000.1 3

tI000.12
49izombathelv intermod.átszállókaocs'feilI000.11

4Éti intermodális cso'előkészítés(ecskemrI000.10
52rosi intermodális cso'előkészíté)rrnaúiv,I000.09

727táIIomás intermodális cso':oer vasI000.08
51]icske Intermodális csomóoontI000.07
31Intermod lisI000.06

L4Air000.05
130intermI000.04

18iskolc Kandó nII000.03
a 764I000.02

223I000.01

z4naF001.02
3tút kitÜzési rendszerének feilDunai haiF001.01

2 491lesztésF000.01

15az útB038.07
23lastó8038.06
Ifokai kör kerékoáros útvonal I. ütemBO38.O5

94i Tisza-híd fel és keB038.04
386luBO38.03

36lui MihaiBO38.O2

3 478hizotT.06.L9B038.01

1r-Ka rBO32.O4

1k-Szabadh8032.03
16BO32.O2

6B031.02
165B031.01

34a8005.04
7C8005.03
65ence8005,02

20c01 szakaszB005.01

4ETiha8004.12
1r Siófok-Zamárdi

4L2rBa lato n I ke nese- Za2019.12.318004.10
35]alatoni BrinoakörBalatonlelle-Keszthely8004.09
82]alatoni Brinoakör Bovörök-Tihanv8004.08
2tBalatoni Brinoakör Keszthelv-BovorökBO04.07

43Cnt BB-092019.12.318004.04
27eakör 88-062019.r2.3tBO04.O3

16 út8001.18
t6 út -H8001.17
86 .út1.16
96 .út8001.15

T2lo6 ntend r8001.13
I26B00 1.1 1

T26 na aB001.10
37rovelo 6 n8001.09
42rovelo 6 m-DunaalmásB001.08
29Dömös-Szentend re8001.07
41Dunaal8001.06

2B001.05
248001.04
11rdB001.03

r2c6 re rút Du8O01.02
3236 rút8001.01

22 0042x22oI9'tÍ'29A070.03
13klós-o2005.11.0907.51AO70.02

2272006.t2.3L07.50AO70.01
61vt65 autóoálva Pécs-Balatonlelle06.404065.01
32Dunántúl tervA060.06

2019.12.31
Kész!etSzakasz megnevezéseMűszaki átadás

időpontja
Szakaszok
PsT kódia

(réqi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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r
l

Esz.f50.21K008.01
Törökbálinti útKOO7.r2

IsI út- utcaK007.1 1
2rf. Zámori-Vadlúd utcai 81K007.10
2varos ekK007.09

I4ia 7 'sz. főúton ZaK007.08
gnVelK007.05

2eroK006,21
19S2003.12.3122.57K006.20
84I50.38K006.17

24960.27K006.15
50sz T60.26K006.14

I122015.02.10 .sz. főút 1'42km60.15K006.1 1
6sz. főút burk. ítés60.48K006.10

11sz. főút burk. ítés LoT60.47K006.09
qburk. ítés LoT60.45K006.07
1I2 burk. ítés LoT 160.44K006.06
411 14 1 t burkerős LoT50.35K006.03

TIi2007.o9.2r f50.19K006.01
1K005.06

24É2015.07.15 sz. főÚt 1K005.05
6CPonzoLL.o7.r4 5. sz. főút a60.35K005.03

7290.12.01 sz. főút elkerÜlő III60.35K005.01
tehermentesítő elők.SzaK004.40

1Cn M0-M5-önK004.36
70henő 38+625 előkész.K004.35

26 5982 1-73+235km II.szK004.34
67 2352019.r2. 1 *821km I.szK004.33

58nsz.nK004.31
1612012.t2.O9 XVIIIK004.30

3 696KOO4.29
24 749lM4 autóoálva-Abonv elkerÜlK004.28

2Akladá elk. a 4K004.25
49sz,f ,762Í.25KOO4.22

733
2006.L2.I4

sz.f ' 69,6-76,8 négynyomúsítás IL2r.24K004.21

Jsz.f. 56 602I.23KOO4.20
1sz. főút Szabolcs 1180.44K004.18

37228 sz.f Szabolcs 1 t II.80.42Koo4.Í7
r25sz f. Szabolcs 11 tI80.41K004.16
775H 11 5t80.40K004.15

2 r}24Dbelkerü a 35. és a 4'sz' Í80.08K004.14
jt96+280.1 5K004.L2

2862 I4 Db80.10K004.1 0
1 08t2 11. m 140+5-151+5880.38K004.08

I30r3280.35K004,05
19370.52K004.03
72sz70.51KOO4-O2

28Lsz M70.50K004.01
1.sz.főút Detk-K003.1 7

10ker. II.ü.13.sz.főút Miskolc belvárost eK003.16
301.sz.főút elker.II.szakaszK003.15
551főút elk.elők.és Y-híd kivit.K003.14

3 331Hatvan vasúti és közútiK003.13
387köz ka L M3-M31K003.12
35i tehermentesítő D a 3sz.-310370.59K003.09
4110. -12.70.53K003.07
5770.55K002.01
s4felÜlK001 .16

EK001 .1 5
L1útK001.14

4roVelo 6K001.13
z 97709.30 kócsi körf -I aK001.12

59M1 közúti kaK001.10
t L23-M 1közútiK001.09
2 34CúthálózatK001.07

391. úti kö MUK001.06
119sz Kardán út nt90.48K001.04

2019,12.31
Készlet

iiszaki Szakasz megnevezéseidőpontja
Szakaszok
PsT kódja

íréoi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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NIF ZRT 2019. ÉVI KIecÉszÍrő rqellÉxler

v'l30 Miskolc északi elker. (BoscH) II.üt.2015.06.0370.05KO26.O4

17626'sz,f. Saióoéter-Kbarcika elker. IIÜt70.56K026.03

28C26. sz. Íőút Saiószentpéter elker70.27KO26.O2

32Eqer elkerülő útK025.06
2-jÓzd-SUSA-Jéne összekötő út előkészítésK025.05

1853átonvt.-Ózd fei. 25 sz. főúti szakaszaK025.04
13)5.sz-Íőűt 18+8 km í2505' Tárkánvi) cso20 1 5.1 1.1670.10K025.03

2725.sz.főÚt Eoer 13-1726 km csoont tervez.201 5.12,1 170.09K025.02
65.főút Eoer 12+510 km csomóoont2016.06,1070.08K025.01
8773-25.sz.f ő,jt rekonstr. Heves meqveKO23.O2

159*ítonvt.-ózd fe'i. 23 sz' főúti szakaszaKO23.01
1045ihalóm-Ioolvvarbó(slo) út és híd építésKO22.O5

2t]alassaovarmat-KóváríSlo) út és híd építKO22.O4

11]oolv híd éoítése a maovar-szlovák határ201 1.1 2.1 5K022.03
51.oolv híd éoítése a maqvar-szlovák határ20 1 1.10.10K022.O2

1LL' sz, fő,jt Heves és Nóqrád meqyei sz.K021.18
15721.sz. főút Salqótarián elk.-orszáqhatárKO2r.17
341Mátraverebélv-Szentkút Nemzeti Kegyhe|y2019.10.25K021.16
898z1'sz'főút néqvnvom' 1+300-7+850 km2018.03.13K021.1 5

121. sz. főút Somoskőúifalu határátkelőK021.14
L2 987)1- sz fől3t néovnvom. 41+500-48+100 km2019.08.29KO21.13
12 158z1- szfől3t néovnvom. 35+000-39+700 km2019.08.29KO2r.12

77C2I. szfőút néovnvom. 29+190-32+920 km2017.LL.20K021.11
1 30221. sz főút néovnvom. 23+300-27+820 kmK021.10

6552I. szfőút néovnvom, 17+000-21+250 km2015.08.26KO21.09
4082I. sz' Íő()t néovnvomúsítása 17-48 kmsz'K021.08

5zÍ'sz'Íőút néovnvomúsítás III-VI. ütem2007.08.1870.40KO2r.O7

742)-I.sz.f . tehermentes. Salgótarján III.üt2008.09.08
2010.10.2674.39K021.06

1921.sz. néovsáv. 17.0-38.5 Mátraverebélvi70.30K021.03
1 10321. sz. főút néovsáv' 2 szak, í2'0-15'0)2015.08.2670.29KO2t.O2

9e21.sz. főút előzési szak. VI.-uI2011.06.2370.r2KO21.01
IGvőr'hiánvzó belső keleti elkerrilő elők.K014.03

227Gvőr. keleti elkerülő-orszáqhatár közöttK014.02
2y'ámosszabadi határátk. akadálvment.K014.01

19 98C(omárom-Révkomárom határon átívelő hídK013.05
2L513 sz. főút 3+720 - 28+862 km sz. rekon.K013.03
t2L3.sz.f. Komárom déli elkerÜlés2010.r2.2I50.49K013.02

300t 3.sz,f. Komárom-Komárno Dunahíd terv50.45K013.01

2A7iszteroom-Párkánv teherkomp meqvalósítás2015.o4.2LK011.02
1>ilisborosienő, ioarteleo bekötésK0 10.1 1

22r!eszmélv-Radvan nad Dunajom összekötőK010,09

1Tát' 10. sz' főút és 11129' j, összeköt2010.09.09K010.07
r o74Lo. sz. főút Ürömi körforqalmú csomópont2015.07.0370.44K010.05

to2t0. sz. főút tL,2-t6,o kmsz. közötti70.46K010,03

9 7L910. sz. főút 8,L4L-LI,2 kmsz' közötti2016.05.3070.45K010.02
37C]ánosháza-Szemenye 2x2 sáv bőv.előkészítK008.27

1 057g. sz. főút 68.9-112kmsz 11SKN-ra burkolKO08.26
255Székesfehérvár-Veszorém meqvalósíthatósáK008.25

?főút Veszorém-Körmend meqval. tan.K008.24

4953.sz.főút Márkó-Ajka 11,5 t megerősítés I.herendi csp
33+650-68+900 km sz2015.09.11K008.22

2663 sz. főút 149+500 - 161+920 km sz. között (Vas megye)
[15 kN burkolat meqerősítés2015.07.10K008.21

2383 sz. főút 131+550 - 143+350 km sz. között (Vas megye)
t15 kN burkolat meoerősítés2015.09.24K008.20

Éfőút 104+ 100_1 10+571 kmszK008.19
t21.sz.főút 94+000_104+100kmszKO08.18

7l.sz.főút 82+200-94+000kmszK008.17

2753' sz. főút 11,5t Várpalota - Veszprém I. 31+700-39+600
km sz.2015.08.13K008.16

4B. sz. főút 11'5t Vároalota - Veszorém II. 39+600-43+6212015.04.29K008.1 5

3 494B.sz.f. Székesfehérvár Nvuoati elkerülő2016.07.05K008.14
1?-sz-f . l27 -9-13I '2 előzési szakasz2002.L2.3r22.L4K008.09
24-72sz.f . kÜlönszint cso. íBfűzfő-Litér)2010.12.1 550.07K008.07

t4 r27t.sz. főÚt Vároalota déli elkerülés2018.02.1950.06K008.05
492Vároalota - Veszorém (11'5 t)50.30K008.04

főút Márkó elkerülés2009.07.1350.28K008.02

2019.12.31
KészletSzakasz megnevezéseMűszaki átadás

időpontja
Szakaszok
PST kódia

íréoi)
Szakaszok PST

kódja (új)

4
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I

i

(

I

15CValea MK048.03
2 48C18.sz.Debrecen-Nvírábránv II. rendÍK048.02

417 ' sz' főút, Mikepércsi út - LeininqenKO47.17
3 8977. sz. főút Hód2018.05.31KO47.t4

45tése17-4644' i utak körforoalmi cso. éo2009-72-O7K047.13
1 54C110+650-122+113 kmsz20r3.o7 -r)80.02KO47.tO

4(*7,sz,f ' 4,4-5,6 Db bevezető szaksz IV2002.r2-3r2t.37KO47.O9
363elker I.-IV. Ütem2007.1 1.1 580.47K047.O7
21+ kö'f2008.06.3060.58KO47.06
7A7 teherment,60.37K047.05

74r7. s2.2009.1 1.1 360.36KO47.04
3 24247. sz. főút2Io-222 kmsz 11,5 t terv.2015.11.0960.25KO47.O3
1 8127 sz' fő,jt II2015.09.306Í]-74KO47.O2
3 13547' sz' főút L26+769-I67+263 km 11,5t2015.09.1480.32KO47.Or

2rmas-Körös-híd2010.06,01K046.01
43rl,tl44-4432 összekötő ÚtK044.09

314,sz.f . Bcsa ba-Veszelv I?,5,4 - I29,72004.r2.31.2L33K044.05
3444'sz.f ' I23,5-L27.5 Békéscsaba elker I2004.r2.3r2r.32KO44.O4
s4alom2008.05.3080,45KO44.O2
25:asay'eoves foroalmú Tisza-híd meovalósK043.06
31'sz'f őút3I+22I-441201 1.1 0.14K043.05
19'sz'főlit7+292 +201 1.09.09K043.04
2843. sz. út 2+125 kmsz. Szeoedi "B60.7rK043.03

-2i42-47 ' sz'f . 11'5 t erősítése KülterÜlet2008.06.0680.52KO42.O2
4142-47' sz.f .11'5 t erősítése Belterület2008.10.3 i80.51KO42.OI
6C41.sz.főút 50+790 körf2OI5.TT.I2K041.1 3

c+618 köt'f2015.11.30KO4Lt2
1€2015.08.27K041.1 I

24L-4II7 i. utak körforq.csp VásárosnaménK041.09
10-4103K041.08
10tésl1-4101. i. utak körforoalmi cso. éoKO4r.O7

183''II2012.r2.r2K041.03
341. sz. főút 65+069 -2010.12.0180.56K041.02
41ké10'sz.főút Ceolédbercel vasúti áti elK040.01

1út és 100.sz.vasK038.04
237-3807 tit ítés2010.10.28KO37.O7

58tehermentesítő2008.05.1 570.37K037.04
299szakasz2013.05.3170.31K037.03
ra7sz70.28K037.02

60+00-B+442007.11.3070.38K037.01
368K036.04
664s]6sz.főút és a 3317i.út kereszteződrKO36.O3
I4'sz.főút 46+1K036.02

5. sz.K035.06
3É35. főút - 3323. i. utak kör-forq.csp.K035.04
59]5.sz.f. 73.7-77 '8 Db bevezető2003.12.312Í.36K035.03

711 tbu2006. 0g.-12. hó70.54K035.01
1L M35.a 5.sz'főútK033.1 1
1x2 bővítése 331 útK033.10
52 bővítése M35 aK033.09

2 7A4-TiszafÜred ke ruK033.08
T2T20ro.oa.2480.17K033.04

5s33. sz. főút 0+o-33+0 11.5 t tervezl2006.11 .0170.26K033.02
46533'sz.f Jász-Naqykun-Szolnok 11,5 t burk2015.08.2880.43K033-01

1 188sítése32'sz'főút 115 kN teno.terh. Meoer2015.07.22K032.O5
432' sz' főút -2010.06.24K032.04

632 sz. Íő,jt 9+332 kmsz. ívkorr.,burker.2015.05.28K032.03
232' szfőút -3106. j. ök,úti csomópont2008.06.2480.50KO32.O2

T732,sz.f ' 63+126 Zaovvarékas körforo cso2011.09.2380.22K032.01
7t 108+890-114+180 km sz2015.03.31K03 1.1 1

936106+103-108*890 km sz. es2015.03.31K031.10
107szakasza 115 k2015.03.31K031.09
19124+668-34+647 km2011.06.01K031.08
22körf2010.09.02K031.07

243elker.IIL ri.80.18K031.05
32 ü2009.10.0580.53KO31.04
2I. sz. 1 t2015.12.1570.25K031.03
3sz.K026.06

2019.12.31
Kész!etSzakasz megnevezéseMűszaki átadás
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Szakaszok
PsT kódja
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NIF ZRT 2019' ÉVI KtrcÉszÍrŐ ueuÉxlrr

86320I250.31Ko72.oÍ
57I 73162 .út ReziK071.09

2E2OI2,IL rökón 1,szKO71.06
638zo elker 190.06KO71.03

82f -Bfűzfíj50.46KO77.O2

10 018M7 au50.05KO71.01
1 00csz. út Marcali50.44K068.03

422f 11 550.42K068.01
246/.sz.ÍoutK067.06
252.sz. főút KaK067.05
409sz. főút 1150.41K067.03

a7 2292 II,27 7,sz,f50.40KO67.02

692 11.08.19 'sz 'főút50.04K067.01

22009.04.06 sz60.19K066.01

60t oldal fel-lehaitó2OO9.t2.I9 lM7- 65.s2.f. csp iob50.47K065.01
L29út korrekcióK063.07
2t42006.12.31 1 Szfehérvár elker IIb22.34KO63.04

t2007.03 elker50.1 3K063.01
tr420 vv különsz50.26K062.05
73Cfőút szabad50.25KO62.O4

2792 sz.f. M850.24K062.03
9942 sz.f. M850.23K062.02
2727 I4 f. M8so.22K062.01

2C.sz.főút-6833. NaK061.1 1

100.10.21 ,sz, t 11 186K061.08
11520rr.o4.2I sz r.1K061.07

102009.08.19 1.s2. 128 3B 3K061.06
72009.1 1.30 !. sz 189 990,42K061.04

r4220t5.r2.L2 1 elkerÜlő90.41K061,03
152009.07.2L 1.sz 1 burkeÉ7+ 160-1 1 1+80050.39K061.01

1152009.12.160.28K058.01
2ehídKOS7.O2

2C20L4 FAMILY CENTER és INTEK056.1 1

6420 1+690 kmsz körfK056.10
tt burk. LOT60.54K056.07

947főút burk60.53K056.06
23főút burk e60,52K056.05

6sz főút burk60.51K056.04
13sz főút burk'60.50K056.03
2Isz főút burk.60.49K056.02
932oo7.06.04 l56.sz. főút Szekszál60-17K056.01

105.sz.főútK055.1 1

a715.06.17 5. szK055.09
2 1115.sz 1 1+K055.08

IIIl55.sz.f. Baja elkerül22.46K055.06
TJr/h2006.12.31 155.sz.f' Ba'ia elkerül22.45K055.05

1l/a2006.12.31 l55.sz.f. Baia elkerül22.44KO55,04
6992015.09.29 erősítés60.34K055.03

3 75420t5.o7.L7 burkolat er60.33K055.O2
3 08C2015.09.15 burkolaterős60.23K055.01

LO 766M5-5 sz.főút közöttKOS4.O2

73k Soltvadkert elK053.02
44311.5 t-s burkerős60.32K053.01
1692 bev vosK052.05
9852.sz.utK052.04

201I-52. sz. főutak Solt el60.05K052.01
t.sz.főút Kalocsa-K051 .1 5
1.sz.főút t.M9-K051.14

6CK051.1 3

23t1.sz.főútK051 .12

2sz, ítésK051.1 1

T4k tanulmán60.59K051.06
55!rsekcsnád elkerÜlől51. sz. főút Sükösd-60.62K051.05

L942015.07.30 1 14+652-138+63460.61K051.04
5977+9t7-85+24460.60K051.03
22k. 51.sz.f. terv.2012.10.18 lHerceqszántói határl60.38KO51.O2

7A2009.r2.2 belter60.31KO51.O1

8352019 7 -20+285 11KO48.04

2019.12.31
Készletidőpontja szakasz megnevezése

Szakaszok
PST kódja

íréoi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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5€Ezombathely és Kőszeq közötti előkészítéK087.06
530|87.sz. főút Kőszeq-Rattersdorf összK087.05

54|B7-89.sz.főút Szombathely elkerülésK087.04
2|87.sz.főút néqysávosítás 29,0-30,4 km90.01K087.01
4|M86 Körmend-Szombathely-Zanat elők.K086.26

32|Nyugat-Dunántúl magas szintű közÚti kap.K086.25
6 6112016.10.16 |tvs6 rI' Ütem Hegyfalu-CsornaK086.23
2 3282015.08.31 lw86 I. Utem Szeleste-HeqyfaluKO86.22

896186. sz főút 57+1oo - 77+800 kmK086.21
7 851186. sz főút Szeleste - CsornaK086.20

33186. sz. főút 11,5 t 0+00o-o+2ooK086.1S
8062016.10.10 |86. sz. főút Zalalövő elkerÜlő 25'4oo-35K086.16

1 r292015.09.25 |86. sz. főút Nádasd elkerÜlő szakaszK086.1 5
r212ot2'06.2I |86. sz. főút GyMS 11'5 t (151,5-187,6)90,27K086.12

62010.11.30 186 sz. főút szeleste elker' (94,5-98,3)90.25K086.09
93C2009.05.15 l86.sz. főút Vát elkerülő (89,9-94,5)90.02K086.08

t 42!2014.06.30 186. sz. főút Szombathelv-Vát (8o'7-89'9)90.24K086.07
572009.07.30 l86.sz.főút 77+8-79+0 km 11,5t burkerős.90.03K086.06
I2oI3'I2.t7 |s0. sz, főút 52+t-57+4 11'5 t burkerős'90.28K086.03

162015.06.01 |86. sz. főút 37,7-52,t 11,5 t burkerős,90.35K086.02
2772012'06.19 |86. sz. főút o,o-37,7 11,5 t burkerős.90.34K086.01

4 672|M85 autóút Felsőrákos-Sopron oHK085.09
7 761|M85 Sopron kelet-Fertőrákos csp.K085.08

113 349|]'1185 csorna - Pereszteg tanulmányterv90.52K085,06
7982015.08.30 185. sz főút Győr - Csorna 2, szakasz90.20K085.05
6442015.05129 |85. sz. főút Győr - Csorna 1. szakasz90.19K085,04

2 T9J2017.I2'06 185. sz.főút Csorna elkerÜlő 2' ütem90.18K085.03
r 5472015.08.30 l85. sz.főút Csorna elkertilő 1. ütem90.r7K085.02
7 4362011.11.30 |es. sz'főút Enese elkerÜlő szakasz90.16K085.01

7"jEopron északnyuqati elkerülőK084.06
3E2009.06.30 |84, sz. Íől3t L2I+626 km sz. (Sopron)K084.05
312oo8'o2.27 |84.-8518. sz. út. körforq. átépítése90.12K084.01
I|83' sz' főút pápai mérn.telep korszer,K083.07

I 224|83'sz.2x2 sáv Pápa-Tét csomópontK083.06
682015.I2-I2 lGvőr 8j sz.főút-Szauter út-Naqy Imre u.K083.05

5632o]-a'o7.o2 l83. sz. főt'rt 2x2 sávos átépítésK083.04
2 0283 kmsz 11 t burk.K083.03

582'sz' -832'sz.főúti körfo rq. csDK082.08
4718.sz.főút-sz. sz, út összekötésKO82.07

1032ol2.o9.o7 |82,sz.főút Nvúl belter. körforq Í6.4+972\K082.05
23|Győr belterületén, a 82. főút új bevezetKO82.04
95|sz. sz. főút átkötése a 8, sz főútra50.32K082.03

12006'12'15 $2.sz.f' Veszprém-Gyulafirátót belter.50.11K082.02
c|81.sz.főút 26+300-26+630 út-és hídrehab.K081.13

2 438
2015.10.09
2016.r2.L2
2018.05.31 |cvőr 

tereti elk. M1 ap. - 14. sz. főútK081 .1 1

35181.sz. fijút 52+4L2-57+2l0 km 11,5 t burk'er.K081.1 0
19ler és rs sz. főutak cso mópontiának átépíK081.09
512010 +270-79+I00 kmsz. 11 tK081.07

118181.sz. főút Kisbér elkerülő50.50K081.06
502009.05.31 181. sz. főút - Mészáros L u' csomóoont90.51K081.05
3q2oo2'I2'3L |81.sz.f. Győr úi bevezető szakasz a.22.rtK081.03
I2oo7.t2'2I |81. sz. főút Győr keleti elker'83 (AUDI)90.15K081.02
1|M76 Zalaeqerszeq-Körmend 2x2 sáv feil.KO76.1.7

36|Misefa mérnökséqi telep meqvalósításaK076.16
3 69J|76.sz'főút 48+750-50+200 km 2x2 sávK076.15

513|76.sz.Zalaegerszeq-Keszthely 2x2 sávKO76.r4
272010.09.30 |76. sz' főút 56+279 km sz. (Zalaeqerszeq) ielzK076.1 3
58176. sz. fiiút74,6-82,0 11,5 t burkerős90.40K076.08

115|76. sz. főút 6I,7-74,6 11,5 t burkerős90.39K076.07
4122014.05'31 |z6. sz' főút 27,2-53,9 11'5 t burkerős90.38K076.06
I1|76. sz' főút 10,I-27,2 11,5 t burkerős90.37K076.05

109176' sz. f . Fenékouszta elker. út ízala)90.36KO76.O4
29|76.sz.főút Hévíz elker. II. Ütem 3+3-7+190.05K076.03

2 76)2015.05.29 |76.sz.főút Hévíz elker. I. ütem o+o-3+390.o4KO76.O2
25 q61176'sz,f ' 0,0-7,5 Bszentqvörov elker50.03K076.O1

142010.07.30 Vq.sz. Í' Nkanizsa_Palin elker.(1,4_5,8)9o.43KO74.O1

2019.12.31
Készlet

ltliiszaki átadá
időpontja Szakasz megnevezése
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PsT kódja

íréoi)
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NIF ZRT. 2019. ÉVI KtecÉszÍrő vellÉxler

671.s2.K44L.O9

928L292013.11.30K441.08
31K44t.O7
4€,L.sz kemétK44L.06

1összek.ter-NK44r.O4
2ArÜlől441'sz.főút Naqvk70.15K441.01

2 0992019.08.30 ron útK43L.O2

62015.01.01 IPAK431.01

2és 4432 útK430.02
45Mende vasúti eK430.01

5közöttiK42I.I1
5942I17 út buK42t.rO
241 Sarkad-AntK42r.O7
6Cto.2Í56.K42r.06

22411 2r54 Geszt-K42r.O5
2ra- határ80.48K42r.O2

18rda keletiK415.03
468svárda ltoK415.02

1 656szK415.01

10crmenti oroiektlMaqvar-Ukrán hatK4 14.1 0

2r32018.1 0.0 1 + rdaK4r4.O9
3842017.08.31 1+K4t4.O7
2742014.I2.28 kerÜlő útK414.06
3642015.06.25 Komoró- TiszaK4r4.O5
15620 belső közúti infrK4r4.O4
685h belső közúK41.4.O3

281K4L4.O2
2180.55K4t4.OI

113 út 4+23 kmK4TL.O4
I.30 oh. 4t hosszK411.03

23313832 i. összekötő rK383.01

2Ch2013.06.30 13822' i' út NvírszK382.01

52út elők.K380.02
22013.06.30 útK380.01

23útlAlsóreo mec-CsörqK37r.O4
42010.12.09 7L -Eszkáros összekötőK377-O2

59709 -A nádasdK370.O7
6főút összek. I.ÜtemK354.01

42009.04.06 km alm80.19K340-O2
t4lszK331.02

3Celkerülő 2.2I,L4K330.02
222 elkerÜlő 121.13K330.01

116+664 km ro80.21K320.01
6931 1 ,sz. r20.K311.02
61311.sz' út és aK311.01

116sz. út MIDIP köK304.01
24lőK260.01

2 974sz. főút maK250.O7

4420 sz. főútK250.06
30sz ,it 0+947K250.05

48.41 7.3r .ab- útvo 2S70.o7K250.03
a4és hídK24]-03
6270.r1K240.OL

iIK22L.O2

1RárosK220.05
1-PetőK2ZO.O4

372010.r2.o2 2108 útK210.O5
3920rr.06.24 21 01 út eK270.O4
31ker I iitem70.18K210.01

656K1 50.0 1

64DoK140.03
32 401 út HalásziK140.01

56Kt20.o2
22!ásd -K120.01

Ibéki medence70.r4Kl10.01
31€g. sz. főút Sá22.t6K088.03
20it2 sz. főút 11 190.32K088.02
293.29 sz90.31K088.01

2019.12.31
Készletidőpontja szakasz megnevezése

Szakaszok
PST kódja

íréoi'l
Szakaszok PST

kódja (új)
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42013.09.15K74r.O4
13K74l.O3
29orfalu-BÜdfalva össze út2019.04.09K74r.O2
58Balatonfüred belter' 7303. i. Út II. kor20r2.o7.27K730.O7

37205. i. út FÜlei Káooszta-ér-hídK720.Ot
21514urakeresztúr-Kotoriba infr.sruktúra feiK683.02

1858118 j. ortilosi bekötőút (5+900-6+555)K681.02
L258118 j' ortilosi bekötőút (3+670-5+900)2014.12.23K681.01
61H elkerü201 1.1 1.1 760.02K654.01
161+63K651.04

1452oÍ2-I2.I2K651.03
3962012.12.r250.48K651.0 1

181 2+2010.08.16K631.03
23240' i' Bikács-Németkér összekötő útK624.O7
25239' i. Gvörkönv-Bikács ósszekötő útK623.05
53237. ielű út meovalósításaK623.O2
3Paks' Biritóouszta városrészt feltáró útK623.01
219 nt2007.10.3050.14K6)1 -O'l
1K620-O2

101K611.O1
1797 2 Vi2014.10.0660.63K570.02

2711 IPA2011. 10.28K5 51.01
68541.sz.út kiéoítése 52.főút_Halasi út köK541.01

45312.j. Bácsalmás-orszáohatár korszerűs2015.02.0660.39K531.04
25312.'i.út. Mélvkút elkerülés60.09K531.02

Lt25218 i. út 1+536 kmsz körforo.csomóoont2008.09,3060.20K521.01
3195202' i.ök. út Buovi elkerülés I.Ütem2011.11 .3070.36K520.01

)t27 ' i' 6.sz. főút-Bölcske összekötő útK512.03
t o77ks Duna h infrastruktK512.01

5-lK511.05
422011.08.23K511.04

254i oerincÚt éo. Mo-Lórév I.ÜtemSseoe201 1.1 1.1 570.79K511.02
169lkerÜlő III. Ütem3aia e2011.10.2160.55K511.01

773seoeli oerincút halásztelki áo 5103 i.2013.K510.01
213senoer-orszáohatár összekötő út éDítésK492.OL
39(ölcse 491 i' 27+L9t körforq. csoK491.06
T4f,mbölv oh.út kiéo'49133 i.út meohosszabb2013.08.15K491.03

1814' jelű összekotő út forqalmi sáv mvK481.1 1

55C481'sz.főút kivitelezési munkákK481.1 0
1Crtes Aroád tér oarkolóétavr2008.10.3 1K4Ar-O7
682008.o5.2880.16K4Ar.O2
)22009.08.2880.30K481.01
35K480.04
ITK480.02

2 r4C7I.sz. t -N2017.08.11K47r.O7
47847 I.sz'főút Haid úsámson elkerÜlőK47r.06

5 S7547 t'sz'fő,jt Debrecen-HaidúsámsonK47r.O5
4447 t'sz'főlit Debrecen belter. korsz.K47LO4

t28471. i. út 11'5 t burkolatmeoerősítéseK47L.O3
t2c+7 L.sz.főút Nvírbátor elkerÜlő80.24K47r.O7

3€?010.í)6.)aK470.O1
I80.o2K464-O1.

332010.10.1660.06K462.O1
€201l.to-27K460.O3

8qK451.05
I12+2 I2071.Lr.O760.72K451.03

9412010.10.2060.11K451.01
2 2r551 keleti2019.05.21K445.O4
2 4r7445' Kecskemét északi elk. IIl2éo. Ütem20 19.04.1 5K445.03

35445'sz.Kecskemét é. elk.M5-521B i.közöttK445.O2
1 80C(ecskemét' E-i elker M5-5_441_44. között2015,08.0560,04K445.01

1993ékéscsaba orosházi úti közúti felüliáró2015.11,28K444.O2
231444' i' Elek-ottlaka közötti út éoítése2013.10.18K444.Ot
35+439' i' Dombeqvháza-Kisvarias éoítés2013.11.25K443.05

€4432' i' út2+770 kmsz körforqalmú cso7009.04.0680.28K443-O2
11Édi 2560.41K442-O3

2007 -o9-o460-21K442.O2

2019.12.31
Készletszakasz megnevezéseMűszaki átadás
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NIF ZRT 2019. ÉVI KrreÉszÍrő N4eLLÉxLer

44lÉszak-Balatoni v.állomások rekonstrukcióv029.04
37bzabadbattván_Keszthelv villamosítás IIv029.03

2 r34lEszak-Balaton I. - Szbattván-Aszófő villvo29.02
6lHai máskér_Balatonf űzfővo29.o1

22lZalaeoerszeo észak. ioarváoánvv025.12
81lBaiánsenve-Boba ETCSII előkészítés33.15vo25.11

6 212lBa'iánsenve-Boba ETCS II teleoítés kivitelezésev025.10
2lZalaeoerszeo deltaváoánv éoítés33.18v025.09

r32Zalalövőíkiz) -Baood(bez) al-és feléoítm33.16v025.07
102OIO.Oi.26 lUkk (bez) - Boba delta (bez)33.13v025.04
242009.06.26 Zalaeoerszeo (kiz) - Ukk (kiz)33.r2v025.03
322009.O8.27 lBaqod (kiz) -Zalaeqerszeq delta (kiz)33.11v025.02
39lZ.eqersz-Rédics-Lendva-Beltinci meqval.tv023.01

2 62tEzékesfehérvár-Boba kiviteli tervek36.1 1v020.01
4TlZalaszentiván-Naovkanizsa villamosításv017,01

228lcvőr - Páoa - Celldömolk - Boba vasútvon46.1 1v010.01
22lBo.-Eszteroom P+R kaoacitásfeil. MTv002.13

25 008lBo-Eszteroom villamosítás és kikieo éov002.12
9 02ClBo-Eszteroom kieo.bizt.berendezésvoo2.11

'16 674lRákosrendező-Eszteroom vv. villamosításv002.10
3 98É2016.06.02 lBo-Eszteroom vasút rekon II.ütemv002.09

11 8842015.10.31 lEszaki Duna-híd-Pilisvörösvár vá,rekonstv002.07
39q2015.11.16 lBudapest-Eszterqom biztosítóberendezésv002.06
8662013.10'19 lPiliscsaba-Eszterqom pálvaépítésv002.05

2 554lPilisvörösvár/kizl-Piliscsaba/bezl rekonstru kcióiav002.04
728lBo'-Nvuqati pu. - Eszterqom vasÚtvonal Iv002.03
321lBo'-Nvuqati ou. - Eszterqom vasútvonal48.1 3v002.02

22lNéoliqet meoállóhelV tervezési előkész.v00 1.16
62lKelenföld -Budaorsv001.1 5
49lAlm ásf üz itő - Ko m á ro mv001.14

r 024lDéli összekötő Duna-híd korszerűsítésev001.1 3
803lKelenföld-Ferencváros háromváoánvÚ kaocsv001.12

1 50ClDéli Vasúti összekótő hídv00 1.1 0
2 3r2lBiatorbáov-Tatavool.oc

88lDéli vasúti feilesztési terv elkészítésev000.21
774lBo-Varsó részl. meoval. tanv000.1 I
61Masúti tenoelvsúlvmérő rendszer kidolqv000.17

6Masúti Műszaki Vizsoálati Közoont meovalvooo.16
215lH7 cseoeli HEV inteorálás előkészítésvoo0.14
2r6lH6 Ráckevei HEV tervezési előkészítésv000.13

3lKözlekedésbiztonsáo iavítási oroqramv000.1 2
4 A27lHídrekonstrukció I. ütemv000.1 0

40|CEF Vasúti pro'iektek menedzsment támoqatv000.06
572|MAV vontatási enerqia ellátás feileszt'v000.04
75lptÁv szűt< keresztmetszet kiváltásav000.03

3 231lcsm-n 2. ütem vasúti int. rádióhálózatv000.02
-2 290lröhb nr.'iektet érintő10.00s000.00

51)o1o-1o)? hsor- i' ök. i]t 2+320 km sz. íSzombathelK890.01
20cl8711 i. Szentoéterfa Moschendorf összeköK871.01
26t201g.og.o2 lZsira-Lutzmannsburo tjsszektjtő útK862.O2

€2011-11.09 18611.i. rit Kaouvári Kis-Rába híd90.13K861.02
212oo7.I2.I4 l8614.'i' út Cseoreo körforoalmú csomóoont90.13K861.01

1 05€2019.12.31 lFertőrákos-Szentmaroitbánva kaocs.KA52.O2
13318518 i. út átéoítés a Fertődi kastélv köK851.O1
532lVárbaloo-Féltoronv közúti kaocs.feil.K850.01

12oI2'oB.29 18408. i. út Marcaltői Rába-hídK840.03
35lVeszorém. Aranvosvölov feletti völqvhídK831.03
522007.06.06 l83102. sz, Házgvári-Íüzér-Jutasi körforq50.10K831.01

€2oto.o6.24 1821 sz. főút - 201 sz. út (Győr) - LaitaK821.03
182010.09.10 lBudaörs. 81101 i. út kcso. éoítéseK8 1 1.05

1352009.06.18 l8119''i. út és Tatabánya (Bridqestone)50.18K8 1 1.02
312oo7.o5.3o lgrrr+. j' Pátkai bekötő út 1+6 útsülly.50.12K811.01

2262015'11.29 lBiatorbáqy,8101 és 81106 körforqalmi cspK810.05
I72008'11.28 lsroz i. összekötő útK810.04

r2t2oo8.05.3o lsroz.i. Törökbálint2L.T5K810.02
7292019.04.o1 llendvadedes-Dolqa Vas összekötő építésK750.01

7 2822014.o5.29
2015.04.30 |re,utitgy 

- Felsőszölnök ök. út előkészít90.49K745.01

2019.12.31
Készlet

Műszaki átadásl
időpontia 

l

Szakasz megnevezése
Szakaszok
PST kódja

(réoi)
Szakaszok PST

kódja (új)
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2019. ÉVI KÍEGÉszÍTő MELLÉKLET

r

t

t

I

l.

23v100.37
17 651v100.36
2 24Illomás tervezése és kivitelezéseibes aliv100.34

44nv100.33
80 667adánv-Ebes nálva és bizberv100.32
I 2IOv100.31

12 911(isúiszállás-PÜsoökladánv oálva kivitele2015.10.02v100.30
25Záhonv térséoe széles nvomtávú oerinchál2011,12.15v100.28

777L00-as vasútvonal előVárosi fejlesztésevl00.27
75zaiol-Debrecen bizt'ber kivitelezés2015.12.30v100.26

10i tra lo
64vroo.24
4535.11v100.23
202010.11.04v100.21

2 032v100.20
574Szolnok.Szaiol2015.11.2744.r3v100.19
779Szolnok - Debrecen43.13vl00.1 7
468Püsoökladánv-Debrecen oálva kivitelezés43.L2v100.16

4 958Szaiol-Kisú'iszállás oálva kivitelezés2015.10.0243.r1v100.1 5
257)o17.O7 -3135.1 1v1 00.1 2

112oo€r-12-2o31.18v100.11
2IPilis íbez.) - Albertirsaíbez-)2009.08.193T.T4v100.07
312008.o5.2731.11v100.04
49Rákos-Hatvan kieo. előkészítésv080.15
22Hernádnémeti konténer terminálv080.14

7 245Bo-Hatvan v.állomáson elővárosi feil.v080.13
15 727Gödöllő állomás korszerűsítésev080.12
2 225Szerencs vontatási alállomás bővítés2019.06.28v080.10

247felső 3 ev080.09
15 555Rákos-Hatvan biztosítóberendezési munkákv080.08
44 gLA-Hatvan vsz. rekonstrukciÖGöílöllv080.07
46 1.74v080.06
27 6442019.06.28v080.04
2 166Iv080.03
5 185kos-Hatvan-M iskolc-NvíreovházaBo.-Riv080.02

653Keleti ou. vonalszakaszai I/A iitem48.r2v080.01
r 28771-es vasútvonal elővárosi feilesztésev071.01

2r'ác alállomás terv. és kivit.v070.08
262Úác áll. oálva+kaocs. lét' korszerűsítése2015.09.30v070.04

18r'ác áll.bizber és távközl munkái2015,10,29v070.03
1 498Nvuqati pu. vonalszakaszai I/B ütemv070.02

675\vuqati pu. vonalszakaszai I/A Ütem48.1 1v070.01
73örqönd-Pusztaszabolcs42.r7v044.01

275vár-Kaoosvár-Gvékénves korsz.elők.)omb'v041.01
6 7r2v040. 1 1

4 662v040.1 0
29 66Av040.09
46 633-Ercsiv040.08

511v040.07
2 243Százha lo m batta-Pusztasza bolcs36.13v040.05
5 7773o. Déli ou.-PusztaszabolcsETCS2teleo'előv040.04

13 67t(elenföld-Százhalombatta biz.ber45.r2vo40,o3
67 501(elenföld-Százhalombatta oálvaéoítés45.1 1vo40.o2

5llomás 30a kitáplálás terv'és kivlrd al;v030.17
66v030.16

L2 3272018.09-07v030.15
1 8342018.08.17v030.14

81 82Cd-Kőrösheov íbez. ]- BalatonszentoV3zántr2018.09.07v030.13
2 3172015.10.31v030.12

999nv030.10
10 385Székesfehérvár állomás biz. berv030.09
6 8093o. - Székesfehérvár ETCS-II42.L7v030.08

34 546Székesfehérvár állomás oálva+ biztosítóbev030.07
523o. -Kelenföld - Székesfehervar42.r4v030.05

5 411fárnok - Székesfehérvár2010.08.3042.I3v030.04
7833o.-Kelenföld - Tárnok vonalszakasz2013. nov42.I2voio.o3

37n-B.fÜred akad ment.vo2g.06
1Cnv029.05

2019.12,31
KészIetSzakasz megnevezéseMiiszaki átadás

időpontja
Szakaszok
PsT kódja

íréoi'|
Szakaszok PST

kódja (új)

s7160



NIF ZRT 2019' ÉVI KiecÉszÍrő vrrrÉxlrr

2329 477Készletek záróállománya:

79 246,ferületszerzés tételeinek átvezetése egyéb követelésekbe

2 348 723Készlet összesen

193

737

V900.06 l l |Gubacsi Vasúti híd átépítése

2019. évi célfeladatra és prémiumra jutó.PM ktg. technikai felosztás nélkül

833ilővárosi vasútvonalak meoköz. feil.2015. októberv900.05
2 55520t5.o4.r2v900.04

190]lővárosi P+R oroiektv900.03
r 726v900.02

62vL40.02
1(v140.01
6)v135.04

22 L9tI.vl35.03
81vt mosítv135.02

I 792v135.01
1sítésvLzL.O2

1Ckivit. munkáivL20.2L
7C.v120.20

5 048tra rv120.19
277Mezőtúr - Gvoma vonalszakaszvr20.I7
1153o.Fc. Celáoazás - Lőkösháza ETCSIIv120.15
749kiz2014. decembervr20.r4

38 137s3ékéscsaba állomás pálvaépítr2016.05.30v120.13
310bavr20.r2
651vl20.1 1

13 14544.r5v120.10
29 88J2016.03.0144.L4v120.09

1 862]ékéscs-Lőkösháza kieo.eno.é44.L2v120.08
1644,LLv120.07
8034.74v120.06
24liszatenvőíkiz.) - Mezőtúríkiz.2008.08.0734.13v120.05
T4v108.01
32korszerűsítésv105.01

57Cvillamosításv101.01

2019.12.31
KészletSzakasz megnevezéseMűszaki átadás

idópont|a

Szakaszok
PST kódja

íréoil
Szakaszok PST

kódja (új)
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NIF Zrt.
statisztikai számjel : I!906522-4211-1 14-01
Cégjegyzék száma: 01-10-044180

2019. ÉVI KIecÉszÍr MELLÉKLET

4. sz. melléklet

Adatok M Ft-ban

Kiils ellen rzések nyomán sziiletett intézkedési tervek teljesítésének állapota 2019. december 3l_én

@,. --l '*- 1 :*-l --- -_-]

Sor-
szám

EUrAF-rrr/54/Lr/2OrZ
2OO4/HU/L6/ClPT/OOZ
szám11, ,,M0 Budapest
kcirgyrirri keleti szektor

4-es szám f t és
M3-as aut pálya
k zcitti szakasza"
tárgyri KA projekt
zár nyilatkozat

kiadását megel z
ellen rzése

Ellen rzési jelentés
iktat száma,

vizsgálat címe

Intézkedjen a
folyamatban lév

tertiletszerzési eljárások
lezárásár l, és a
létrejcitt vaqyon

miel bbi átadásár l,
hogy annak aktiválása

megtcirténhessen.

VizsgáIat javaslata

Az SZMSZ alapján a
TerÜletszerzési és

Vagyonkezelési osztály
látja el a beruházások
forgalomba helyezését

k<ivet en a
vagyonátadással

<isszef 99 tevékenységet.
A Terr'iletszerzési és

Vagyonkezelési osztály a
kapcsol d teniletek

bevonásával (Számviteli
osztály, Kontrol|ing és

Monitoring osztály, érintett
Fejlesztési Programiroda),

k<lzrem k<idésével
vé9rehaj$a a

vagyonátadást. A
Terrjletszerzési és

Vagyonkezelési osztály
által az intézkedés

vé9rehajtásába bevont
szeruezeti egységek

kcitelesek kcizrem krldni a
feIadat teljesítésében'

Intézkedési tervben
kezdeményezett

leírása
feladat

vagyonkezelési
osztályvezet

Intézkedés
felel se

2020. március 31'

vé9rehajtás
határideje

folyamatban

Az intézkedés
teliesítése
(dátum)'

Folyamatban
lév intézkedés
ífolvamatban'|

Folyamatban: Az 4000. 12., A000.13,
A000.14., A000.16, A000.17. és
A000.20. PST -re vonatkoz an az

201S-ben megtcirtént a 2006_ban az
AAK -t l áwett ingatlanok kivételéVel.

Ezen volt Ánr-os ingatlanok
felrilvizsgálata, azonosítása
folyamatban van. Az egyéb
vagyonkezel khciz tartoz ,

cinkormányzati vagy visszamarad
terijletek vagyonátadásána k

el készítése folyamatban. A volt ÁAK-
os ingatlanlisták és az egyéb

tartoz vagyonelemek feldo|9ozása
folyamatban van. Az <inkormányzatok

részére t rtén átadás
egyszeríísítéséhez szÍi kséges

jo9szabály-m dosít javaslat 201 7
decemberében kertjlt elfogadásra erre

tekintettel 2018. év folyamán
megkezd dcitt az érintett

val egyeztetés. Az M
ZÉ. dcintése és megbízása alapján a

vagyonelemeket a NIF Zrt. kcizvetlenlil
adhatja át az cinkormányzatoknak. A

vé9leges telekalakítások után

rszag
ntetében

os
KKK

k zriti
a vagyo

nkormányzato

Megtett intézkedések rtivid leírása

s9/60



2019. ÉvI KrecÉszÍrŐ veu-ÉrlEr
NIF ZRT

3

2.

Sor-
szám

EUTAF.
rrvooo55/o 13/20 1B
rKoP-1.1.0-15-2016-
00018 számrj, azM4

,,Beretty rijfalu-
Nagykereki

(ország határ) kclzcitti
szakasz megval sítása''

EUÍAF-1II|73/I/2oI2'
zoo2/HU/t6/P/Prlo08

számr1,
,,Útrehab ilitáci s

program a 11,5 tonna
teherbír képesség

eléréséhez - II'
szakasz, 2, s2.,6. sz,,
42, sz,, 47, sz,, 56, sz.,
3L' sz',41. sz., és 81.
sz,, f ritvonalakon."

Ellen rzési jelentés
iktat száma'

vizsgálat címe

Az AH megítélése
szerint a hatályos TSz

5. számrj me|lékletében
szerepl 4.

mérftild k hcjz ta rtoz
célérték kumulált
m don tcjrtén
megjelenítése

megtéVeszt . Az AH
javasolta, hogy a NIF
Zrt. gondoskodjon a

hatályos TSZ 5. számr]
mellékletének

m dosításár l oly
m don, hogy a 4

mérfcild k hciz tartoz
célérték ne tartalmazza
az el z mérfcildk hciz

laÉoztí elért eredménvt'

Intézkedjen a vé9leges
forgalomba helyezési

engedélyek
megszerzésér l.

Vizsgálat javaslata

2019' 01.07-én az IH felé
bekÜldésre kerÍ.jlt a
m dosítási igény.

2' sz' t végleges
forgalomba helyezési

engedélyének a
megszerzése.

Intézkedési teruben
kezdeményezett feladat

Ieírása

fejlesztési forrás
kezel

projektvezet

Intézkedés
felel se

2019. március 31

2020. j nius 30

vé9rehajtás
határideje

2019. január 23

folyamatban

Az intézkedés
teljesítése
(dátum),

Folyamatban
lév intézkedés
ífolvamatban)

Teliesiilt: Az IH 2019. január 23-án
jelezte, hogy a Támogatási Szerz dés
m dosítasi igényt elfogadta, tudomásul

vette és azt a TSZ-en átvezette.

A telekala tervek
elkészrJltek. A vé9leges forgalomba-
helyezéshez feltételtil el írt ter[ilet-

rendezések engedélyezési eljárásai a
alapján folynak a Frjldhivatalnál

A telekalakítási engedélyek egy része
kiadásra kerÍjlt (9 db, melyb l 6 db
ingatlan'nyilvántartási átvezetése is
megtcirtént), a további 5 engedély

kiadására várhat an 2o2o. I'
kerril sor, ezek

további 3-6 h napot vesz i9énybe

Az ideiglenes forgalomba-helyezési
engedélyek érvényessé9i idejének

r]jabb 1 évvel t<irtén
meg hosszabbítására vo natkoz

határozatokat a kcizlekedési hat ság
20 kiadta

60l60


