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Tervezet

2007. évi	törvény a Magyar Állam tulajdonában álló nemzeti
vagyonról

és a tulajdonosi joggyakorló szervezetről

Az Országgyűlés az intézményes privatizáció végleges lezárása után a Magyar
Állam tulajdonában álló nemzeti vagyonnal (továbbiakban : nemzeti vagyon)
való rendelkezés területén a jogállamiság garanciáinak biztosítása, a nemzeti
vagyon fokozott védelme, továbbá a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás
korszerű rendjének kialakítása érdekében a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi
joggyakorlásról, és a tulajdonosi joggyakorlást, valamint az állam vagyonjogi
képviseletét ellátó szervezetről az alábbi törvényt alkotja .

1 .

	

Rész

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1 . § (1) Ez a törvény szabályozza a Magyar Állam tulajdonában álló nemzeti
vagyon (továbbiakban : nemzeti vagyon) típusait, a nemzeti vagyon kezelését,
hasznosítását, a tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét, valamint az
állam polgári jogi képviseletét. Ennek a törvénynek az elfogadásáról és
módosításáról az Országgyűlés a jelenlevő képviselők kétharmadának
szavazatával dönt .
(2) A Magyar Állam tulajdona egységes. Az állam költségvetési szervei önálló
tulajdonjoggal nem rendelkeznek .
(3) A nemzeti vagyon feletti tulajdonosi jogokat a Kincstári Jogügyi Igazgatóság
(továbbiakban : Igazgatóság) gyakorolja, egyben polgári jogi ügyekben -ha
törvény eltérően nem rendelkezik - képviseli a Magyar Államot .
2. § (1) Az állam tulajdona egyben a nemzet vagyona . Ennek az alkotmányos
alapelvnek a biztosítása érdekében az Igazgatóság meghatározott nemzeti
vagyon vagy vagyonrész elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való
beviteléről, illetőleg más célú hasznosításáról népszavazást kezdeményezhet . Ez
a kezdeményezés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. tv
28/C . § (2) bekezdésében foglalt aláírás mennyiséggel egyenértékű .
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(2) A nemzeti vagyon védelme érdekében perben eljárhat olyan társadalmi
szervezet, vagy alapítvány, amelynek alapszabálya a nemzeti vagyon védelmét
céljai között rögzíti. Ebben az esetben a szervezet jogi érdekét bizonyítottnak
kell tekinteni .
3. § E törvény alkalmazásában vagyonnak minősül :

(a) minden ingó és ingatlan dolog, amely tulajdonjog tárgya lehet ;
(b) az értékpapír, és a dolog módjára hasznosítható természeti erők ;
(c) a vagyoni értékű jog, ide értve a követelést és a fizetési kötelezettséget
is ;
(d) mindazon tevékenység folytatásának a joga, amely az államot
törvényben biztosított kizárólagos jogként megilleti, vagy kötelezi (állami
monopólium) .

4. § (1) A nemzeti vagyon típusai :
a) kincstári vagyon ;
b) az állam forgalomképes vagyona, (továbbiakban : forgalomképes
vagyon) ;
c) az állam gazdasági befolyásolást szolgáló, üzleti célú vagyona
(továbbiakban : üzleti vagyon) .

(2) A vagyon állami tulajdonba való tartozásának, illetve kétség esetén a vagyon
típusának megállapítása (minősítése) az Igazgatóság hatásköre .
5. § (1) A kincstári vagyon az államszervezet működéséhez szükséges
közfeladatok ellátását, az országos jelentőségű közszolgáltatási és más
közszükségletek iránti igények kielégítését, állami feladatként vagy más módon
meghatározott közszolgálati célok teljesítését (továbbiakban együtt : közcél)
biztosítja .
(2) A természetüknél vagy jellegüknél fogva közcélokat szolgáló közjavak,
illetve a központi költségvetési szervek, valamint az állam más szervei
működését biztosító, közcélra létrehozott, vagy közcélra használt vagyon
kincstári vagyonnak minősül .
(3) Kincstári vagyonba tartozik továbbá minden vagyon, amelyet

a) törvény kizárólagos állami tulajdonnak, vagy állami tulajdonba tartozó
vagyonként forgalomképtelennek illetve korlátozottan forgalomképes
vagyonnak minősít, vagy
b) az állam tulajdonába nem törvény alapján kerülő vagyontárgyak közül
az Igazgatóság kincstári vagyon körébe tartozónak minősít .

(4) A közcélt szolgáló gazdasági társaságokban fennálló állami részesedés
kincstári vagyonba tartozik (kincstári társaságok) .
(5) A közcélt szolgáló, kiemelten védendő ingatlanok, és a (4) bekezdés szerinti
állami részesedések meghatározásáról az Országgyűlés a jelenlévő képviselők
kétharmadának szavazatával törvényben dönt .
6.§ A társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok vagyona az
állam kincstári vagyonának részét képezi, az ezekkel kapcsolatos tulajdonosi
joggyakorlás szervezetéről és módjáról külön törvény rendelkezik .
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7. § (1) Az állam forgalomképes vagyóna körébe tartozik minden állami
tulajdonban álló, vagy oda bármely jogcímen kerülő, kincstári vagy üzleti célú
vagyonnak nem minősülő vagyon. A forgalomképes vagyont - törvény eltérő
rendelkezése hiányában - az Igazgatóság értékesíti .
(2) Az üzleti célú vagyonnal az állam gazdasági, társadalmi és szociálpolitikai
célokat támogat . Az üzleti célú vagyont törvényben meghatározott szervek a
reájuk vonatkozó külön törvény, és az éves költségvetési törvény által
megállapított szabályok szerint hasznosítják .
(3) Az állami tulajdonban álló védett természeti területek és értékek, erdők,
véderdők, műemlékingatlanok, műkincsek, valamint történeti (régészeti)
emlékek és földterületek tulajdonjogának bármelyjogcímen történő átruházására
csak a védett vagyonra vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és
módon kerülhet sor.
(4) Az állami tulajdonú lakások értékesítésére, illetve bérletére, továbbá az
állami monopóliumok hasznosítására külön törvények vonatkoznak .
8. § (1) Az Igazgatóság bármikor kincstári vagyonná minősíthet forgalomképes
vagyont, amennyiben arra közcél biztosítása érdekében szükség van .
(2) Kincstári vagyont forgalomképessé törvény, illetve a (3) bekezdés keretein
belül az Igazgatóság nyilváníthat .
(3) Az Igazgatóság - a vagyontárgy vagyonkezelője szerinti költségvetési
fejezetért felelős szerv vezetője véleményének kikérését követően -
forgalomképessé nyilváníthat kincstári vagyont, amennyiben a közcél más
vagyontárggyal is megvalósítható, vagy a közcél, amelyet a vagyon szolgált,
megszűnt .
(4) Kizárólag a forgalomképes vagyont lehet megterhelni és értékesíteni. Az
Igazgatóság által kiadott, a forgalomképességet bizonyító okirat hiányában az
állam tulajdonában álló vagyon tulajdonjogának átruházására irányuló bármely
jogcímen alapuló jognyilatkozat, illetve a nemzeti vagyon értékesítésére
vonatkozó szabályok megsértésével kötött tulajdonjog-átruházási szerződés
semmis .
9. § (1) A nemzeti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét (továbbiakban : tulajdonosi joggyakorlás) a Magyar Állam nevében
az Igazgatóság az e törvényben foglaltaknak megfelelően gyakorolja . Ennek
keretén belül :

a) a kincstári vagyonra vagyonkezelési szerződést köt ;
b) a forgalomképes vagyon felett közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi
jogokat, azt értékesítése előtt időlegesen hasznosítja (pl . bérbe, vagy más
módon használatba adja) ;
c) a vagyon típusától függetlenül - a vagyon értékesítéséig vagy
vagyonkezelésbe adásáig - tulajdonosi jogokat gyakorol minden olyan
állami tulajdonban álló vagyontárgy felett, amelynek nincs
vagyonkezelője. Ingatlan esetén ezt a jogosultságot az ingatlan-
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nyilvántartásba az Igazgatóság egyoldalú nyilatkozata alapján kell
bejegyezni .

(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában nemzeti vagyon elidegenítésére,
megterhelésére, valamint állami tulajdonba kerülést eredményező ügylet
megkötésére vagy egyoldalú jognyilatkozat kiadására kizárólag az Igazgatóság
jogosult. Költségvetési szerv a részére felajánlott vagyont - az Igazgatóság
előzetes egyetértésével - elfogadhatja . Az elfogadott vagyon az elfogadó
nyilatkozat kiadásával egyidejűleg a nemzeti vagyon részévé válik .
(3) Nemzeti vagyon tulajdonjogáról vagy államot megillető, vagyonnal
kapcsolatos követelésről - peres eljárás keretében megkötött, bíróság által
végzéssel jóváhagyott egyezség keretében - az Igazgatóság lemondhat .
10.§ (1) Kincstári vagyon vagyonkezelésbe adása, a forgalomképes vagyon
Igazgatóság általi használatba adása, valamint társaságba való apportálasa
általános forgalmi adómentes, illetve illetékmentes .
(2) Az Igazgatóságnak, illetve az általa átruházott hatáskörben eljáró harmadik
személynek a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása körében végzett eljárása
nem minősül államigazgatási eljárásnak .

11 .

	

Rész

AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA

Az Igazgatóság feladatai

11. § (1) Az Igazgatóság az Országgyűlés által alapított, és a felügyelete alatt
álló, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely az e törvényben
meghatározott feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik . Székhelye
Budapest. Tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek .
Tevékenységét az Állami Számvevőszék ellenőrzi .
(2) Az Igazgatóság költségvetését az éves központi költségvetésben
elkülönítetten kell előirányozni . Előirányzatának terhére az Országgyűlés
jóváhagyása nélkül év közben nem hajtható végre átcsoportosítás .
(3) Az Igazgatóság - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a forgalomképes
állami vagyon értékesítéséből származó bevételek 10 %-át befizeti a központi
költségvetésbe, s a bevételből más törvények által meghatározott, más
szervezetet megillető rész levonása után fennmaradó összeget a kincstári
vagyonra fordít] a .
12. § (1) Az Igazgatóság feladatai különösen :

a) a nemzeti vagyonnal összefüggő polgári jogi jogviszonyokban, illetve
- törvény eltérő rendelkezése hiányában - ha az állam közvetlenül lép
polgári jogi jogviszonyba, képviseli az államot,
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b) ellátja a nemzeti vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlást,
c) rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyonnal történő gazdálkodást,
megállapításairól az Országgyűlést félévente, az Állami Számvevőszéket
évente táj ékoztatj a ;
c) egységes vagyonnyilvántartást vezet a nemzeti vagyonról, a
nyilvántartás alapján adatszolgáltatást nyújt .

(2) Az Igazgatóság képviseleti jogköre az (1) bekezdés a) pontja esetében
különösen a következőkre terjed ki :

a) a Kormány által vállalt vagyonjogi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatban keletkezett perekre, ide nem értve a Kormány által vállalt
kezességet;
b) az államot terhelő kártérítési, megtérítési és kártalanítási
kötelezettséggel kapcsolatos perekre .

(3) Az állam közvetlenül akkor lép polgári jogviszonyba, ha törvény jogi
személy állami szervet vagy más szervezetet nem hatalmaz fel az állam anyagi
jogi vagy eljárásjogi képviseletére .
(4) Az Igazgatóság feladatai megvalósítása érdekében - közvetlenül vagy
munkaszervezetei által - jogosult olyan gazdasági társaság alapítására,
amelyben az Igazgatóság egyedüli tag (részvényes) .

Az Igazgatóság szervezete

A Tanács hatásköre

13. § (1) Az Igazgatóság élén a Kincstári Tanács (a továbbiakban : Tanács) áll .
(2) A Tanács elnöke az Igazgatóság elnöke . Az Igazgatóság elnökének
személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot .
(3) Az Igazgatóság elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges .
(4) Ha a javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági
elnök legkésőbb húsz napon belül úi javaslatot tesz .
(5) Az Igazgatóság elnöke hat évre kerül megválasztásra . Az Igazgatóság elnöke
egyszer újraválasztható .
(6) Az Igazgatóság elnökévé csak olyan, köztiszteletben álló, jogi szakvizsgával
rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár választható, aki a nemzeti
vagyonnal való gazdálkodás területén elismert szakmai eredményekkel
rendelkezik.
14. § (1) Az Igazgatóság elnöke más kereső foglalkozást nem folytathat, és
egyéb tevékenységéért - a tudományos, az oktatói, a művészeti, a szerzői jogi
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védelem alá eső, továbbá lektori és a szerkesztői tevékenységet kivéve - díj azást
nem fogadhat el .
(2) Az Igazgatóság elnöke nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
felügyelő 'bizottságának tagja, továbbá gazdasági társaság személyes
közreműködésre kötelezett tagj a .
(3) Az Igazgatóság elnöke politikai tevékenységet nem folytathat, politikai
nyilatkozatot nem tehet .
15. § (1) Az Igazgatóság elnöke a hivatalba lépésekor az Országgyűlés előtt
esküt tesz .
(2) Az Igazgatóság elnöke a hivatali eljárása során független, döntéseit kizárólag
az Alkotmány és a törvények alapján, a nemzet vagyonának megőrzése és
gyarapítása szem előtt tartásával hozza meg .
(3) Az Igazgatóság elnöke díjazása megegyezik a miniszterek mindenkori
díjazásával, és a minisztereket mindenkor megillető juttatásokra jogosult .
(4) Az Igazgatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti
meg.
(5) Az Igazgatóság elnöke társadalombiztosítási jogállására, vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségére az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló
1993 . évi LIX. tv 5/A § (2) bekezdése, 6 .§, 9 .§ és 10.§-nak az országgyűlési
biztosra vonatkozó szabályait kell ételemszerűen alkalmazni azzal, hogy az
Igazgatóság elnöke jogviszonyaiban eljáró szervezetnek az Igazgatóságot kell
tekinteni .

16.§(1) A Tanács további tagjait - hatéves időtartamra - a parlamenti pártok
delegálják a következő arányban . A országgyűlési képviselőválasztáson induló
párt az Országgyűlésben megszerzett 1-25 % arányú mandátum esetén egy, 25-
50 % arányú mandátum esetén kettő, 50 % -os mandátum arány felett három
tagot delegálhat a Tanácsba .

(2)A Tanács tagjai - ide nem értve a Tanács elnökét - nem állhatnak
munkaviszonyban az Igazgatósággal, tevékenységükért az Országgyűlés
tiszteletdíjat állapít meg . A tagok megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni .

(3) Nem lehet a Tanács tagja, aki
a) országgyűlési képviselő ;
b) miniszterelnök, miniszter, vagy államtitkár,
c) büntetett előéletű .

(4) A Tanács a tagok közül háromévente az összes tag kétharmados
szótöbbségével hozott döntéssel alelnököt választ. A Tanács elnökét a Tanács
munkáj ában - távollétében, vagy akadályoztatása esetén - telj es j ogkörrel az
alelnök helyettesíti, aki alelnöksége ideje alatt a Tanács tagjai számára
meghatározott tiszteletdíj 100 %-al megemelt mértékében részesül .
(5) A Tanács tagjai évenként kötelesek beszámolni az őt delegáló parlamenti
pártnak az általa képviselt általános érdekek, továbbá e törvény céljainak
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megvalósulása érdekében a Tanácsban folytatott tevékenységéről és az elért
eredményeiről .
17. § (1) A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik :

a) az Igazgatóság szakmai munkája irányainak, illetve szervezeti
felépítésének meghatározása, az Igazgatóság szervezeti és működési
szabályzatának elfogadása;
b) döntés az Igazgatóság működésének egészét érintő stratégiai
kérdésekben, melyeknek körét a szervezeti és működési szabályzat
állapítja meg ;
c) az Igazgatóság éves költségvetésének, valamint költségvetési
beszámolójának elfogadása;
d) az Igazgatóság általános ellenőrzési stratégiájának és ellenőrzési
módszertanának elfogadása, valamint ellenőrzési tervének jóváhagyása ;
e) javaslattétel az Igazgatóság működését, illetve a nemzeti vagyont érintő
jogszabályalkotásra,
f) javaslattétel a forgalomképtelenség megállapítására, vagy feloldására,
g) döntés a forgalomképes vagyon értékesítéséről, az értékesítés módjáról,
ezt a hatáskört a Tanács bruttó 50 millió R egyedi bruttó könyvszerinti
értékhatár alatt átruházhatja az Igazgatóság elnökére,
h) döntés a nemzeti vagyon típusának minősítéséről,
i) döntés népszavazás kezdeményezéséről,
j) mindaz, amit törvény, vagy az Igazgatóság szervezeti és működési
szabályzata a Tanács hatáskörébe utal .

(2) A Tanács az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatában
megállapított bármely hatáskört egyedi döntéssel az eljárás bármely szakaszában
saját hatáskörébe vonhatja
(3) A Tanács részletes feladatait az Igazgatóság szervezeti és működési
szabályzata határozza meg, amelyet a Tanács hagy jóvá .
18. § (1) Az Igazgatóság elnökét munkaköri kötelezettségével, a Tanács elnökét,
alelnökét és tagjait megbízatásukkal összefüggésben nem lehet utasítani .
(2) A Tanács szükség szerint, de legalább havonta tart ülést. Üléseire meg kell
hívni :
a) az állam polgári jogi képviseletét ellátó munkaszervezet vezetőjét, vagy
helyettesét,
b) a vagyon kezelésében, értékesítésében jogi érdekkel rendelkező szerv, és ha
van, annak felügyeletét ellátó szerv vezetőjét,
c) a jogszabályi védelemmel érintett vagyontárgy jellege szerint illetékes
szervezet vezetői ét,
d) a megtárgyalandó döntést előkészítő munkaszervezet vezetőjét, vagy
helyettesét,
(3) A (2) -ban jelölt meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a Tanács
ülésein. Ha a tanácskozási joggal résztvevő személy számára jogszabály
valamely jogügyletben egyetértési jogot biztosít, az ezzel kapcsolatos
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nyilatkozatát a Tanács adott ügyben tartott ülésén meg kell tennie .
(4) A Tanács döntéséhez az összes tag jelenléte és szavazata szükséges . A
Tanács elnöke és tagjai - ide nem értve a Tanács elnökének helyettesítésével
összefüggő eseteket - szavazati jogukat nem ruházhatják át másra . A Tanács
elnökének helyettesítése esetén a szavazatának módjára irányuló akarata csak
írásban érvényes .
(5) A Tanács a döntéseit 2/3 - os szavazati aránnyal hozza meg .
Szavazategyenlőség esetén a tanács elnökének, helyettesítése esetén alelnökének
a szavazata dönt. Amennyiben a Tanács tagjai száma miatt a 2/3 - os arány
számításakor nem egész szám keletkezik, minden esetben a felfelé kerekítés
szabályai szerint kell a 2/3-os többséget megállapítani .
(6) A Tanács üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni.
19. § (1) Az Igazgatóság elnökének, úgyis, mint a Tanács elnökének
megbízatása megszűnik

a) a kinevezés időtartama lejártával ;
b) a tisztségéről történő lemondással ;
c) a köztársasági elnök által történő felmentéssel .
d) halálával ;

(2) A Tanács tagjainak megbízatása megszűnik
a) a megbízás időtartama lejártával ;
b) a tisztségéről történő lemondással ;
c) halálával ;
d) a parlamenti párt által történő visszahívással .

(3) A Tanács alelnökének megbízatása megszűnik :
a) a megbízás időtartama lejártával ;
b) a tisztségéről történő lemondással ;
c) a Tanács általi visszahívással ;
d) a Tanács tagjakénti megbízatása megszűnésével,
c) halálával ;

(4) A Tanács alelnökének Tanács általi visszahívására, a megválasztására
irányadó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni .
(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti lemondást írásban kell közölni .
(6) Az Igazgatóság elnökét fel kell menteni, illetve a Tanács tagját vissza kell
hívni, ha

a) munkaköri, illetve a megbízásából származó feladatait folyamatosan,
60 napot meghaladóan nem képes ellátni ;
b) terhére a bíróság jogerős ítéletével bűncselekmény elkövetését
állapította meg, illetve ha tisztségére egyébként méltatlanná vált ;
c) neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő
feladatainak.

20. § (1) Az Igazgatóság e törvényben és más törvényben megjelölt feladatait
központi munkaszervezetei, továbbá területi igazgatóságai útján látja el . A
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központi munkaszervezetek vezetőit az Igazgatóság elnöke nevezi ki és menti
fel, valamint gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat .
(2) Az Igazgatóság munkaszervezeteinek dolgozói jogállására a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII. tv rendelkezéseit kell alkalmazni .
(3)A munkaszervezetek vezetői szakállamtitkári besorolásban vannak, díjazásuk
megegyezik a szakállamtitkárok díjazásával, és a szakállamtitkárokat mindenkor
megillető juttatásokra jogosultak .

Az Igazgatóság munkaszervezetei

21 .§(1) Az Igazgatóság munkaszervezetei :
a) a Jogi Képviseleti Szervezet (JOKÉSZ),
b) a Nemzeti Vagyont Kezelő Szervezet (NEVAKSZ), és
c) a Nemzeti Földalapot Kezelő Szervezet (NEFÖKSZ)
(2) Az Igazgatóság munkaszervezeteit jogi személyként kell - alszámon, a
Kincstár nyilvántartásánál - bejegyezni a költségvetési szervek nyilvántartásába .
(3) A munkaszervezetek vezetői e törvény, és az Igazgatóság szervezeti és
működési szabályzata által meghatározott körben az Igazgatóság
képviselőjeként járnak el .
22.§ (1) A JOKÉSZ feladatai különösen :
a) b) az állam polgári jogi képviselete bíróságok és más hatóságok előtt,
b) a (2) és (3) bekezdésekben jelölt előterjesztések jogi szempontból történő
felülvizsgálata,
c) az Igazgatóság' elnöke, és a Tanács feladatainak segítése, a döntésekhez
kapcsolódó elő-és utó munkálatok koordinálása .
(2)A NEVAKSZ feladatai különösen :
a) a nemzeti vagyonnal - ide nem értve a termőföldeket - kapcsolatos, e
törvényben meghatározott vagyongazdálkodási, értékesítési feladatok ellátása,
b) az a) pontban foglalt feladatok kapcsán a Tanács hatáskörébe tartozó
előterjesztések előkészítése .
c) Az ÁPV Rt-től, mint jogelődtől átvett feladatok elvégzése,
(3) A NEFÖKSZ feladatai különösen :
a) az állam tulajdonában álló termőföldekkel kapcsolatos, külön törvényben
meghatározott feladatok ellátása,
b) az a) pontban foglalt feladatok kapcsán a Tanács hatáskörébe tartozó
előterjesztések előkészítése .
(4) A munkaszervezetek és a területi igazgatóságok részletes feladatait és
hatáskörét az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzata határozza meg .
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III . Rész

A NEMZETI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

A vagyonkezelés szabályai

23. § (1) Az Igazgatóság a kincstári vagyont vagyonkezelési szerződés alapján
központi költségvetési szerveknek, továbbá természetes, illetve jogi
személyeknek, jogi személyiség nélküli társaságoknak vagyonkezelésbe adhatja .
A vagyonkezelési szerződés csak írásban érvényes .
(2) Vagyonkezelői jog kivételesen törvény alapján is létrejöhet . Ha a
vagyonkezelői jog törvény alapján keletkezik, megszerzésére és tartalmára az
erről rendelkező törvény előírásai az irányadók .
(3) A vagyonkezelő vagyonkezelői joga a vagyonkezelési szerződés
hatálybalépésével, illetve ingatlan esetében a vagyonkezelési jog ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésével keletkezik .
24.§ (1) A vagyonkezelői jogot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az
Igazgatóság a központi költségvetési szervek részére - a (3) bekezdésben
meghatározott eset kivételével - ingyenesen, más szervezet, vagy személy
részére ellenérték fejében biztosítja. Az ellenérték mértékét, megtérítésének
módját a felek a vagyonkezelési szerződésben határozzák meg .
(2) A központi költségvetési szerv a számára szükséges kincstári vagyon
összetételét és mértékét a vagyonkezelési szerződés megkötése előtt közli az
Igazgatósággal . Az Igazgatóság az igényeket az állam teherbíró képességéhez
igazodva, a célszerűség és a gazdaságosság szempontjainak figyelembevételével
elégíti ki .
(3) Amennyiben a központi költségvetési szerv a szokásos mértéken túlmenő
igényt jelent be, a szokásos mértéket meghaladó igényt az Igazgatóság -
amennyiben azt képes biztosítani - piaci feltételek között szolgáltatja a központi
költségvetési szerv részére .
25. § (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott vagyonnal
rendeltetésszerűen köteles gazdálkodni, kötelezettségei megszegésével okozott
károkat köteles megtéríteni .
(2) Az Igazgatóság a vagyonkezelői szerződésben egyoldalúan meghatározhatja
azokat a kötelezettségeket, amelyeket a vagyonkezelőnek a nemzeti vagyon
védelme, megőrzése, gyarapítása, nyilvántartása érdekében meg kell tennie,
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illetve egyoldalúan megtilthatja bizonyos tevékenységek végzését az adott
vagyonnal kapcsolatban .
(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot tovább nem ruházhatja át, a vagyont
nem terhelheti meg, és nem idegenítheti el .
(4) A vagyonkezelő a kincstári vagyont bérbe, vagy más módon használatba
csak az Igazgatóság előzetes, írásbeli jóváhagyásával és feltételei mellett
adhatja .
26. § (1) Az Igazgatóság, illetve a vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződést -
a kezelt vagyon egészére vagy egy részére nézve - írásban, indokolással ellátva,
90 napra felmondhatja. Az Igazgatóságot a felmondás joga - a közcél
ellátásának biztosítása mellett - akkor is megilleti, ha a kincstári vagyont
forgalomképessé kívánja nyilvánítani, vagy a közcél biztosítása érdekében
másik szervezetnek kívánja vagyonkezelésbe adni .
(2) Az Igazgatóság a vagyonkezelési szerződést a vagyonkezelő súlyos
szerződésszegése esetén - a kezelt vagyon egészére vagy egy részére nézve -
írásban, indokolással ellátva azonnali hatállyal is felmondhatja . Súlyos
szerződésszegésnek minősül :
a) amennyiben a vagyonkezelő magatartása a kincstári vagyon állagát, értékét
veszélyezteti,
b) ha a vagyonkezelő a kincstári vagyont rendeltetésellenesen, vagy szerződés
ellenesen használja, vagy hasznosítja, s ezt a tevékenységét írásbeli felszólítás
ellenére sem szünteti meg,
c) ha a kincstári vagyonban a vagyonkezelési szerződésben megállapított
értékhez képest lényeges vagyonvesztés következett be .
(3) Ingatlant érintő felmondás esetén az Igazgatóság - szükség szerint - a
központi költségvetési szerv más ingatlanban történő elhelyezéséről új
vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik .
27. § (1) Amennyiben nem költségvetési szervezeti formában működő
szervezettel illetve természetes személlyel kíván az Igazgatóság vagyonkezelési
szerződést kötni, a vagyonkezelő személyének meghatározására vonatkozó
eljárás - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a nemzeti vagyon
tulajdonjogának átruházására irányadó szabályok szerint történik .
(2) Nem kell az (1) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni a közfeladat ellátásához
szükséges vagyonra nézve a közfeladatot jogszabály alapján ellátó vagyonkezelő
esetén.
(3) Vagyonkezelési szerződés nem köthető azzal, akivel szemben csőd- vagy
felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás
indult, illetve akinek lejárt köztartozása van . Amennyiben a vagyonkezelési
szerződés megkötését követően merül fel kizáró körülmény, az Igazgatóság a
vagyonkezelési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja .
28. § (1) A vagyonkezelő köteles gondoskodni a nemzeti vagyonba tartozó
ingatlanok tekintetében a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő
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bejegyeztetéséről. A bejegyző határozatot a vagyonkezelőnek az Igazgatóság
részére haladéktalanul meg kell küldenie .
(2) A vagyonkezelési szerződésnek biztosítania kell az Igazgatóság részére
történő adatszolgáltatási kötelezettséget és a vagyonkezelés rendszeres
ellenőrzésének lehetőségét .
(3) A vagyonkezelési szerződésre - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni .

Forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának
átruházásával kapcsolatos szabályok

29. § (1) Forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházására
(értékesítés), ide értve vagyon gazdasági társaság részére nem pénzbeli
szolgáltatásként történő nyújtását is (apportálás) - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - kizárólag az Igazgatóság jogosult . Az értékesítés lebonyolítására -
a közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezések keretei között, - az
Igazgatóság harmadik személynek megbízást adhat, amelyben meghatározza az
értékesítés módját, és megadja a versenyeztetés esetleges mellőzésére vonatkozó
felhatalmazást .
(2) A központi költségvetési szervek a működésükhöz már nem szükséges
kincstári vagyont képező, számviteli törvény szerinti tárgyi eszköz (műszaki
berendezés, gép, jármű, felszerelés, stb .) értékesítésére

	

- az ingatlanok
kivételével - önállóan jogosultak azzal, hogy az adásvételi szerződést a saját
nevükben, de a Magyar Á11am javára kell megkötniük . A tárgyi eszköz
forgalomképessé nyilvánítását a központi költségvetési szerv vezetője végzi .
(3) A központi költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdés szerinti
jogcselekménnyel az államnak esetlegesen okozott kárt köteles megtéríteni .
(4) A központi költségvetési szervek a tárgyi eszközök értékesítésére az
Igazgatóságnak megbízást adhatnak . Az Igazgatóság állami vagyont értékesítő
tevékenysége a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény
szempontjából kizárólagos jognak minősül .
30. § (1) Az értékesítést a forgalomképes vagyon j ellegétől függően

a) közvetlenül, vagy
b) a tőkepiac intézményrendszerén keresztül, az értékpapírokra irányadó
szabályok szerint kell végezni .

(2) A forgalomképes vagyon közvetlenül az alábbi módon értékesíthető :
a) nyilvános vagy zártkörű pályázattal,
b) nyilvános árveréssel (a továbbiakban az a) és b) együtt :

versenyeztetés),
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c) kivételesen versenyeztetés nélkül .
31 . § (1) A forgalomképes vagyon tulajdonjogának átruházását az értékesítést
végzőnek - ha e törvény kivételt nem tesz - versenyeztetéssel kell
lebonyolítania .
(2) Az értékpapírok és a társasági részesedések értékesítésére vonatkozó
szabályokat a reájuk irányadó külön jogszabályokkal összhangban kell
alkalmazni .
(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést :

a) több befektetőnél történő, tőkepiaci jellegű, zártkörű forgalomba
hozatal, illetve zártkörű értékesítés és tőzsdei értékesítésre adott megbízás
esetében;
b) a Magyar Állam tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan
értékarányos, vagy értékkülönbözet térítése melletti cseréje esetén,
amennyiben a cserét a közérdek indokolja ;
c) apportálás esetén ;
d) ha az Igazgatóság külső befektető(k) részére - írásbeli szerződéssel -
vételi jogot biztosít ; erre a megoldásra kizárólag a nemzeti vagyon
védelme érdekében, illetve fontos közérdekből kerülhet sor,
e) nyomvonal jellegű létesítmény és helyhez kötött egyéb közcélú
létesítmény elhelyezése céljára szolgáló földterület elidegenítése esetében ;
f) a telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása vagy a telekalakítások
végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás
esetén;
g) ha az értékesítést végző egy éven belül két esetben nyilvános
versenyeztetési eljárást folytatott le, amelyek - pályázat benyújtása
hiányában - eredménytelenül zárultak;
h) jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultja részére történő
értékesítés esetén ;
i) helyi önkormányzat j avára történő értékesítés esetén ;
j) amennyiben a versenyeztetés tervezett költségei meghaladják az
értékesítésből származó bevétel várható mértékét ;
k) ha külön törvény ezt lehetővé teszi .

32. § (1) A versenyeztetésre vonatkozó pályázatot az értékesítést végző írja ki .
(2) A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet .
(3) Nyilvános a pályázat, ha

a) az ajánlattevők köre előre nem meghatározható ; vagy
b) a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert .

(4) Ha az értékesítést végző - megfelelő határidők kitűzésével - az érdekelteket
kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, a pályázat zártkörű pályázatnak
minősül . Zártkörű pályázat kiírására csak kivételesen, kizárólag a nemzeti
vagyon védelme érdekében, illetve fontos kézérdekből kerülhet sor .
(5) A nyilvános árverésre és a pályázatok elbírálására vonatkozó részletes
szabályokat az Igazgatóság versenyeztetési szabályzata állapítja meg . Az
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Igazgatóság versenyeztetési szabályzatát a Tanács hagyja jóvá, és azt a Magyar
Közlönyben közzé kell tenni.
33. § (1) Az Igazgatóság csak e törvényben, vagy annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározott esetekben ruházhatja át harmadik
személyre ingyenesen az állami vagyon tulajdonjogát .
(2) A Kormány által nemzetközi egyezményből vagy nemzetközi szervezetben
viselt tagságból eredő segítségnyújtási kötelezettség teljesítése, illetve belföldi
vagy külföldi katasztrófák megelőzése, következményeinek elhárítása vagy
enyhítése érdekében hozott nyilvános határozatában - a Tanáccsal való
egyeztetést követően - felkéri az Igazgatóságot, hogy ruházza át ingyenesen az
általa meghatározott harmadik személyre a határozatban megjelölt nemzeti
vagyont.
(3) Az Igazgatóság az állami öröklés jogcímén állami tulajdonba kerülő vagyont
a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően írásbeli szerződéssel
ingyenesen az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye (ingatlan esetében annak
fekvési helye) szerinti helyi önkormányzat tulajdonába adhatja. Nem adható
önkormányzati tulajdonba a nemesfémtárgy, a készpénz, a takarékbetétkönyv és
értékpapír, a társasági részesedés, továbbá a termőföld .
34. § (1) Az Igazgatóság az önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése,
valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a kulturális-, a gazdaság- és a
területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állami közcél
biztosításához feleslegessé vált forgalomképes ingatlanokat írásbeli szerződéssel
ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatja .
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti igényét az önkormányzati
képviselő-testület erről szóló határozata másolatának az Igazgatóság részére
történő megküldésével jelenti be .
(3) Az önkormányzatok (2) bekezdés szerinti igényét az érintett ingatlan
Igazgatóság általi értékesítési célja elé kell helyezni .
35. § A 33 . és 34 . § szerinti vagyonátadások illetékmentesek .

Állami részesedéssel működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos
szabályok

36. § (1) Az állam tulajdonában levő országos jelentőségű közszolgáltató
vállalatoknál, az állami befolyásolást szolgáló fejlesztési pénzintézeteknél, az
állami monopóliumot hasznosító társaságoknál, valamint a honvédelmi-
rendvédelmi célokat szolgáló gazdasági társaságoknál az állam tulajdonosi
jogait az Igazgatóság gyakorolja (kincstári társaságok) .
(2) A kincstári társaságok csak részvénytársasági formában működhetnek, és az
állam tulajdoni részesedése és az államot megillető szavazati jog e társaságoknál
nem lehet kevesebb 75 %-nál .
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(3) Az Igazgatóság a kincstári társaságoknál köteles biztosítani a felelős
vállalatvezetést (corporate governance), a közérdek érvényesülését biztosító
vagyongazdálkodást .
(4) Az Igazgatóság vagyonkezelési szerződéssel a kincstári társaságokkal
kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását a társaság főtevékenysége szerint
illetékes minisztériumra (országos hatáskörű szervre) bízhatja vagy a
részvényesi jogokat saját szervezetén keresztül gyakorolhatja .
37. § (1) Az Igazgatóság a Kormány határozatban megfogalmazott javaslatára,
amennyiben azt közcél biztosítása feltétlenül szükségessé teszi, új kincstári
társaságot alapíthat .
(2) Gazdasági társaság alapítására, illetve abban való részvételre költségvetési
szervek - ha törvény kivételt nem tesz - csak az üzleti célú vagyon körében
jogosultak.
(3) Kincstári társaság gazdasági társaság alapítására csak az Igazgatóság
előzetes engedélyével jogosult. E társaságoknál az alapító okirat (társasági
szerződés) módosítására, tőkeemelésre és tőkeleszállításra is csak az
Igazgatóság előzetes engedélyével kerülhet sor .
38. § Kisebbségi társasági részesedéseket (ideértve a szavazatelsőbbségi
részvényeket is) - amennyiben alkalmasak az állami gazdasági-szociális
beavatkozás céljára - az Igazgatóság vagyonkezelési szerződéssel a társaság
alaptevékenysége szerint illetékes minisztérium (országos hatáskörű szerv)
vagyonkezelésébe adja. A befolyásolásra nem alkalmas kisebbségi
részesedéseket a Kincstár a forgalomképes állami vagyonba sorolja és értékesíti .

III . Rész

HATALYBALÉPTETŐ, ÁTMENETI ES ZAKÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

39. § (1) E törvény 2008, január 1 .-n lép hatályba .
(2) A törvény hatályba lépésével hatályát veszti az államháztartásról szóló 1992 .
évi XXXVIII, törvény 106 . §, a 109/A-109/K §-a .
(3) Az állam tulajdonában álló vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 .
évi XXXIX. törvény e törvény hatálybalépésével hatályát veszti .
(4) A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló
2006. évi CIX. törvény 120 . § (1) bekezdés c) pontja e törvény
hatálybalépésével hatályát veszti .
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(5) A Nemzeti Földalapról 2001 . évi CXVI. törvény 3 .§-a, valamint 21 .§-a e
törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti .

(6) A Ptk. 28 . § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép : „Az állam - mint
vagyoni jogviszonyok alanya - jogi személy. Az államot polgári
jogviszonyokban - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Kincstári Jogügyi
Igazgatóság képviseli ."

Az intézményes privatizáció lezárásával kapcsolatos szabályok

40. § Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ÁPV Rt.) a pénzügyminiszter kérelmére, a cégjegyzékből 2008.
január 1-i hatállyal történő törléssel, 2008 . január 1 .-n megszűnik . Általános
jogutódja a Kincstári Jogügyi Igazgatóság .
41. § (1) Azoknak az állam vállalkozói vagyonába tartozó gazdasági
társaságokban való állami társasági részesedéseknek az értékesítéséről,
amelyeknél a privatizációs eljárás már megindult, de ez az eljárás 2008 . január
1-ig nem fejeződött be, az Igazgatóság gondoskodik az 1995 . évi XXXIX .
törvény erre vonatkozó szabályai szerint .
(2) A privatizációs eljárás akkor tekinthető megindultnak, ha az ÁPV Rt.
igazgatósága az értékesítésről szóló döntését legkésőbb 2007 . július 1-ig
meghozta. Az állam vállalkozói vagyonába tartozó, az (1) bekezdés szerint
privatizálásra kerülő társaságok egységes listáját az ÁPV Rt. 2007. augusztus
31-ig köteles nyilvánosságra hozni .
42 . § (1) Az ÁPV Rt. megszűnésekor az ÁPV Rt. vagyonába tartozó ingó-,
illetve ingatlan vagyontárgyakat az Igazgatóság e törvény 4 . § (2) bekezdése
szerinti vagyontípusokba sorolja .
(2) Az ÁPV Rt. adminisztratív jellegű utódfeladatainak ellátásáról (az ÁPV Rt.
általános, illetve konkrét privatizációs ügyekből származó kötelezettségeinek
teljesítése, a privatizációs szerződésekben megállapított vevői
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos igények érvényesítése, a privatizációs
perekben való részvétel, az ÁPV Rt. irattárának kezelése, stb .) az Igazgatóság a
NEVAKSZ útján gondoskodik .
43. § Azoknál az állami részesedésű társaságoknál, amelyeknél az állam
tulajdonosi jogait minisztérium, illetve más központi költségvetési szerv
gyakorolta, a tulajdonosi jogokat - a 36.§ (4) bekezdése figyelembevételével - a
törvény hatálybalépése után az Igazgatóság gyakorolja .
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A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megszűnésével összefüggő rendelkezések

44. § (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) 2008. január
1-i hatállyal megszűnik . A KVI általános jogutódja az Igazgatóság . A KVI
eddigi feladatai ellátásáról az Igazgatóság elsősorban a NEVAKSZ útján
gondoskodik .
(2) Azoknak a törvény hatálybalépésekor a kincstári vagyonba tartozó
ingatlanoknak az értékesítéséről, amelyeknél az értékesítési eljárás már
megindult, de ez az eljárás 2008 . január 1 .-ig nem fejeződött be, az Igazgatóság
gondoskodik e törvény szabályai szerint .
(3) Az értékesítési eljárás akkor tekinthető megindultnak, ha a KVI
vezérigazgatója, vagy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a
kincstári vagyonkörből történő kikerülési engedélyt legkésőbb 2007 . július 1 .-ig
kiadta. Az ilyen, értékesítésre szánt kincstári vagyonba tartozó ingatlanok
listáját a KVI 2007. augusztus 31 .-ig köteles nyilvánosságra hozni .
(4) A 38 . § szerinti felülvizsgálatot az Igazgatóságnak 2008 . december 31 .- ig el
kell végeznie .

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megszűnésével összefüggő
rendelkezések

45.§ (1)A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban : NFSZ) 2008 .
január 1-i hatállyal megszűnik. Az NFSZ általános jogutódja az Igazgatóság . Az
NFSZ eddigi feladatai ellátásáról az Igazgatóság a NEFÖKSZ útján
gondoskodik .
(2) Azoknak a törvény hatálybalépésekor a kincstári vagyonba tartozó
termőföldeknek az értékesítéséről, amelyeknél az értékesítési eljárás már
megindult, de ez az eljárás 2008 . január 1 .-ig nem fejeződött be, az Igazgatóság
gondoskodik e törvény szabályai szerint .

Vegyes rendelkezések

46. § (1) Az egységes állami vagyonkatasztert - az állami vagyon e törvényben
foglalt típusainak megfelelően - az Igazgatóságnak 2008 . december 31 .-ig el
kell készítenie és a vagyonkataszterből történő - külön jogszabályban
szabályozott - adatszolgáltatást 2009 . január 1 .-vel meg kell kezdeni .
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(2) Az adatszolgáltatásért az Igazgatóság jogszabályban megállapított díjra
jogosult.
(3) A nemzeti vagyont bármilyen jogcímen használó, vagyonkezelő szervezetek
kötelesek az egységes állami vagyonkataszter felállításához és működtetéséhez
szükséges adatszolgáltatásra .
47. § (1) Az Igazgatóság a vagyonkezelőkkel kötött, 2008 . január 1 .-n hatályos
vagyonkezelői szerződéseket köteles felülvizsgálni . Ezeket a szerződéseket e
törvény előírásainak megfelelően 2008 . december 31 .-ig módosítani kell .
(2) Ha egy törvény adott állami vagyontárgyra nézve kijelölte a vagyont
használó személyét, a használót vagyonkezelőnek kell tekintetni, és vele a
vagyonkezelési szerződést e törvény szabályai szerint meg kell kötni .
Amennyiben a törvény ingyenes használati jogot adott, a vagyonkezelés
ingyenes .
(3) Ahol az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként központi költségvetési szervet
tüntet fel, ezen a Magyar Államot kell érteni, a tulajdonosi joggyakorló pedig az
Igazgatóság. Ezt a változtatást a földhivatalok hivatalból 2008. december 31 .-ig
kötelesek végrehajtani .
(4) Ahol a cégjegyzék gazdasági társaság esetében alapítóként, tulajdonosként
központi költségvetési szervet tüntet fel, ezen a Magyar Államot kell érteni .
48. § (1) Az Igazgatóság alapító okiratát e törvény rendelkezéseinek
megfelelően 2008 . január 1 .-ig ki kell adni .
(2) E törvény hatálybalépését követően mindaddig, amíg az Országgyűlés nem
alkotja meg az 5 .§ (5) bekezdésben megjelölt törvényt, nemzeti vagyonba
tartozó ingatlan és társasági vagyon nem értékesíthető .
(3) Minden olyan, e törvény hatályba lépése előtt megkötött szerződést, amelyet
az állam javára történő tulajdonjog fenntartásával kötöttek, vagy az Igazgatóság
jogelődjei vételi jogot biztosítottak állami tulajdonban álló vagyonra, és a
tulajdonjog átszállására e törvény hatályba lépése után kerül sor, felül kell
vizsgálni, és a tulajdonosi bejegyzési engedély kiadására kizárólag e törvény
rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor .
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Indokolás

Általános indokolás

Az intézményes privatizáció végleges lezárást követően elérkezett annak az
ideje, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő vagyonnal való rendelkezés

területén egy korszerű, a klasszikus állami vagyoncsoportosítás elveit követő
rendezés alapján, az állam vagyonjogi tulajdonosi egységességének szem előtt
tartásával, és kiemelten megfelelve az „állami tulajdon = nemzeti vagyon"
alkotmányos alapelv elvárásainak új, egységes vagyontörvényt alkosson az

Országgyűlés .

A törvényjavaslat megalkotásának legfontosabb rendező elvei a következők :

• Az állam tulaj dona egyben a nemzet vagyona (Alkotmány 10.§ (1) bek . ) .
Ennek a ténynek a törvény címéből és szóhasználatából is egyértelműen
ki kell tűnnie .

•

	

A nemzet vagyonával csak olyan szervezetek rendelkezhetnek a tulajdon-
átruházós és a vagyon megterhelését illetően, amelyek az egész népet
képviselik .

•

	

Politika-mentessé kell tenni a vagyonnal való rendelkezést .

•

	

Az állam tulajdona egységes, a központi költségvetési szervek, mint az
állami szervezet részei nem rendelkeznek önálló tulajdonnal .

•

	

Az állami tulajdonban álló vagyon csoportosítása feleljen meg a
klasszikus vagyonrendezési elveknek .

•

	

A nemzetstratégiailag kiemelten védendő vagyontárgyakat 2/3-os törvény
védje.

•

	

A vagyonnal való rendelkezés alapformája a közjogi elemekkel

felruházott vagyonkezelési jogviszony legyen .
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•

	

Az állam szervei, mint az állami szervezet részei továbbra is ingyenesen
használhassák a nemzet vagyonát .

•

	

Az állam vagyonjogi képviseletét és a tulajdonosi jogok gyakorlását
egyetlen szervezet lássa el, amely csak az Országgyűlésnek van alávetve .

•

	

A tulajdonosi képviseleti szerv kizárólag központi költségvetési formában
működhet .

• A vagyonnal való rendelkezés körében az elsőrendű, kiemelt feladat a
nemzeti vagyon védelme, gyarapítása, a jövő nemzedék számára történő
megőrzése.

•

	

Nemzeti vagyon értékesítésére csak rendkívül indokolt esetben, a
nemzettel való egyetértésben kerüljön sor .

•

	

Biztosítani kell a nemzet tagjai számára a vagyonnal való rendelkezéssel
kapcsolatban a közvetlen véleménynyilvánítás és érdekérvényesítés jogát .

•

	

Az ún. kincstári társaságok (állam tulajdonában lévő országos jelentőségű
közszolgáltató vállalatok, stb .) kizárólag rt formájában működhetnek, s az
állami részesedés aránya ne legyen kisebb 75 %-nál .

•

	

Külön hangsúlyt kell helyezni az egységes állami vagyonkataszter
felállítására, és vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzésére, az Állami
Számvevőszék által .

•

	

A kincstári vagyonba tartozó termőföld esetén meg kell tartani a jelenleg
hatályos szabályozás védelmi rendszerét és rendező elveit .

•

	

A vagyontárgyak vagyonkezelésbe, használatba adása illetve értékesítése
kapcsán fokozott figyelmet kell fordítani a versenyeztetési szabályok
vagyonvédő jellegére, átláthatóságára, korrupció-mentessé tételére .

•

	

Az államháztartás más alrendszereire, kiemelten is az önkormányzatok
partneri pozíciójára, és ingyenes tulajdonszerzési lehetőségükre külön
súlyt kell fektetni .

• Megfelelő garanciarendszert kell kidolgozni az Igazgatóság értékesítési
gyakorlata keretén belül a jogellenesség, ezen belül a jogellenes
szerződések semmissége megállapíthatóságára .

A javaslat kiemelt szerepet tulajdonít az új szervezet felállítását követő átmeneti
időszaknak, s a kiemelten védendő vagyon megóvása érdekében a
vagyonelemeket részletesen tartalmazó 2/3-os törvény meghozataláig megtiltja a
további vagyonértékesítést .
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Részletes indokolás

1 § .-hoz

A javaslat deklarálja a törvény szabályozási területét, és rögzíti, hogy a
vagyontörvény elfogadásához az Országgyűlés jelenlévő képviselőinek
kétharmados szavazati aránya szükséges .
Rögzíti, hogy a magyar állam tulajdona egységes, ezért az állam szervezeti
rendszerébe tartozó központi költségvetési szervek nem rendelkeznek önálló
tulajdonnal .
Rögzíti továbbá, hogy a nemzeti vagyon felett a tulajdonosi joggyakorlást a
Kincstári Jogügyi Igazgatóság látja el, amely polgári jogi ügyekben -törvény
eltérő rendelkezése hiányában - képviseli a Magyar Államot .

2. §-hoz

Megismétli a j avaslat az Alkotmány 10 . § (1) bekezdését, amely szerint az állami
tulajdon egyben a nemzet vagyona. Éppen ezért - az önkormányzatok
vagyongazdálkodását szabályozó törvényhez hasonlóan - lehetővé teszi a
javaslat, hogy az Igazgatóság meghatározott nemzeti vagyon vagy vagyonrész
elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más
célú hasznosításáról népszavazást kezdeményezhessen . A javaslat szerint ezt a
kezdeményezést úgy kell tekinteni, mintha összegyűlt volna az a 200 000
aláírás, amely az Alkotmány 28/C.§ (2) bekezdése szerint az országos
népszavazás megtartásának előfeltétele .
Ugyancsak biztosítja a javaslat, hogy a nemzeti vagyon védelme érdekében
perben eljárhasson olyan társadalmi szervezet, vagy alapítvány, amelynek
alapszabálya a nemzeti vagyon védelmét céljai között rögzíti . Ebben az esetben
a szervezet jogi érdekét bizonyítottnak kell tekinteni azért, hogy a hatályos
szabályozásnak és a bírói gyakorlat elvárásainak megfelelően a szervezet perbeli
legitimációja egyértelműen biztosított lehessen .

3 .§-10.§ -hoz

A javaslat rögzíti, hogy a törvény alkalmazásában milyen vagyontárgyakat kell
vagyonnak tekinteni, és meghatározza a nemzeti vagyon típusait .
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Három csoportba sorolja a nemzeti vagyont : kincstári vagyonba, az állam
forgalomképes vagyonába és az állam gazdasági befolyásolást szolgáló, üzleti
célú vagyonába. A javaslat tételesen definiálja a három vagyoncsoportot, és
rögzíti, hogy kétség esetén a vagyontárgy típusba sorolását az Igazgatóság végzi
el .
Részletesen és kiemelt fontossággal meghatározza a kincstári vagyoni típusba
tartozás alapvető kritériumait, és elrendeli, hogy a közcélt szolgáló, kiemelten
védendő - nem csupán a forgalomképtelen ingatlanokat ideértve - ingatlanok, és
a közcélt szolgáló gazdasági társaságokban fennálló állami részesedések
meghatározásáról az Országgyűlés külön, 2/3-os törvénnyel köteles dönteni .
Rögzíti a javaslat, hogy a társadalombiztosítás és az elkülönített állami
pénzalapok vagyona az állam kincstári vagyonának részét képezi, azonban az
ezekkel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás szervezetéről és módjáról külön
törvény rendelkezik .
A különböző típusba tartozó vagyon meghatározásán túl azt is rögzíti a javaslat,
hogy az állami tulajdonú lakások értékesítésére, illetve bérletére, továbbá az
állami monopóliumok hasznosítására külön törvények vonatkoznak .
Kiemelendően rögzíti a javaslat, hogy az állami tulajdonban álló védett
természeti területek és értékek, erdők, véderdők, műemlékingatlanok,
műkincsek, valamint történeti (régészeti) emlékek és földterületek
tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházására csak a védett vagyonraa
vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor .
Részletezi az Igazgatóság azon jogát, amely szerint minősítheti
vagyoncsoportok szerint a nemzet vagyonát, illetve rögzíti, hogy az Igazgatóság
által kiadott, a forgalomképességet bizonyító okirat hiányában az állam
tulajdonában álló vagyon tulajdonjogának átruházására irányuló bármely
jogcímen alapuló jognyilatkozat, illetve a nemzeti vagyon értékesítésére
vonatkozó szabályok megsértésével kötött tulajdonjog-átruházási szerződés
semmis. Ez azt jelenti, hogy minden forgalomképesnek minősülő
vagyontárgynak az esetleges tulajdonjog-átruházáskor rendelkeznie kell az
Igazgatóság által kiállított, a forgalomképességet igazoló okiratával, ennek
hiányában ugyanis a vagyonra vonatkozó jogügylet semmis .
Rögzíti a javaslat azokat a legfontosabb jogosítványokat, amelyekkel az
Igazgatóság a tulajdonosi joggyakorlás körében rendelkezik .
Rögzíti továbbá, hogy a kincstári vagyon vagyonkezelésbe adása, a
forgalomképes vagyon Igazgatóság általi használatba adása, valamint társaságba
való apportálása általános forgalmi adómentes, illetve illetékmentes .
Fontos kiemelni, hogy az Igazgatóságnak, illetve az általa átruházott
hatáskörben eljáró harmadik személynek a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása
körében végzett eljárása nem minősül államigazgatási eljárásnak, hiszen a
tulajdonosi joggyakorló szervezet nem hatóság, hanem polgári jogi jogalany,
amely a feladatai elvégzése körében egyenrangú és mellérendelt félként teremt
kapcsolatot a többi polgári jogi jogalannyal . E vonatkozásban kivételt jelentenek
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az állami szervezetrendszer szerves részét alkotó központi költségvetési szervek,
amelyekkel az Igazgatóság részben közjogi tartalmú vagyonkezelési
szerződéseket köt, azonban ezen szerződések túlnyomóan magánjogi jellege
nem kérdőjelezhető meg. A közjogi elemekre az államszervezet belső
jogviszonyából származó sajátosságok okán, legfőképp az ellenőrizhetőség
érdekében, és a nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek, és a
szerződések ingyenes voltára tekintettel, a vagyon védelme érdekében van
szükség .

11 .§-12.§ -hoz

A szakaszok részletesen és tételesen meghatározzák az Igazgatóság jogállását,
költségvetésének meghatározását, feladatait .
Értelmezi a javaslat az állam közvetlen polgári jogviszonyba lépését, illetve
feljogosítja az Igazgatóságot feladatai megvalósítása érdekében gazdasági
társaság alapítására .

13 .§-19.§ -hoz

Az Igazgatóság élén a Kincstári Tanács áll . A javaslat tételesen meghatározza a
Tanács elnökének, egyben az Igazgatóság elnökének a megválasztási
körülményeit, státuszát, a rá vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat,
díjazásának körülményeit. Ugyanígy meghatározza a tanács tagjaira vonatkozó
legfontosabb szabályokat, a tagok delegálásának körülményeit és jogosultjait,
valamint a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat, valamint a
Tanács működésének alapvető szabályait . Ugyancsak rendezi a Tanács tagjai és
az Igazgatóság elnöke jogviszonyának megszűnési eseteit, illetve tisztségükből
történő felmentésük, illetve a visszahívás esetköreit .

20.§-22.§-hoz

Az Igazgatóság a feladatait a munkaszervezetein illetve területi igazgatóságain
keresztül látja el . Dolgozóinak a jogállására a köztisztviselőkről szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni .
Az Igazgatóságnak három munkaszervezete létesül :

a) a Jogi Képviseleti Szervezet (JOKÉSZ),
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b) a Nemzeti Vagyont Kezelő Szervezet (NEVAKSZ), és
c) a Nemzeti Földalapot Kezelő Szervezet (NEFOKSZ)

Az Igazgatóság munkaszervezeteit jogi személyként kell - alszámon, a
Kincstár nyilvántartásánál - bejegyezni a költségvetési szervek nyilvántartásába .
Ez a megoldás a M. 30.§ (1) bekezdésén alapul . Ebben az esetben a
munkaszervezetek vezetői a törvény, és az Igazgatóság szervezeti és működési
szabályzata által meghatározott körben az Igazgatóság képviselőjeként járnak el .
A javaslat rögzíti a munkaszervezetek legfontosabb feladatait .

23.§-28-§-hoz

A javaslat a hatályos szabályozással összhangban fenntartja a vagyonkezelési
jogviszonyon alapuló vagyongazdálkodás rendszerét. Tételesen rendezi a
központi költségvetési szervek vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatait, illetve
az Igazgatóság és a szervezetek közti jogviszony létrejöttének feltételeit . Utal a
vagyonkezelői szerződések közjogi természetére a 25 .§ (2) bekezdésében, illetve
új megoldásként rögzíti, hogy amennyiben a központi költségvetési szerv a
szokásos mértéken túlmenő igényt jelent be az Igazgatóságnak kincstári
vagyonba tartozó ingatlan használatára, a szokásos mértéket meghaladó igényt
az Igazgatóság - amennyiben azt képes biztosítani - piaci feltételek között
szolgáltatja a központi költségvetési szerv részére . Ennek a rendelkezésnek az
a célja, hogy visszaszorítsa a költségvetési szervezetek pazarló
helyiséggazdálkodását .
Rögzíti a javaslat a vagyonkezelők kötelezettségeit, a vagyonkezelői szerződés
felmondásának lehetőségeit, illetve azokat a speciális szabályokat, amelyek a
nem központi költségvetési szerv minősítésű szervezeteket, személyeket kötik a
vagyonkezelési jogviszonyból származóan .

29.§-35.§-hoz

A javaslat meghatározza a forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának
átruházásával, apportálasával kapcsolatos legfontosabb szabályokat . Ennek
keretén belül szabályozza az értékesítés kizárólagos formáit, az értékesítés
módjait. Deklarálja a versenyeztetés prioritását, de tételesen meghatározza a
versenyeztetés mellőzésének lehetőségeit . Szabályozza a versenyeztetésre
irányuló pályázat kiírásának feltételeit, illetve az ingyenes vagyonátruházás
esetköreit. Kiemelten kezeli az önkormányzati feladatok ellátása érdekében
tehető állami vagyonjuttatásokat .
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36.§-38.§-hoz

Külön rendezi a javaslat az állami részesedéssel működő gazdasági
társaságokkal kapcsolatos szabályokat, meghatározza a kincstári társaságok
fogalmát . Rögzíti, hogy a kincstári társaságok csak részvénytársasági formában
működhetnek, és az állam tulajdoni részesedése és az államot megillető
szavazati jog e társaságoknál nem lehet kevesebb 75 %-nál . Fontos szabály,
hogy az Igazgatóság vagyonkezelési szerződéssel a kincstári társaságokkal
kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását a társaság főtevékenysége szerint
illetékes minisztériumra (országos hatáskörű szervre) bízhatja vagy a
részvényesi jogokat saját szervezetén keresztül gyakorolhatja . Ennek a
szabálynak az az értelme, hogy ezzel a megoldással biztosítsa a j ogalkotó, hogy
a tulajdonosi joggyakorlás egységességének megtörése nélkül érvényesíthessék
az ágazati központi szervezetek az ágazati érdek szempontjából fontosnak ítélt
szempontokat, s a jogszerű állami befolyásolás keretein belül biztosítsák a
kormányzat gazdaság-meghatározó szerepének érvényesülését .
A javaslat szabályozza új kincstári társaságok alapításának a feltételeit, illetve az
Igazgatóságot kötelezi, hogy a kisebbségi társasági részesedéseket (ideértve a
szavazatelsőbbségi részvényeket is) - amennyiben alkalmasak az állami
gazdasági-szociális beavatkozás céljára - vagyonkezelési szerződéssel adja a
társaság alaptevékenysége szerint illetékes minisztérium (országos hatáskörű
szerv) vagyonkezelésébe. Ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a befolyásolásra
nem alkalmas kisebbségi részesedéseket a Kincstár sorolja a forgalomképes
állami vagyonba és értékesítse .

39.§-48.§-hoz

A szakaszok a hatálybalépésről, illetve a kapcsolódó hatályon kívül
helyezésekről rendelkeznek.
Külön szabályozza a javaslat az intézményes privatizáció lezárásával, az ÁPV
Rt, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság valamint a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket.
A javaslat tartalmaz ún. vegyes rendelkezéseket is, amelyek közül kiemelendő,
hogy a törvény hatálybalépését követően mindaddig, amíg az Országgyűlés nem
alkotja meg a javaslat 5 .§ (5) bekezdésben megjelölt törvényt, nemzeti vagyonba
tartozó ingatlan és társasági vagyon nem értékesíthető .
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