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Képviselő i önálló indítvány

2013. évi	 törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény módosításáról

l . §

A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 13 . §-a a következő (3a) bekezdésse l
egészül ki :

„(3a) Nemzeti vagyon tulajdonjogát, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 . évi LIII . törvény
szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházás érdekében, a tulajdonos i
joggyakorló ingyenesen átruházhatja az állam, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás
vagy olyan gazdálkodó szervezet részére, amelyben az állam, a helyi önkormányzat vag y
önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100%-os részesedéssel rendelkezik . ”

2 . §

E § kivételével ez a törvény az Alaptörvény 38 . cikk (1) és (2) bekezdése alapjá n
sarkalatosnak minősül .

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .

Indokolás

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye 38. cikkének (1) bekezdése kinyilvánítja, hogy az állam és a
helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon . A nemzeti vagyon meg őrzésének ,
védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalato s
törvény határozza meg. A 38. cikk (3) bekezdése értelmében nemzeti vagyont csak
törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel, az
értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett .

A nemzeti vagyon Alaptörvényben rögzített fokozott és kiemelt védelmét a nemzeti vagyonró l
szóló 2011 . évi CXCVI. törvény (a továbbiakban : Nvt.) biztosítja.

Az Nvt. rendelkezéseinek végrehajtása során megfogalmazódott igények alapján, a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
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gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII . törvény (a továbbiakban: Ngyt . )
céljaival összhangban, indokolt megteremteni a lehetőségét és szabályozottságát a nemzet i
vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházás megvalósítása
érdekében történ ő ingyenes átruházásának .

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás körébe sorolt projektek – a Ngyt. alapján –
az uniós támogatásból, illetőleg a magyar központi költségvetésb ől megvalósítandó, de
bizonyos magánforrásokból finanszírozott beruházások is . E beruházások olyan stratégia i
fontosságú, kiemelt társadalmi célok érdekében megvalósuló fejlesztéseket jelentenek ,
melyek a fenntartható fejlődést elősegítve hazánk versenyképességének növelését i s
szolgálják .
Mind az állam, mind az önkormányzatok részéről fontos érdek fűződik az ilyen típusú
beruházások gyors, hatékony és zökkenőmentes megvalósításához, melynek indokolatlan
akadályát jelentheti az Nvt . – kizárólag törvényen alapuló ingyenes átruházási lehet őséget
tartalmazó – jelenlegi szabályozása .

Jelen módosítás célja, ennek megfelel ően, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű
fejlesztési cél érdekében, egy korlátozott személyi kör részére, egyedi tulajdonosi dönté s
alapján, a nemzeti vagyon térítésmentes átruházása lehet őségének biztosítása .

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az új rendelkezés, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások által
támasztott speciális igényeket figyelembe véve, az ilyen fejlesztések megvalósítása
érdekében, a nemzeti vagyon ingyenes átruházásának lehet őségét teremti meg.

Az ingyenes átruházás ezen esetköre az Nvt .-ben kerül szabályozásra, az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény ingyenes átruházási szabályozási módja és elvei
figyelembevételével, a törvényi rendelkezésen alapuló térítésmentes átruházás főszabályának
fenntartása mellett . A főszabálytól való eltérés, törvényben meghatározott célból, egy
körülhatárolt személyi kör részére biztosított . A jogalkotói célok figyelembevételével, az a
személyi kör, akinek a nemzeti vagyon e kiemelt beruházási cél érdekében ingyenese n
tulajdonba adható, állami és önkormányzati szerepl őkre korlátozva kerül meghatározásra, a
nemzeti vagyonnal való felel ős gazdálkodás érdekében, és a vagyon megőrzésének céljából .

Az ingyenes átruházás esetére a törvényben megfogalmazott előírások teljesítése (15 éves
elidegenítési tilalom, a juttatás céljának megfelel ő hasznosítási, állagmegóvási, beszámolási
kötelezettség a vagyont átadó felé, kötbérfizetési kötelezettség el őírása, elállási jog) kellő
garanciát biztosítanak az ingyenes átruházás ezen esetkörében (is) a nemzeti vagyo n
megfelelő védelmére.

A 2-3. --okhoz

A sarkalatossági záradékot és a hatályba léptető rendelkezést tartalmazzák .
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Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján „a nemzeti vagyonról szóló 2011 .
évi CXCVI. törvény módosításáról” a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani .
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