
Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján - az Egyes vagyongazdálkodást érintő
rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/13673. számú törvényjavaslathoz a mellékelt részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő.

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
az Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási

tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/13673. szám)

Módosítópont sorszáma: 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

14. 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
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-
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nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új S. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

5. Állami tulajdonú ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes
tulajdonba adása

Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az
ingatlan-nyilvántartás szerint Esztergom belterület, 16242 helyrajzi számú, természetben az
Esztergom, Szent István tér 1. szám alatt található ingatlan - hitéleti és kulturális feladatainak
elősegítése érdekében - ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (a továbbiakban:
Főegyházmegye) tulajdonába kerül.

A 7. § szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Főegyházmegye az érintett ingatlant terhelő
kötelezettségeket a 9. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

A 7. § szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az
ingatlan forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

A], § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva - az Nvtv. 13. § (4)
bekezdés a) pontjától és 13. § (5) bekezdésétől eltérően - határozatlan időre szóló elidegenítési és
terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan
nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával
~gyidejűleg a tu1illg-911osijoggyakorló kérelmezi. A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan
vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

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

(3) Az l-(6]2. §, a 16-17. §, a 19. §, a 20. § a) és b) pontja, a 21. § és az 1-3. melléklet 2021. január
l-jén lép hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. § (1)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.

Módosítópont sorszáma: S.
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.

Módosítópont sorszáma: 6.
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 7. §, a 10. §,
g___l 1-12. §. 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.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Nvtv. 6. § (3f) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Nvtv. 6. §-a a következő (3e) és (3f) bekezdéssel egészül ki:

.. (31) A (3e) bekezdés alapján létrejött osztott tulajdon esetén az épület vonatkozásában az (1)
bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezéseket [ megfelelően ]alkalmazni kell."
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (3) bekezdés - Nvtv. 12. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Nvtv. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magában foglaló pályahálózat vagy olyan
vasúti pályahálózat működtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka
a része, kizárólag az állam vagy az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja vagy
részvényese az állam, vagy amely az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában áll. E
szabály alól kivételt képez, ha az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége
gyakorlásának időleges jogát [külön ]törvényben szabályozott módon, koncesszió útján engedi át."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § 
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont[ 4. alpontjában foglalt táblázat 4.5. sora.]
a) 1. alpontjában foglalt táblázat 1.37. és 1.42. sora,
b) 4. alpontjában foglalt táblázat 4.5. sora,
e) 13. alpontjában foglalt táblázat 13.16. sora.

Módosítópont sorszáma: 10. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § 
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. ponti 4. alpontjában foglalt táblázat 4.5. sora.]
a) 4. alpontjában foglalt táblázat 4.5. sora,
b) 11. alpo1füában fowlt táblázat 11.3. sora.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - A Közép-európai Épített Örökség Megőrző
Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény 2. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
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Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény (a

továbbiakban: 2020. évi XCIII. törvény) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) Az Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a Kormány
[megfelelően ]gondoskodik. Az Alapítvány 1. § (3) bekezdésében meghatározott közérdekű
tevékenysége, közfeladata ellátása érdekében az Alapítvány részére az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére pénz, vagyontárgy, illetve
vagyoni értékű jog útján történő ellenérték nélküli adomány juttatható, kötelezettség teljesíthető."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[23. § 

A 2020. évi XCIII. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. § 

A 2. § (1 )-(7) bekezdése és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül."]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat cím
Módosítás jellege: módosítás

,,Az MNF /Magyar Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság /Nonprofit Kfi. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek"

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat cím
Módosítás jellege: módosítás

,,A Filharmónia Magyarország /Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság /NKfi. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek"

Módosítópont sorszáma: 15. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat új 54. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

.\ e D E 
r------ -+-------

1 Megnevezés
- ----------- _____L _L__ -L---------~--------j 

Vagyon-csoport Típus Leltári szám Vonalkód

,_____________ - ------·----------
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1 ZONGORA FÖRSTER lzoNGORA ILSZ0000000000638 

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

[Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 8. alpontjábanfoglalt táblázat a következő 8.13. sorral egészül kit]

Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 8. alpontjában foglalt táblázat a következő 8.13. sorral egészül ki:

[8],J_.13. SOPRON
Templom u. 2. [Esterházy-palota) Esterházy-palota"

-----------~---------------------~

Indokolás

1., 3., S. Lásd a T/13673/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
2., 6., 10. Lásd a T/ 13673/4. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
4. Sarkalatossági záradék pontosítása.
7. Normavilágosságot, illetve jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás.
8. Normavilágosságot, illetve jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás.
9. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyonkörből való kivonással a forgalomképessé tett
ingatlanok műemléki állapota megmenthető, az ingatlanok felújítása, korszerűsítése és hasznosítása
magántőke bevonásával biztosítható.
11. A módosítás eredményeképp lehetővé válik az Alapítvány részére pénz, vagyontárgy, illetve
vagyonértékű jog adományozása.
12. A módosítani tervezett törvény melléklete feles rendelkezésként lett elfogadva, az utólagos
sarkalatossá tétel közjogilag is problémás a módosító rendelkezés elhagyása indokolt.
13. Jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás a normaszövegben korábban bevezetett rövidítésre
tekintettel.
14. Jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás a normaszövegben korábban bevezetett rövidítésre
tekintettel.
15. A tervezeti kiegészül egy további hangszer, a Förster zongora átadására vonatkozó rendelkezéssel.
A zongora az eredeti javaslat szerint átadásra kerülő vagyonelemekkel azonos módon a Filharmónia
Magyarország NKft. használatában áll.
16. Jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás.
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