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2019. évi ..... törvény 

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes
állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről

Elismerve a lovasterápia és a lovassport  hasznosságát a hátrányos helyzetű,  beteg,  illetve sérült
gyermekek  kezelésében,  nevelésében  és  integrációjában  az  Országgyűlés  a  következő  törvényt
alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

E törvény alkalmazásában:
1. bejegyzett vagyonkezelő: a vagyonkezelő kivételével az a személy vagy szervezet, amelynek
az  e  törvény  1.  mellékletében  megjelölt  valamely  ingatlan  vonatkozásában  az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői joga áll fenn.
2. ingatlanok: az e törvény 1. mellékletében megjelölt, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában
álló ingatlanok;
3.  tulajdonosi  joggyakorló:  a  tulajdonosi  joggyakorlásuk  alá  tartozó  egyes  ingatlanok
vonatkozásában  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (a
továbbiakban:  MNV Zrt.),  illetve a  Nemzeti  Földalapkezelő Szervezet,  továbbá a  tulajdonosi
jogokat a Magyar Állam nevében az ingatlanok felett a mindenkor hatályos jogszabályok által
meghatározottak szerint gyakorló más személy vagy szervezet;
4. vagyonkezelő: a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület;

2. §

Az ingatlanok vonatkozásában az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban:
Vtv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), a Nemzeti
Földalapról  szóló  2010.  évi  LXXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Nfatv.),  illetve  az  egyéb
jogszabályok rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület vagyonkezelői jogával
kapcsolatos rendelkezések

3. §

(1) A hátrányos helyzetű, beteg, illetve sérült gyermekek fejlesztésével, kezelésével, nevelésével és
integrációjával, gyermekek oktatásával, táboroztatásával, környezetvédelmi szemléletformálásával,
valamint a hazai lovassport és lovas parasport fejlesztésével összefüggő állami feladatok ellátásában
való  közreműködés  és  az  ilyen  tárgyú  közérdekű  tevékenység  céljából,  az  Országgyűlés  az  e
törvény  1.  mellékletében  meghatározott  ingatlanok  vagyonkezelőjének  2020.  szeptember  1-től
kezdődően 20 éves időtartamra a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületet jelöli
ki.
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(2) Az ingatlanok az (1) bekezdésben meghatározott időszakra ingyenesen, közfeladat ellátásához
szükséges vagyonként e törvény erejénél fogva kerülnek a vagyonkezelő vagyonkezelésébe.

(3)  A  vagyonkezelő  vagyonkezelői  joga  tekintetében  vagyonkezelési  szerződés  megkötése
szükséges. A vagyonkezelési jogviszony tartalmára az e törvényben és az egyéb jogszabályokban
foglaltakat kell alkalmazni.

(4)  A vagyonkezelő  által  az  e  törvény  alapján  végzett,  a  vagyonkezelt  vagyonnal  kapcsolatos
tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül. A vagyonkezelő a
Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva
mentesül, valamint e törvény erejénél fogva mentesül a vagyonkezelői jogok gyakorlása során a
vagyonkezelési díjfizetés alól.

(5)  A vagyonkezelő  által  teljesített  értéknövelő  beruházás,  felújítás  megvalósításával,  új  eszköz
létrehozatalával  vagy  beszerzésével  összefüggésben  a  tulajdonosi  joggyakorlónak  megtérítési
kötelezettsége  nem  keletkezik.  Az  állami  vagyon  növekedésével  kapcsolatos  nyilvántartási
kötelezettségeinek a vagyonkezelő – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül –
a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyon-nyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével
tesz eleget.

4. §

(1) A bejegyzett vagyonkezelők, továbbá haszonbérlők vagyonkezelői-, illetve haszonbérleti joga
2020.  augusztus  31-i  hatállyal  e  törvény  erejénél  fogva  megszűnik.  A tulajdonosi  joggyakorló
köteles intézkedni a vagyonkezelési szerződés ennek megfelelő megszüntetése érdekében.

(2)  A Fót  külterület  0242  és  Fót  külterület  0204/1  helyrajzi  számú  ingatlan  vonatkozásában  a
vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorló közt létrejött szerződésen alapuló vagyonkezelői jogok e
törvény  erejénél  fogva  2020.  augusztus  31-i  hatállyal  megszűnnek.  A tulajdonosi  joggyakorló
köteles  intézkedni  a  korábbi  vagyonkezelési  szerződések  ennek  megfelelő  megszüntetése
érdekében.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ingatlanok vonatkozásában a vagyonkezelő e törvény erejénél
fogva  létrejövő  vagyonkezelői  jogát  a  vagyonkezelő  a  (2)  bekezdés  szerint  megszűnő
vagyonkezelői  jogával  jogfolytonosnak kell  tekinteni.  Erre  tekintettel  elszámolási  és megtérítési
kötelezettség a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő között nem keletkezik.

5. §

(1) Az ingatlanügyi hatóság a vagyonkezelő az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokon fennálló, a 3.
§ szerinti vagyonkezelői jogát a vagyonkezelő erre irányuló kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-
nyilvántartásba.  Ezzel  egyidejűleg  az  ingatlanügyi  hatóság  e  törvény alapján  hivatalból  törli  a
bejegyzett vagyonkezelők a 4. § (1) bekezdése értelmében megszűnő, és a vagyonkezelő a 4. § (2)
bekezdése értelmében megszűnő vagyonkezelési jogát.
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(2) Az ingatlanügyi hatóság (1) bekezdés szerinti eljárása díjmentes.

6. §

(1)  Az  ingatlanok  2020.  szeptember  1-ig  nem  terhelhetők  meg,  eddig  az  időpontig  rajtuk  a
vagyonkezelőn kívül más személy vagy szervezet jogot nem szerezhet. Az e rendelkezésbe ütköző
szerződés vagy jognyilatkozat semmis.

(2)  Az  e  törvény  hatályba  lépésének  időpontjában  az  ingatlanokon  más,  mint  a  vagyonkezelő
számára  a  használat  jogát  biztosító,  a  4.  §-ban  nem érintett  szerződések  2020.  augusztus  31-i
hatállyal, e törvény erejénél fogva, minden külön jogcselekmény nélkül megszűnnek. A használók a
használati jogviszonyuk megszűnéséért semmilyen térítésre, ellenértékre nem jogosultak.

(3)  Az  (1)-(2)  bekezdés  nem  vonatkozik  az  ingatlanra  közérdekből  külön  jogszabályban
feljogosított  szervek  javára  alapított  használati  jogra,  vezetékjogra  vagy  ugyanezen  okokból
alapított szolgalomra.

7. §

(1) A vagyonkezelőt a 3. §-ban meghatározott időszakban megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése
szerinti  tulajdonosi  jogok és  terhelik  a  tulajdonos kötelezettségei,  valamint  a  Nemzeti  Földalap
vagyoni körébe tartozó ingatlanok esetében az Nfatv. és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendeletben foglalt jogok és
kötelezettségek.

(2)  A vagyonkezelő  az  MNV  Zrt.  vagyoni  körébe  tartozó  ingatlanokon  beruházást,  felújítást
végezhet.  A vagyonkezelő  által  végzett  beruházás,  felújítás  tekintetében – különösen az  építési
tevékenység megvalósítása céljából a vagyonkezelő által kezdeményezett hatósági eljárásokban –
az  MNV  Zrt.  engedélyét,  illetve  az  állami  vagyon  felügyeletért  felelős  miniszter  előzetes
jóváhagyását megadottnak kell tekinteni.

(3) A vagyonkezelő az általa végzett beruházásokkal összefüggésben saját selejtezési szabályzata
alapján jogosult a bontással járó munkálatok elvégzésére. A vagyonkezelő jogosult a hulladéknak
nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére. A vissznyeremény anyagok értékesítéséből
származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy a vagyonkezelő köteles az értékesítésből
származó  bevételt  az  ingatlanok  értékének  megőrzésére,  gyarapítására,  a  vagyon  célszerinti
fenntartására,  vagy  a  létesítő  okiratában  meghatározott  cél  érdekében  kifejtett  tevékenységére
fordítani.

(4) A vagyonkezelő az e törvény 3. § (1) bekezdés szerinti célok érdekében az MNV Zrt. vagyoni
körébe tartozó ingatlanok használatába, hasznosításába más civil szervezetet versenyeztetés nélkül
visszterhesen, illetve versenyeztetés nélkül ingyenesen is bevonhat.

3. Záró rendelkezések
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8. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. §

E törvény
a) 2. §-a, 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
b) 10. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

10. §

Az Nfatv. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. §

A Nemzeti  Földalapba tartozó földrészlet  vagyonkezelésbe adását  külön törvény elrendelheti  az
abban meghatározott  szervezet  részére.  A külön törvényben kell  rendelkezni  a  vagyonkezelésbe
adás és a vagyonkezelői jog gyakorlásának feltételeiről.”
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1. melléklet a 2019. évi ..... törvényhez 

Az Egyesület vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok

  A B C D

  Település
Belterület/
külterület

Helyrajzi szám Tulajdonosi joggyakorló

1. Fót külterület 0242 MNV Zrt.

2. Fót külterület 0204/1 MNV Zrt.

3. Fót belterület 1555/3 MNV Zrt.

4. Fót belterület 1563 MNV Zrt.

5. Fót belterület 1565/4 MNV Zrt.

6. Fót külterület 0246/4 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

7. Fót külterület 0241/20 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

8. Fót külterület 0241/21 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

9. Fót külterület 0241/22 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

10. Fót külterület 0241/25 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

11. Fót külterület 0241/26 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

12. Fót külterület 0241/27 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

13. Fót külterület 0241/28 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

14. Fót külterület 0241/29 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
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Általános indokolás

A  lovasterápia  és  a  lovaglás  különösen  jó  hatásfokkal  használható  a  sérült  gyermekek
kezelésében, fejlesztésében, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve árva gyermekek
gondozásában, nevelésében.

A Nemzetközi  Gyermekmentő  Szolgálat  Magyar  Egyesületet  (a  továbbiakban:  Egyesület)  a
javaslat  mellékletében  felsorolt  ingatlanok  egy  részén  már  jelenleg  is  magas  színvonalú
lovasterápiás és egyéb, gyermekek javát szolgáló tevékenységet folytat. Annak érdekében, hogy
az  Egyesület  a  sérült,  rászoruló  gyermekek  lovaglását,  lovasterápiás  kezelését  kiszámítható
feltételek között folytathassa, és beruházásokkal magasabb szintre emelhesse, elengedhetetlenül
szükséges  a  fent  említett  tevékenységre  igénybe  vehető  állami  tulajdonú  ingatlanok
jogviszonyainak hosszú távú rendezése.

Ebben  az  összefüggésben  a  javaslatban  szereplő  állami  tulajdonú  ingatlanok  vagyonkezelői
jogának az Egyesület részére történő biztosítása az a megoldás, amely a gyermekek egészséges
fejlődését szolgáló tevékenységét a leghatékonyabban segíti. A javaslat ezt kívánja biztosítani a
vagyonkezelési jog törvény erejével történő, 20 évre szóló biztosításával a javaslat mellékletében
felsorolt ingatlanok vonatkozásában.

Részletes indokolás

1. § 

Értelmező rendelkezések.

2. § 

Az  állami  tulajdonban  lévő  vagyonra  vonatkozó  jogszabályok  és  a  javaslat  viszonyának
meghatározása.

3. § 

A rendelkezésben az Egyesület kerül vagyonkezelővé kijelölésre a törvényjavaslat mellékletében
felsorolt ingatlanok vonatkozásában. A kijelölés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § (5) bekezdése, valamint ugyanezen törvény 3. § (1) bekezdésének 19. pontjának
ag) alpontja alapján történik. Az ellátott vagyonkezelési tevékenység (ideértve a vagyonkezelt
vagyon hasznosítását is) mint közfeladat indokolja a vagyonkezelés gyakorlásának teljeskörű
ingyenességét, továbbá a visszapótlási kötelezettség teljesítése alóli mentesítést. A közfeladatok
ellátása  mellett  a  mentesítést  az  is  indokolja,  hogy a  vagyonkezelési  díj  és  a  visszapótlási
kötelezettség az Egyesületre mint tisztán nonprofit tevékenységet végző szervezetre olyan terhet
róna, amely az e törvény szerinti feladatai ellátását és működését veszélyeztetné, attól vonná el a
forrást.
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4. § 

A  bejegyzett  vagyonkezelők,  továbbá  haszonbérlők  vagyonkezelői-,  illetve  haszonbérleti
jogának  megszüntetése  mellett  egyes  ingatlanokon  jelenleg  fennálló  vagyonkezelői  jogok
jogfolytonosságának biztosításáról rendelkezik.

5. § 

A § az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésről és annak díjmentességéről rendelkezik.

6. § 

A § az ingatlanokon fennálló egyéb használati jogok sorsát rendezi, egyúttal biztosítja, hogy a
törvény hatályba lépésétől a vagyonkezelésbe adásig tartó időszakban ne keletkezzenek olyan
jogok, amelyek az ingatlanok a 2. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében történő hasznosítását
korlátoznák.

7. § 

A  rendelkezés  biztosítja,  hogy  az  Egyesület  a  vagyonkezelésébe  kerülő  ingatlanokon
beruházásokat, felújításokat eszközölhessen. А törvény a feladatellátás megfelelő színvonalon
való  ellátást  garantáló  beruházásokhoz  biztosítja  a  beruházás  érdekeinek  elsődlegességét  és
megadja a szükséges hozzájárulást a hatósági ügyekben történő önálló eljárásra. A javaslat azt is
lehetővé kívánja tenni, hogy a 2. § (1) bekezdés szerinti célok érdekében az ingatlanokon az
Egyesület  más  civil  szervezetekkel  adminisztratív  terhek  nélkül,  akár  nonprofit  alapon  is
együttműködhessen.

8. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

9. § 

Az  Alaptörvény  38.  cikk  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  a  törvény  egyes  rendelkezései
sarkalatosnak minősülnek.

10. § 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény szükséges módosítása.
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