
Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2020. 11. 24.

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/13673. 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 javaslatokat. megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e
a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság -- a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján -- a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 11. 24. napján lezárta.

Bánki Erik
elnök



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

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

Az előterjesztő képviselője tárcaálláspontot közölt.

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Herczeg Tamás (Fidesz), Stummer János (Jobbik)
Módosítópont: T/13673/2/1., T/13673/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[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
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
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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.]

T/13673/2/1-3. sz., T/13673/3/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 3., 4.

A T/13673/2/1. módosító javaslatot(tal):

A T/13673/3/1. módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért

nem támogatja
nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Völner Pál (Fidesz)
Módosítópont: T/13673/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. 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, Sze11t István tér 1. szám alatt található ingatlan - hitéleti és kulturális feladatainak
elősegítése érdekében - ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (a továbbiakban:
Főegyházme_gye)J..1ilajdonába kerül.

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

A 7. § szeriD1i 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 7. § alap1í11_ingycg(,?s_en tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva - az Nvtv. 13. § (4)
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bekezdés a) pontjától és 13. § (5) bekezdésétől eltérően - határozatlan időre szóló elidegenítési és
terhelési tilalomJlcll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan
nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi. A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan
vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

T/13673/4/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
2., 5., 6.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Herczeg Tamás (Fidesz), Stummer János (Jobbik)
Módosítópont: T/13673/2/2., T/13673/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

T/13673/2/1-3. sz., T/13673/3/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 3., 4.

A T/13673/2/2. módosító javaslatot(tal):

A T/13673/3/2. módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért

nem támogatja
nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Herczeg Tamás (Fidesz), Stummer János (Jobbik)
Módosítópont: T/13673/2/3., T/13673/3/3.
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
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Alaptörvény 38. cikk ( 1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

T/13673/2/1-3. sz., T/13673/3/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 3., 4.

A T/13673/2/3. módosító javaslatot(tal):

A T/13673/3/3. módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért

nem támogatja
nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: S.
Benyújtó: Dr. Völner Pál (Fidesz)
Módosítópont: T/13673/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. § 

(]) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. § (]), (2) és (4) bekezdése, a 7. §, a 10. §,
~11-12. §, a 16-17. §, a 18. § ( l) és (3) bekezdése, a 19-21. §, a 24. §, valamint a 3. és a 4. melléklet
az Alaptörvény 38. cikk ( l) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

T/13673/4/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
2., s., 6.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Völner Pál (Fidesz)
Módosítópont: T/13673/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § 
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont[ 4. alpontjában foglalt táblázat 4.5. sora.]
a) 4. alpontjában foglalt táblázat 4.5. sora,
hl 11. aJpnntjában foglalt táblázat 11.3. sora.
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T/13673/4/1-3. sz.

Megjegyzés: J\ következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
2., 5., 6.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
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