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2005. évi . .. . törvény

az állam tulajdonában álló ingatlanokon pártok
számára biztosított ingyenes ingatlanhasználat megszüntetéséről

1.§

(1) A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell azon pártokra, amelyeknek a 2000 . évi XCV törvény
szerinti feltételekkel a 2000 . évi XCIV törvény alapján ingyenes ingatlanhasználati joga keletkezett .

(2) A törvény alkalmazásában az ingatlant a párt használatában állónak kell tekinteni, ha arra a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (továbbiakban : KVI) a 2000. évi XCIV törvény 2 . § (3) bekezdése
szerinti ingyenes ingatlan-használati megállapodást (a továbbiakban : ingyenes ingatlan-használati
megállapodás) kötött, és e törvény hatálybalépésének napjáig e joga nem szűnt meg .

(3) A törvény alkalmazásában ingatlan : a KVI vagyonkezelésében, és a Magyar Állam (a
továbbiakban: állam) tulajdonában lévő ingatlan, vagy közös tulajdonú ingatlan esetében az állami
tulajdonú ingatlanrész .

2.§

A pártoknak a törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon fennálló ingyenes ingatlan használati joga e
törvény erejénél fogva kártalanítás nélkül megszűnik . Ezen ingatlanok hasznosításáról a KVI - e
törvény 3 . § és 4. §-ában foglalt kivételekkel - a kincstári vagyonra vonatkozó általános szabályok
szerint gondoskodik .

3.§

(1) A párt jogosult a kincstári vagyonra vonatkozó szabályok szerint, de versenyeztetés nélkül
bérbevenni a KVI-től mindazon ingatlant, amely a KVI és a párt közötti ingyenes ingatlanhasználati
megállapodás alapján e törvény hatálybalépésének napján a párt használatában áll .

(2) A párttal az (1) bekezdés szerinti bérleti szándékának bejelentésétől számított 15 napon belül
köteles a KVI az (1) bekezdés szerinti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést megkötni . A bérlet
feltételeit (ideértve a bérleti díjat is) a KVI a kincstári vagyon bérbeadására vonatkozó általános
szabályok szerint köteles megállapítani .

4.§

(1) A pártot a KVI-től bérbevett ingatlanokra - ideértve az e törvény 3 . §-a alapján bérelt ingatlanokat
is - vonatkozóan vételi jog illeti meg, melyet e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül - a
KVI-hez intézett írásbeli nyilatkozattal - gyakorolhat . E határidő elmulasztása a vételi jog gyakorlása
tekintetében jogvesztő .

(2) Amennyiben a párt határidőben 61 vételi jogával, akkor a KVI köteles a bejelentéstől számított 30
napon belül megküldeni a párt részére - a kincstári vagyonkörből történő kikerülés tárgyában kiadott
engedéllyel (a továbbiakban: kikerülési engedély) együtt - az ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződést .

(3) Az ingatlan vételárának a kikerülési engedélyben meghatározott értéket kell tekinteni .
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(4) A vételár kiegyenlítésére a párt részére - kérésére - legfeljebb 15 éves, évi egyenlő részéletekben
történő részletfizetést kell adni . A vételár egy összegben való megfizetése, vagy az előírtnál rövidebb
törlesztési idő vállalása esetén a pártot árengedmény, illetőleg a vételárhátralékból engedmény illeti
meg, melynek százalékos mértékét a kikerülési engedélyben is meg kell jelölni . A fizetési
kedvezményekre vonatkozó számítás módját a KVI köteles e törvény hatálybalépésétől számított 15
napon belül elkészíteni és a pártok rendelkezésére bocsátani .

5.§

(1) A párt mindazon ingatlanokat, melyekre nézve nem jelentett be bérleti igényt, illetve amelyre nem
kötött a KVI-vel bérleti szerződést, a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül -
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, és mindennemű tartozásoktól mentesen köteles
birtokba adni a KVI részére . A birtokbavétel határideje - egyes ingatlanokra vonatkozóan - egy
alkalommal, legfeljebb 30 nappal a KVI által meghosszabbítható .

(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokbaadási határidő elmulasztása, vagy feltételek nem teljesítése
esetén a késedelembe esés időpontjától kezdődően a párt, a z a dott i ngatlanra h asználati d íj e ínién
havonta, a KVI által megállapított egyhavi bérleti díj kétszeresét köteles megfizetni a KVI felé .

(3) Az e törvény 3 . § (1) szerinti bérleti díj, a 4 . § szerinti vételár, vételárrészlet, illetve az 5 . § (2)
bekezdés szerinti használati díj párt általi megfizetésének

a) 1 hónapot meghaladó késedelme esetén a KVI köteles írásban felszólítani a pártot a
tartozás 10 napon belül történő rendezésére ;

b) 2 hónapot meghaladó késedelme esetén a KVI köteles a tartozás rendezéséhez, és az
ingatlan KVI általi birtokbavételéhez szükséges jogi eljárásokat a párttal szemben megindítani ;

c) 3 hónapot meghaladó késedelme esetén - e tartozása rendezéséig - a párt részére nem
folyósítható a központi költségvetésből pénzügyi támogatás .

6.§

Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az állami
tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló 2000 . évi XCIV törvény,
valamint az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok rendezéséről szóló 2000 . évi
XCV törvény.
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INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Országgyűlés az Alkotmányban rögzített elveket, és a társadalomban történő átalakulási
folyamatok által megfogalmazott célkitűzéseket szem előtt tartva 1990 óta visszatérően foglalkozott
az állami tulajdonú, társadalmi szervezetek -és ezen belül a pártok - által használt ingatlanok jogi
helyzetének és hasznosításának fokozatos rendezésével .

E fokozatosság szerint először a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló
1990. évi LXX. törvény (a továbbiakban : Tász. tv.) az addigi kezelői jog helyett egy jóval
korlátozottabb jogosítványokat jelentő használati jogot biztosított az ilyennel rendelkező szervezetek
számára. E törvény módosításai tovább pontosították, és egyéb a területet szabályozó törvények útján
megfelelően rendezték a Tász tv . hatálya alá tartozó ingatlanok hasznosítását. E folyamatban a pártok
tekintetében lényeges következő állomás - a pártok irányában megkövetelt egyenlő állami
viszonyulás jegyében - a korábbi hiányos, az e területen kialakult egyenlőtlen használati viszonyokat
konzerváló, és a jogcímek tekintetében sem kellően egyértelmű helyzet rendezése érdekében 2000 .
nyarán megalkotott 2000, évi XCIV . és 2000. évi XCV, tv. volt .

Az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló 2000 . évi XCIV. tv .
a pártok korábbi használatának - különböző - jogcímének megszüntetése mellett, az állam
tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló 2000 . évi
XCV . törvénnyel együtt újraszabályozta és egységesítette a pártok általi használat feltételeit, amellyel
kialakult a pártok ingyenes ingatlanhasználatának rendszere .

Az elmúlt évek során a pártok működését és gazdálkodását érintő jogalkotási folyamatok, valamint
a pártok és az állam viszonyát érintő társadalmi elvárások, szakmai viták, illetve a 2000-ben
megalkotott törvények végrehajtási tapasztalatai ismét felvetették a terület újraszabályozásának
szükségességét. Általános elvárásként fogalmazódott meg, hogy a pártoknak a társadalomban
végbement beágyazódása, valamint a rendszerváltás óta eltelt időszakban kialakult, és stabil
parlamenti demokrácia ténye a továbbiakban már nem teszi szükségessé, hogy a pártok részére - a
meglévő költségvetési támogatási rendszeren túlmenően - az állam a vagyonából további ingyenes
juttatást (ingatlanhasználatot) biztosítson .

A törvényi szintű szabályozást indokolja a pártok állami tulajdonú ingatlanhasználatának jelenlegi
szabályozási szintje, valamint az is, hogy a rendezés ily módon történő szabályozásával teremthető
meg a jogalkalmazók számára szükséges összhang a pártok ügyviteli működésének
folyamatosságának garantálására vonatkozó demokratikus elvárás, és a kincstári vagyonra
vonatkozóan az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. (a
továbbiakban: Áht.) általános törvényi rendelkezései között .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A törvény az ingatlan fogalmának meghatározása szerint a párt használatában álló állami tulajdoni
hányadhoz tartozó ingatlanrész(ek)re is alkalmazni kell az ingatlanra vonatkozó szabályokat .
A törvény általános alkalmazási köre kiterjed mindazon ingatlanra, amelyre párt az eddigi

szabályozás szerint megkötötte a 2000. évi XCIV. és 2000 . évi XCV törvényekben előírt ingyenes
ingatlanhasználati megállapodást, és e megállapodás szerint e joga a törvény hatálybelépésekor is
fennáll . Nem nyílik meg tehát e törvényben biztosított lehetőségek egyike sem a párt részére azon
ingatlanok tekintetében, amelyre az ingyenes használati joga e törvény hatálybalépésekor már
megszűnt, ideértve különösen azt az esetet, ha a párt az adott ingatlan vonatkozásában e jogáról
írásban lemondott .
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A 2. §-hoz

E § - a törvény céljának megfelelően - egységesen rendezi az ingyenes használati jogok
megszűnését, és egyúttal rögzíti, hogy az ingatlankör hasznosítására - a következő §-okban
meghatározott speciális szabályok mellett - általánosságban a kincstári vagyonra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni . Ez az általános előírás magában foglalja a pártok ingyenes
ingatlanhasználatának biztosítása céljából a 2000 . évi XCIV. tv. 12. §-a szerinti jegyzéken szereplő
ingatlanok hasznosítási korlátozásának feloldását is. Így ezen ingatlanokat, valamint azokat, amelyek
a következő §-ok szerint nem kerülnek a pártok részére hasznosításra a kincstári vagyonra vonatkozó
szabályok szerint hasznosítja, illetőleg értékesíti a KVI .

A 3 . §-hoz

A § a pártok számára a piaci feltételek szerinti bérlet formájában megteremti annak lehetőségét,
hogy a törvény céljával összhangban jelenleg is ügyviteli céljaikra használt ingatlanokat, a
működésüket zavaró bizonytalanság veszélye nélkül, saját döntésük alapján - a piac más szereplőihez
hasonlóan ellenérték fejében - tovább használhassák. Az Áht. szerinti általános versenyeztetési
előírások alóli kivételt, valamint a párt bérleti szándékát követően a KVI-re előírt legfeljebb 15 napos
szerződéskötési határidőt a pártok helyi szintű ügyvitelének és kapcsolattartásának biztonsága, és
annak folyamatosságához fűződő társadalmi érdek teszi szükségessé .

A 4. §-hoz

A törvény a pártok állami tulajdonú ingatlanhasználatának, a piaci feltételek szerinti bérlet
formájában történő biztosítása mellett, egyszeri alkalommal, rövid és jogvesztő határidővel
lehetőséget biztosít a pártok számára arra is, hogy - helyi szintű működésük kiszámíthatósága, és
hosszú távú elképzeléseik biztosítása érdekében - az Áht. rendelkezései szerinti eljárással, de
versenyeztetés nélkül és részletfizetési kedvezménnyel megvásárolhassák mindazon állami tulajdonú
ingatlanokat, amelyeket a KVI-től piaci feltételek szerint a törvény hatálybelépésekor már béreltek,
vagy az előző § szerint vesznek bérbe .

Az 5. §-hoz

A § előírja a pártok számára valamennyi olyan ingatlan vonatkozásában, melyekre nézve az eddigi
ingyenes használati joguk megszűnt, és a piaci feltételek szerinti bérlet lehetőségére a törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül nem jelentenek be a KVI felé igényt, vagyis működésükhöz a
továbbiakban e törvény szerinti feltételekkel nem tartják szükségesnek, hogy azokat e határidőig
kiürítve, és az esetleges tartozásoktól (közüzemi, közteher, rezsi díjak) mentesen adják a KVI részére
birtokba. Tekintettel arra, hogy a pártok részéről visszaadásra kerülő ingatlanok száma várhatóan
helyben és időben egyenlőtlenül jelentkezhetnek, ezért van szükség a KVI számára biztosítani az
átvételi eljárások lebonyolításának 30 napon belüli ütemezési lehetőségét .

A pártok által igénybevett állami tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a piaci viszonyokra történő
hatékony áttérés kellő biztosítását célozzák a törvényben a pártok általi esetleges mulasztásra,
valamint a nemteljesítésre vonatkozóan előírt szigorú, és legsúlyosabb esetben a mulasztó párt
költségvetési támogatásának felfüggesztését is kilátásba helyező jogi és pénzügyi jellegű szankciók
megfogalmazása.
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A törvény kihirdetésével egyidejű hatálybalépést indokolja, hogy egyrészt jellemzően az
Országgyűlés törvényalkotási munkájában is részt vevő pártokról van szó, másrészt valamennyi
érintett számára a végrehajtás tekintetében méltányos és elegendő határidők kerültek meghatározásra .

Budapest, 2005 . szeptember 19 .

A 6. §-hoz
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