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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az egyes sportcélú
ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló
T/9426. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő .

1 ./ A törvényjavaslat (a továbbiakban : Javaslat) 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„1 . §

(1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérő l szóló 1996. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. § (5) A sportigazgatási szerv [vezetője] méltányosságból — a sportfunkció fenntartása, pótlása,a
sportcélok megvalósítása érdekében, az általa meghatározott feltételekkel — hozzájárulhat a z
ingatlan
a) korszerűsítését szolgáló hitelfelvétel érdekében történ ő megterheléséhez ;
b) elidegenítéséhez, ha azt azonos vagy hasonló sportcélú, értékében egyez ő , vagy azt meghaladó
ingatlan szerzése, építése,	 illetve, ha azt azonos vagy hasonló sportcélú ingatlan felújítása érdekében
kérik;
c) elidegenítéséhez vagy megterheléséhez, ha ezt helyi önkormányzat [szociális, egészségügyi,
oktatási vagy művelődési, vagy egyéb] kötelező feladatainak megvalósítása érdekében kéri és a z
elidegenítendő vagy megterhelend ő ingatlan helyett azzal értékében és sportcélú használatában
egyező másik ingatlant (a továbbiakban : csereingatlan) biztosít, vagy az ingatlan további sportcél ú
használata legalább azonos feltételekkel biztosított ;
d) tulajdonjogának ingyenes átruházásához, ha ezt sportszervezet kéri annak érdekében, hogy a z
ingatlant [a] jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége vagy szétválás miatt önáll ó
sportszervezetként továbbműködő szakosztálya részére, annak működése biztosításához juttassa . ”

(2) A Tv. 5 . §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(9) Az(5) bekezdésa)pontja alapján megterhelt, az (5) bekezdésb)pontja alapján szerzett, építet t
vagy felújított ingatlanra, az(5bekezdés c) pontja szerinti csereingatlanra, illetve a csereingatla n
biztosítása nélkül elidegenített, megterhelt ingatlanra, továbbá az (5) bekezdés d)pontja alapján
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ingyenesen átruházott ingatlanra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni . Az ingatlanra a (4 )
bekezdés szerinti elidegenítési és terhelési tilalomnak az elidegenítéskor, megterheléskor hátralév ő
időtartamát a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni . "

2 ./ A Javaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»2 • §

[Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér ől szóló 1996. évi LXV.
törvény (a továbbiakban : Tv.)] A Tv . 6. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki :

„6. § Az 5 . § (5) bekezdésének b)-c) pontjai alkalmazásakor az ingatlannak az elidegenítés ,
megterhelés időpontjában megállapítható értékét csökkenteni kell a tulajdonos, 	 illetve a használ ó
által végzett értéknövelő beruházás, valamint beruházás jellegű ráfordítások összegével, tovább á
ezek értéknövelő hatásával . ”

3/ . A Javaslat a következő új 3 . §-sal egészül ki és az eredeti 3 . számozása 4. §-ra változik :

A Tv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

7. 1 Az e törvén ala an átadott az 5 . • 5 bekezdésének a
(5) bekezdésb)pontja alapján szerzett, épített vagy felújított, az 5 . § (5) bekezdés c) pontja szerint i
csereingatlanként felajánlott, illetve a csereingatlan biztosítása nélkül elidegenített, megterhelt ,
továbbá az 5 .	 (5) bekezdés d) pontja alapján ingyenesen átruházott ingatlanok sportcélú
működtetését s ortlétesítmén ként történő használatát hasznosítását a s . orti Iaz atási szer v
ellenőrzi . Jogsértés észlelése esetén az ingatlan tulajdonosát határid ő tűzésével felhívja a jogszer ű
állapot helyreállítására, a határidő eredménytelen lejártát követően kezdeményezi a szerz ődés
felmondását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél (a továbbiakban: MNV Zrt .) . "

an erhelt az 5 .a alaont me
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INDOKOLÁS

1.Az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörér ő l szóló 132/2008 . (V. 14) Korm. rendelet 7 . §-
ának (1) bekezdése szerint a miniszter ellátja a sportigazgatási szerv feladatait, ezért a Tv . hatálya
alá tartozó ingatlanokkal kapcsolatos egyes hatáskörök címzettjeként elég a sportigazgatási szer v
megjelölése, szükségtelen annak vezetőjére külön is hivatkozni .
A Tv. alapján jelenleg az elidegenítéshez akkor járulhat hozzá méltányosságból a miniszter, ha a z
elidegenítés azonos vagy hasonló sportcélú, értékében egyez ő , vagy azt meghaladó ingatlan
szerzése, építése érdekében történik . Számos esetben felmerül azonban az igény, hogy a z
elidegenítés célja más sportcélú ingatlan felújítása, korszerűsítése legyen a befolyó bevételb ő l .
Amennyiben a felújított ingatlan sportcélú használata azonos vagy hasonló feltételekke l
biztosítható, az elidegenítés felújítás célját is szolgálhatja .
Abban az esetben, ha valamennyi önkormányzati kötelez ő feladat megvalósítása érdekében lehet ővé
válik az elidegenítéshez, megterheléshez való hozzájárulás kérelmezése, egyes kötelez ő feladatok
(szociális, egészségügyi, oktatási, művelődési) nevesítése a Tv.-ben, és így a Javaslatban nem
szükséges. Indokolt azonban annak a lehetőségét megteremteni, hogy önkormányzati kötelez ő
feladat ellátása érdekében, csereingatlan biztosítása nélkül is sor kerülhessen az ingatlan
elidegenítésére, megterhelésére, amennyiben az ingatlan további sportcélú használata legaláb b
azonos feltételekkel biztosított . Szükséges továbbá azt is lehetővé tenni a Tv.-ben, hogy az ingatlan
tulajdonjogának ingyenes átruházása a sportszervezet jogi személyiséggel rendelkez ő szervezeti
egysége javára is kérelmezhető legyen, mivel szakosztály ebben a formában is működhet.
A törvény alapján benyújtott méltányossági kérelmek indokoltsága minden esetben gondo s
mérlegelést igényel. A hozzájárulás esetleges megadására az érintett ingatlan/csereingatla n
sportfunkciójához közvetlenül kapcsolódó, a kérelmező által előzetesen vállalt feltételekkel kerül
sor . Ennek rögzítése indokolt a szövegben .
Az ingatlan csereingatlan biztosítása nélkül történ ő elidegenítésére a fentiek alapján akkor kerülhet
sor, ha az új tulajdonos vállalja az ingatlan további sportcélú használatát, hasznosítását . Az ingatlan
sportcélú használatának biztosítéka, hogy az ingatlant a Magyar Állam javára terhelő 15 éves
elidegenítési tilalom az abból még hátralév ő idő tartamra továbbra is bejegyezve marad az ingatlan-
nyilvántartásban, így az ingatlan új tulajdonosa az ingatlant csak a sportigazgatási szerv el őzetes
egyetértésével, az Tv . 5. § (5) bekezdésében foglalt feltételekkel, a sportfunkció pótlásáva l
idegenítheti el, terhelheti meg . Emellett az ingatlan sportcélú működtetését a sportigazgatási szer v
továbbra is ellenőrizni jogosult .
A módosító javaslat a módosításra kerülő szövegrész megjelölésének pontosítását is tartalmazza .

2. A Javaslat pontosítása szükséges annyiban, hogy nem kizárólag a tulajdonos, hanem az ingatla n
használója (üzemeltetője) által végzett beruházásokat, beruházás jellegű ráfordításokat is indokol t
figyelembe venni az érték megállapításakor .

3. A sportigazgatási szerv által a törvény hatálya alá tartozó ingatlanok sportcélú használata
ellenőrzésének és a jogsértés esetén alkalmazható intézkedés lehetőségét továbbra is biztosítani kell .
A módosító javaslat a hatályos szöveg pontosítását tartalmazza, tekintettel arra, hogy az egy már
korábban hatályon kívül helyezett törvényi rendelkezésre hivatkozik .

Budapest, 2009 . június 23 .
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