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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (11. 24.) OGY határozat 40, § (I) bekezdése alapján a
polgári perrendtartásról szóló T110537. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , melynek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

A törvényjavaslat 17 . alcíme a következő új 61 . §-sal egészül ki, a további szakaszok megjelölés e
értelemszerűen módosul :

,61 .§Plzügyész perindítási joga a közösségi tulajdon védelme érdekében/

Az ügyész jogosult keresetet	 indítani	 a szerződés érvénytelenségének és az ahhoz kapcsolódó
iogkövetkzmépyek megállapítása érdekében, h a
a	 atula'don'

	

ár a a Ma ar Allam bel ' ő

	

a

	

i önkormán zat ti sze él
rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbség i
önkormán zat o szernél is é " társulása költs' vetési szerv közala ván va a törvén álta l
létrehozott, közfeladatot ellátó jogi személy, illetve ezek együttesen számított többségi befolyása alatt áll ó
gazdasági társaság tulajdonából a szerz ődés alapján került k i
b) a szerződés alapién	 a tulajdonjog, tárgya olyan személy vagy szervezet tulajdonából került ki, aki ahhoz a
Ma a Államtól l tel i önkormán zattól a hel ' önkormán zat o személyiséggel rendelkező társulásától ,
többcélú kistérségi társulástól, fejlesztési tanácstól, kisebbségi önkormányzattól, kisebbségi önkormányza t
o szcmél 'sé ü társulásától költségvetési szervtől közala ítyán ól va r a törvéi által létrehozott

közfeladatot ellátó jogi személytő l, illetve ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságtól ellenérté k
nélkül jutott hozzá ,
e) a tulajdonjog a) pontban meghatározott tárgyára a szerz ődés használati jogot biztosított, -

INDOKOLÁ S

A privatizációs szerződésekkel, önkormányzati vagyonértékesítésekkel összefüggésben a közvélemény egy
sor esetben tele van kétellyel azt illetően, hogy azok értékarányosak voltak-e, megfelel ő eljárásban kötötték-
e meg őket, illetve azok nem ütköznek-e egyébként a jócrkölcsbe. Az elmúlt huszonöt évben a politika i
rendszerbe vetett bizalmat jelent ős mértékbe erodálta az a tapasztalat, hogy a közösségi java k
magánositására sok esetben a közösség érdekeivel, a közösség erkölcsi felfogásával szemben került sor . Sok
esetben számot kell vetnünk azzal, hogy nincs jogi eszköz az évtizedes vagyonelherdáláso k
felülvizsgálatára. Más a helyzet, ha az értékesítésre mostanában került sor és bármely érvénytelenségi o k
forog fenn, vagy a régi privatizációs ügyletet pl . jogszabályba, illetve jó erkölcsbe ütköző módon hozták tető
alá. Ilyen körülmények fennállása esetén -s mind a privatizációs szerz ődés megkötésekor, mind pedig a m a
hatályos jogszabályok alapján — a szerz ődéseket semmisség miatt érvénytelennek kellene tekinteni, vagyis a



szerződéskötés előtti állapotot kellene helyreállítani . Nem az érvénytelenség anyagi jogi kiterjesztésérő l van

szó tehát, pusztán egy jogérvényesítési eljárást tesz lehet ővé a módosító . Azaz a javaslat nem tesz mást, min t

jogállami eszközt teremt arra, hogy a létező közérdekű igény érvényesíthető legyen .

Budapest, 2016 . szeptember 15 .
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