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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – „a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
szóló  2016.  évi  XCI.  törvény  módosításáról" szóló  T/15776.  számú  törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény (a továbbiakban: NMTtv.)
2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Ménesbirtok feladata az alábbiak világszínvonalú ellátása:)

„  b) az a) pont szerinti lófajták, vagyis a gidrán, a furioso-north star, a nóniusz, valamint a magyar
sportló és ügető fajták ménesének kialakítása és fenntartása.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) [A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény (a továbbiakban:
NMTtv.) ]Az NMTtv. 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon[ ]a Mezőhegyesi Állami Ménes által jelen törvény
hatálybalépése előtt vagyonkezelt)

[„ca) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó ingatlan vagyonelemekből, valamint”]
„  ca) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó ingatlan vagyonelemekből, valamint”



(áll.)

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - NMTtv. 4. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az NMTtv. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Ménesbirtok által vagyonkezelt ingatlanokon keletkezett termék, termény [vagy szaporulat ]
a Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvény 5:50.  § (1) bekezdése szerinti  elválással
ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerül.”

Indokolás

1. A  törvényjavaslat  2.  §-a  –  NMTtv.  13.  §  (10)  bekezdése  –  alapján,  a  törvényjavaslat
hatálybalépésének következtében az állami tulajdonú ménes is a Ménesbirtok tulajdonába kerül, így
értelmét veszti a Tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „állami tulajdonú" ménes meghatározása. Az
NMTtv. 2. §-ának módosítása ezért a HHSZ 42. § alapján szükségszerű.

2. Az 1.  pontban foglalt  módosítás  miatt  a  nyitó  szövegrész  módosítása,  valamint  kodifikációs
pontosítás.

3. A törvényjavaslat hatálybalépésének következtében a Ménesbirtok tulajdonába kerülő ingóságok
szaporulata is a Társaság tulajdonába kerül,  ezért  a szaporulatra történő utalás a rendelkezésből
elhagyható.
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