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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[4. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

6. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában
lévő  Szabadkígyós  belterület  384 helyrajzi  számú,  Szabadkígyós  belterület  386/7  helyrajzi
számú,  valamint  Szabadkígyós  belterület  386/8  helyrajzi  számú ingatlanok  és  az  azokhoz
kapcsolódó  ingóságok  ingyenesen  a  Nemzeti  Ménesbirtok  és  Tangazdaság  Zártkörűen
Működő  Részvénytársaság  (a  továbbiakban:  Ménesbirtok  Zrt.)  tulajdonába  kerülnek  a
Ménesbirtok Zrt. kulturális, örökségvédelmi, oktatási és szakképzési közfeladatai ellátásának
elősegítése  céljából.  Az  átvevő  jogi  személy  az  ingatlanokat  és  az  azokhoz  kapcsolódó
ingóságokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) A Szabadkígyós  belterület  384  helyrajzi  számú  ingatlan  átfogó  felújítására  irányuló
beruházással  összefüggésben  a  tulajdonosi  joggyakorló  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságnak  és  az  ingatlanok  és  ingóságok  jelenlegi
vagyonkezelőjének,  a  NÖF  Nemzeti  Örökségvédelmi  Fejlesztési  Nonprofit  Korlátolt

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Felelősségű  Társaságnak  a  vagyonkezelési  jogviszonyhoz  kapcsolódó  elszámolási
kötelezettsége nincs, egymással szemben követelést nem támaszthatnak.

(3) Az  (1)  bekezdés  szerinti  tulajdonátruházásoknak  az  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti
meg. A szerződésben az (1) bekezdés szerinti ingatlanok és ingóságok forgalmi értékeként a
könyv szerinti értéket kell megjelölni.

(4) Az (1)  bekezdés  alapján ingyenesen  tulajdonba  adott  ingatlanokon határozatlan  időre
szóló elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára, ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését  a  tulajdonjog bejegyzése  iránti  kérelem benyújtásával
egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 1-[6]5. §, a 16-17. §, a 19. §, a 20. § a) és b) pontja, a 21. § és az 1-3. melléklet 2021. január
1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, az 5. §, a [6. § (1), (2) és (4) bekezdése, a ]11-12. §,
a 16-17. §, a 18. § (1) és (3) bekezdése, a 19-21. §, a 24. §, valamint a 3. és a 4. melléklet az
Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Indokolás 

A  szabadkígyósi  Wenckheim-kastély  és  annak  parkja  egy  olyan  közkincs,  amelyet  ilyen
eljárással átjátszani nem lehet sem magán-, sem pedig állami tulajdonú cégnek.

Azok a szabadkígyósi polgárok, akiknek ez a kastély több mint évszázada az otthonuk részévé
vált,  megérdemlik  azt,  hogy mindenfajta  döntés  előtt  tájékoztassák  és  megkérdezzék  őket  a
kastély további sorsáról.

Az  Előterjesztő  vonja  vissza  javaslatát,  és  a  Kormány  kezdeményezzen  egyeztetést  a
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szabadkígyósi  polgárokkal,  amely  egyeztetés  során  részletesen  beszámol  a  jövőt  illető
elképzeléseiről az adófizető polgároknak.
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