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Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/10743. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 06. 09. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10743/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Törvény 15. §
Módosítás jellege: elhagyás

72. §

A Törvény VI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„[15. §

(1) A Lebonyolító a megüresedett ingatlant az állami vagyonról szóló törvény szerint, az e
törvényben és e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt eltérésekkel – az
MNV  Zrt.  által  működtetett  elektronikus  aukciós  rendszer  útján  –,  versenyeztetéssel
értékesíti.

(2) A megüresedett  ingatlan  vevőjének  az  ingatlan  tulajdonjogának  megszerzése  napján
tulajdonjoga  keletkezik  a  megüresedett  ingatlanban  található  azon  ingóságokon,  amelyek
birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott.

(3) Az  MNV  Zrt.  a  Lebonyolító  részére  az  elektronikus  árverésen  történő  értékesítést
ingyenesen teszi lehetővé.]”

T/10743/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10743/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Törvény 16. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Törvény VI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

(1)  [Ha  az  értékesítést  célzó  második  árverés  is  eredménytelen,  a  második  árverés
eredménytelenségéről a ]A Lebonyolító által az érintett helyi önkormányzatnak küldött értesítés
kézhez vételét követő harmadik hónap első napján, a megüresedett ingatlan fekvése szerint illetékes
helyi önkormányzatnak e törvény erejénél foga ingyenesen tulajdonjoga keletkezik a megüresedett
ingatlanon,  és  az  ingatlanban  található  azon  ingóságokon,  amelyek  birtoklásával  a  korábbi
tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott.”

T/10743/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

T/10743/2/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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