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a közösségi tulajdon hatékonyabb védelméhez szükséges törvénymódosításokró l

1 . §

A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 1959 . évi IV. törvény a következő 204/A. §-sal egészül ki :

„204/A. § (1) Az ügyész is jogosult keresetet indítani a szerz ődés érvénytelenségének és az ahho z
kapcsolódó jogkövetkezmények megállapítása érdekében, ha
a) a tulajdonjog tárgya a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi
személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbség i
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv ,
közalapítvány vagy a törvény által létrehozott, közfeladatot ellátó jogi személy, illetve ezek
együttesen számított többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonából a szerz ődés
alapján került ki ,
b) a szerződés alapján a tulajdonjog tárgya olyan személy vagy szervezet tulajdonából került ki, ak i
ahhoz a Magyar Államtól, helyi önkormányzattól, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkező társulásától, többcélú kistérségi társulástól, fejlesztési tanácstól, kisebbség i
önkormányzattól, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulásától, költségvetési szervtől ,
közalapítványtól vagy a törvény által létrehozott, közfeladatot ellátó jogi személyt ől, illetve ezek
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságtól ellenérték nélkül jutott hozzá ,
c) a tulajdonjog a) pontban meghatározott tárgyára a szerződés használati jogot biztosított .
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szerz ődésekkel összefüggő követelések tíz év alatt évülnek
el .
(3) Ha a jelen § hatálybalépése előtt kötött, az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szerződéssel
összefüggő követelés a jelen § hatálybalépéséig még nem évült el, arra a (2) bekezdés rendelkezését
alkalmazni kell .”

2 .

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

a közösségi tulajdon hatékonyabb védelméhez szükséges törvénymódosításokról szól ó
törvényjavaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A privatizációs szerződésekkel, önkormányzati vagyonértékesítésekkel összefüggésben a
közvélemény egy sor esetben tele van kétellyel azt illetően, hogy azok értékarányosak voltak-e,
megfelelő eljárásban kötötték-e meg őket, illetve azok nem ütköznek-e egyébként a jóerkölcsbe . Az
elmúlt húsz évben a politikai rendszerbe vetett bizalmat jelent ős mértékbe erodálta az a tapasztalat ,
hogy a közösségi javak magánosítására sok esetben a közösség érdekeivel, a közösség erkölcs i
felfogásával szemben került sor. Sok esetben számot kell vetnünk azzal, hogy nincs jogi eszköz az
évtizedes vagyonelherdálások felülvizsgálatára . Más a helyzet, ha az értékesítésre mostanában
került sor és bármely érvénytelenségi ok forog fenn, vagy a régi privatizációs ügyletet pl .
jogszabályba, illetve jó erkölcsbe ütköző módon hozták tető alá. Ilyen körülmények fennállás a
esetén — mind a privatizációs szerződés megkötésekor, mind pedig a ma hatályos jogszabályo k
alapján — a szerződéseket semmisség miatt érvénytelennek kellene tekinteni, vagyis a
szerződéskötés előtti állapotot kellene helyreállítani . A javaslat nem tesz mást, mint jogállami
eszközt teremt arra, hogy a létező közérdekű igény érvényesíthető legyen: jogállami utat nyit a z
elmúlt évtizedekben felhalmozódott morális igények el őtt .

Az ügyészség alkotmányos pozíciójával összeegyeztethető az a jogi megoldás, hogy ilyen esetekben
az ügyész is jogosult legyen a kereset megindítására. A tág értelemben vett közösségi tulajdo n
védelme kellően alátámasztja, hogy ezekben az esetekben az ügyészi fellépés lehet ősége nem jelenti
a felek rendelkezési jogának sérelmét .

A javaslat a szerződések vonatkozásában rendelkezik a keresetindításról, a Ptk . általános szabályai
szerint azonban e rendelkezéseket alkalmazni kell az egyoldalú jognyilatkozatokra is .

A javasolt megoldás biztosítja, hogy az esetleges visszaéléseket a jogállami normák legteljesebb
tiszteletben tartása mellett, a független magyar bíróságok el őtt lehessen bizonyítani, íg y
helyreállítani a jogsértés el őtti állapotot .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az I. §-hoz

A törvényjavaslat az ügyészi keresetindítást azon jogi személyek többségi tulajdonában álló dolgok
vonatkozásában teszi lehetővé, amelyek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII . törvény hatálya alá tartoznak . Ezt a kört annyival bővíti a
javaslat, hogy a törvény áltat létrehozott, közfeladatot ellátó jogi személyek tulajdonára is kiterjeszt i
az ügyészi keresetindítás lehetőségét .
A keresetindításra vonatkozó szabályok akkor alkalmazhatóak, ha ezen jogi személyek tulajdonábó l
vagy használatából került ki a dolog, függetlenül attól, hogy erre ellenérték fejében vagy anélkül
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került sor . Ugyancsak lehetőséget ad a javaslat a keresetindításra, ha a közösségi tulajdonbó l
kikerült dolog új tulajdonosa ingyenesen átruházta azt harmadik személyre .
A javaslat a tárgyi hatálya alá tartozó jogviszonyok esetében az elévülés határidejét tíz évre emeli, mive l
a közösségi tulajdon védelméhez fűződő érdek indokolja, hogy az általános ötéves elévülési határidőnél
hosszabb ideig legyen lehetőség a semmis szerződésekkel szembeni fellépésre .

A Z. §-hoz

A javaslat nyolcnapos hatályba lépésr ől rendelkezik, mivel nem az érvénytelenség anyagi jogi
kiterjesztéséről szól, pusztán egy jogérvényesítési eljárást tesz lehetővé, ehhez pedig hosszab b
felkészülési időre nincsen szükség .

Budapest, 2011 . november 7.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényjavaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a közösségi tulajdon
hatékonyabb védelméhez szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2011 . november 7 .
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