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 vagyongazdálkodási tárgyú
rendelkezésekről,

valamint

egyes

vagyongazdálkodást

és

nemzeti

pénzügyi

szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló T/17442. 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
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást
és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló
T/17442. számú törvényjavaslat

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
[(4) Az ingatlan tulajdonjogát a Szeretetszolgálat per-, teher- és igénymentesen szerzi
meg.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 3. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés
3. A Tiszántúli Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban
álló Berekfürdő 493 helyrajzi számú, természetben az 5309 Berekfürdő, Berek tér 13. szám
alatt található ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen - az egyház
hitéleti és ifjúsági feladatainak ellátása érdekében - a Tiszántúli Református Egyházkerület
tulajdonába kell adni.
(2) A Tiszántúli Református Egyházkerület az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg.
Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Tiszántúli Református
Egyházkerület az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján
teljeskörűen átvállalja.
(3) Az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogviszony - külön elszámolás nélkül - a Tiszántúli
Református Egyházkerület tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik. A vagyonkezelői
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jogviszony megszűnéséből fakadóan a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő egymással
szemben semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által megállapított
értéket kell megjelölni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban
álló Debrecen 20949 helyrajzi számú, természetben a 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 66. szám
alatt található ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen felsőoktatási és köznevelési feladatok ellátása érdekében - a Tiszántúli Református
Egyházkerület tulajdonába kell adni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Tiszántúli Református
Egyházkerület az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján
teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által megállapított
értéket kell megjelölni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás
4. §
(1) Ez a törvény- a (2)-([4].Q) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hatályba.
(2) A 11. §, a 12. § és a 14. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép
hatályba.
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fil A [18]_ll. § és a [l 9]22. § 2022. január l-jén lép hatályba.

[(3)](12 A [20]23. § és a [21]25. § 2022. január 2-án lép hatályba.
(5) Az 1. § és a 4. § a magyar állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése
napján lép hatályba.
[(4)].(fil A [23]27. § a Budapest V. kerület 24710/4 helyrajzi számú ingatlan társasházi
albetéteinek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése napján lép hatályba.
[(5) A (4)](7) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti rendelkezés hatálybalépésének naptári napját az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás
5. §
A 2. § [(5)](12 bekezdése, a [22-27)26-31. §, a [39]43. § d) pontja és a 3. melléklet[,] az
Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás
6. §
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - 2007. évi CVI. törvény 33. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül
ki:
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,,(3) Központi költségvetési szerv vagyonkezelő a részére megbízási.] vagy] vállalkozási yagy
felhasználási jogviszony keretében előállított, az Nvtv. 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális
jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket - ha azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke [a
tizenötezer]az ötvenezer forintot nem haladja meg - a tulajdonosi joggyakorlóval kötött
megbízási szerződés alapján, az állam nevében és javára értékesítheti a 34. § és a 35. §
alkalmazásával. Az értékesítésből származó bevétel a vagyonkezelő központi költségvetési
szervet illeti meg."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - 2007. évi CVI. törvény 38. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
17.

§

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény ,,Az elidegenítés általános szabályai" alcíme
a következő 38. §-sal egészül ki:
,,38. §
(1) Központi költségvetési szerv vagyonkezelő - a feladatellátásához kapcsolódóan - jogosult
a megbízási.] vagy] vállalkozási vagy felhasználási jogviszony keretében részére előállított,
Nvtv. 11. § (6) bekezdése szerinti ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházására, ha azok
egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az ötvenezer forintot nem haladja meg."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 18. §
Módosítás jellege: kiegészítés

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény V. Fejezete a következő alcímmel egészül
ki:

,,A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és
szakanyagok értékesítésének szabályai

(1) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló, a
honvédelemért felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított
hadfelszereléseket, haditechnikai eszközöket és szakanyagokat (e § alkalmazásában a
továbbiakban együtt: ingóságok) - a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárig - a
vagyonkezelő a tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződés alapján az állam
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nevében és javára értékesítheti. Az értékesítéssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében a
vagyonkezelő a Kormány által rendeletben kijelölt, az állam 100%-os tulajdonában álló
gazdasági társaság (e § alkalmazásában a továbbiakban: gazdasági társaság) közreműködését

veszi igénybe.
(2) A gazdasági társaság az (l) bekezdés szerinti értékesítés során a vagyonkezelő
megbízásából, a vagyonkezelő nevében ellátja az ingóságok értékesítésével összefüggő
feladatokat, az értékesítési eljárás előkészítését és lefolytatását. A gazdasági társaság az
értékesítési eljárás megindítása előtt megállapítja az ingóságok forgalmi értékét az állam
érdekeinek figyelembevételével.
(3) A gazdasági társaság közreműködésére vonatkozó további szabályokat, a gazdasági társaság
értékesítési eljárással összefüggő egyéb feladatait, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokért
fizetendő díj mértékét a Kormány rendeletben állapítja meg."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - 2007. évi CVI. törvény 42/G. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
18. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/G. §-a a következő (3)-(12) bekezdéssel
egészül ki:
,,(5) Az MVH jogosult a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések
a) pályázat útján,
b) az MVH által működtetett e célra létrehozott elektronikus értékesítési felületen vagy
c) versenyeztetés mellőzésével [ történő értékesítésére.]
történő értékesítésére."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - 2007. évi CVI. törvény 42/G. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
18. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/G. §-a a következő (3)-(12) bekezdéssel
egészül ki:
,,( 12) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések tekintetében a [
]42/H-42/O. §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak."
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 21. §
Módosítás jellege: kiegészítés

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. §-a a következő (1 a) bekezdéssel egészül
ki:
,,(1 a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) rendeletben jelölje ki a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések,
haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésében közreműködő 100%-os állami
tulajdonban álló gazdasági társaságot, valamint
b) rendeletben állapítsa meg a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések,
haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésében közreműködő gazdasági társaság
közreműködésére vonatkozó további szabályokat, a gazdasági társaság értékesítési eljárással
összefüggő egyéb feladatait, valamint a gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatásokért
fizetendő díj mértékét."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás
24. §
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) és c) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás)
,,b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet,
továbbá jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó egyházi jogi személy,[
vagy]
c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi
önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, vagy"
(i avára történik.)

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: módosítás
26. §
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésében az ,,egyéb
ingóság megvásárlására - ingatlan kivételével - adásvételi" szövegrész helyébe az ,,egyéb
ingóság megvásárlására - ingatlan kivételével - adásvételi, előállítására megbízási_,_[ vagy]
vállalkozási vagy felhasználási" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás
27. §
Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 6. § (7) bekezdése_,_
b) 1. melléklet B) pont 2. alpontjában a ,,221 Soroksár - Szemeretelep mh." szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: módosítás
28. §
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény hatálya)
,,b) Budapest, Ifjúság útja-Stefánia út-Thököly út-Dózsa György út-Kerepesi út által határolt, a
Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez
tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére:
([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.["])

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás
29. §
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény Melléklete (a 4. melléklet szerint
módosul]helyébe a 4. melléklet lép.
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - 2013. évi CCXLII. törvény 2/B. § (1)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
31. §
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény a következő 2/B.
§-sal egészül ki:
,,2/B. §
(1) Az 1. § (1) bekezdése és az___L_§_ (1 a) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ingatlanok
tekintetében a létesítménygazdálkodási tevékenység állami feladat, amelynek ellátása a
vagyonkezelő feladata. E létesítménygazdálkodási feladatot az állam a 2/A. § (4) bekezdése
szerinti bevétel figyelembevételével finanszírozza."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
37. §
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény (1.
Fejezete] a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §- 2021. évi CI. törvény 7/A. §
Módosítás jellege: módosítás
37. §
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény I.
Fejezete a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:
,,7/A. §
(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban
lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XII. kerület belterület 6886/2 helyrajzi számú,
természetben az 1122 Budapest, XII. kerület Bíró utca 3. szám alatt található ingatlan
ingyenesen - köznevelési feladatok ellátása érdekében - a Dunamelléki Református
Egyházkerület (a továbbiakban: Egyházkerület) tulajdonába kerül.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi
személy az [érintettJ(l) bekezdés szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés
szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog - külön elszámolás nélkül
- az Egyházkerület tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi
joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással
szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az
ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
(5) [Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Egyházkerület per-,

teher- és igénymentesen szerzi meg.
(6) ]Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátására rendelkezésre álló, az ingatlanban található és az OMSZI
vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a
vagyonkezelői jog - külön elszámolás nélküli - egyidejű megszűnésével az Egyházkerület
tulajdonába kerülnek.
[(7)]® A.?; [(6)]ill bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló
ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet
könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
[(8)].(1)_ Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv.
17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - 2021. évi CI. törvény 7/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
37. §
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény I.
Fejezete a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi
személy az [ érintett ]ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés
alapján teljeskörűen átvállalja."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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39. §

Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény
b) 4. § (2) bekezdésében az ,,ingatlan tekintetében" szövegrész[ ek] helyébe az ,,ingatlanok
tekintetében" szöveg lép és az ,.ingatlan forgalmi" szövegrész helyébe az ,,ingatlanok
forgalmi",
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás
39. §
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény
e) 3. mellékletében [szereplő]foglalt táblázat C:2 mezőjében a ,,2. emeletén az OMSZI által
használt terület" szövegrész helyébe a ,,2. emelete és 2 db parkolóhely"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás
1. melléklet a 2021. évi ... törvényhez
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú [melléklete]melléklet

8. pontja a következő 8.33. alponttal egészül ki:
nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
,,8.33. a kutatási, felsőoktatási tevékenységet végző költségvetési szerv, a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve az általa fenntartott intézmény mint juttató által a
juttató kutatással, felsőoktatással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közfeladat
ellátását szolgáló tevékenységével összefüggésben keletkezett kiadványok (könyv, folyóirat,
egyéb kiadvány, mozgóképi megjelenítés) juttatása, elektronikus formában vagy elektronikus
adathordozón is;"
(A

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás
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2. melléklet a 2021. évi ... törvényhez

1. A sportról szóló I. törvény. 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
["]

.n.

(A
Az ingatlan helyrajzi száma

B
A kijelölt vagyonkezelő}

Budapest, 38826

Magyar Lovassport Szövetség
(székhely: Budapest 1087, Kerepesi út 7. Nemzeti
Lovarda)"
["]

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

3. melléklet a 2021. évi ... törvényhez
[I]l. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet II. pont d) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(II Nemzetgazdasági szempontból kiemelt ;elentőségű nemzeti vagyonban tartandó
vagyonelemek)
,,d) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. melléklete szerinti
kiemelt nemzeti emlékhelyen található;
da) II. Rákóczi Ferenc emlékmű,
db) Kossuth-emlékmű,
dc) A Dunánál - József Attila portrészobor,
dd) Tisza István emlékmű,
de) gróf Andrássy Gyula emlékmű,
df) Nemzeti Vértanúk emlékműve,
dg) Összetartozás Emlékhelye."
[11]2_. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet IV. pontjában foglalt
táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(IV Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú
ingatlanok)
.• 1.

Budapesti Olimpiai Központ - Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei"
1146 Budapest, lstvánmezei út 3-5 .
Budagest Ifjúság útja-Stefánia útThökölv út-Dózsa Gxörgy út- Keregesi
út által határolt és a Dózsa Gxörgv és a
Keregesi út által határolt terület
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1

Budapest, Ifjúság útja-Stefánia útútThököly
út-Dózsa
György
Kerepesi út által határolt és a Dózsa
György és a Kerepesi út által határolt
területi

1

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet megjelölés
Módosítás jellege: módosítás
4. melléklet a 2021. évi ... törvényhez

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet megjelölés
Módosítás jellege: módosítás
5. melléklet a 2021. évi ... törvényhez

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet
Módosítás jellege: módosítás
6. melléklet a 2021. évi ... törvényhez
1. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CL törvény 2.
mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
["]
B
(A
e
D
Helyrajzi
Megnevezés)
1.
Település, fekvés
magyar állam
szám
tulajdoni hányada
színház"
.,_,3. Budapest VI. kerület
2903 8/2/A/4
1/1
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 2.
["]
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II. rész
Módosítópont sorszáma: 29.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások
A törvényjavaslat érintett
rendelkezése:
1.

Szövegrész a
javaslatban:

Szövegrész
helyesen:

17. § - 2007. évi CVI. törvény 38. § (1)
Nvtv.
bekezdés

az Nvtv.

3 7. § - 2021. évi CI. törvény 7/B. § (1)
bekezdés

található ingatlant

található ingatlan

3 7. § - 2021. évi CI. törvény 7/C. § (7)
bekezdés

az Áfa. tv.

az az Áfa. tv.

39. § c) pont

ingatlanokban"

ingatlanokban",

Indokolás
1. A 2. § (4) bekezdés a (2) bekezdés szerinti vagyonjuttatási feltételre tekintettel elhagyásra
kerül.
2. A berekfürdői és debreceni üdülőingatlanok egyházi tulajdonba adására az érintett egyházi
jogi személy átvállalt feladatának segítése, hitéleti és ifjúsági feladatainak, valamint
felsőoktatási és köznevelési feladatainak ellátása érdekében kerül sor.
3. A hatályba léptető rendelkezés pontosítása.
4. A sarkalatossági záradék pontosítása.
5. Jogtechnikai pontosítás.
6-7. A Vtv. 38. §-ában foglalt rendelkezéssel való összhang megteremtése érdekében tett
jogtechnikai pontosítás. A rendelkezés kiterjesztésre kerül és a felhasználási jogviszony
keretében előállított vagyonelemek értékesítésére és adományozására is jogosulttá válnak a
központi költségvetési szerv vagyonkezelők.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
8.,11. Összhangban a Vtv. 2022 januárjától hatályos változásaival, a kivezetésre szánt állami
vagyon
vonatkozásában
a
Maradványvagyon-hasznosító
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság működésének megkezdésével, valamint a Vtv. 2. § új (la) bekezdésének
tartalmával indokolt a honvédelmi célra feleslegessé vált vagyonelemek értékesítésére
vonatkozó speciális eljárásrend kialakítása.
A javaslat célja a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingó vagyonelemek értékesítésének
hatékonyabbá tétele egy, a speciális szakmai ismeretek birtokában lévő, a magyar állam 100%
os tulajdonában álló gazdasági társaság közreműködésével.
A honvédelmi célra feleslegessé vált ingó vagyonelemek körét nem a vagyontárgy jellege,
hanem a vagyontárgy vagyonkezelője determinálja. A honvédelmi célra feleslegessé vált ingó
vagyonelemek és azon belül is a hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok,
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készletek típusára, jellegére, fizikai állapotára, a piaci viszonyokra, a korlátozott,
engedélyekhez kötött kereskedelmi forgalomra, ezáltal a szűkebb számú lehetséges piaci
szereplőkre figyelemmel szükséges a speciális szakmai ismeretek birtokában lévő, a magyar
állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság kijelölése az értékesítés lebonyolítására.
A kormányrendeletben kijelölésre kerülő gazdasági társaság a kereskedelmi észszerűség
követelményének megfelelően köteles eljárni azzal, hogy az állami vagyont bármely, a
törvényben meghatározott vagy egyéb olyan eljárással értékesítheti, amely megfelel az érintett
vagyonelem kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos
értékesítési módokra vonatkozó szabályoknak, és a honvédelmi célra feleslegessé vált ingó
vagyonelemek tekintetében az állami tulajdon gyors, hatékony, célszerű és költségtakarékos
megszűnését eredményezi az észszerű állami vagyongazdálkodás feltételeinek biztosítása
érdekében.
A honvédelmi célra feleslegessé vált ingóságok speciális jellemzőire, alkalmazásuk körére
tekintettel az értékesítésük előkészítése és annak lebonyolítása is speciális ismereteket igényel.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
9. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
10. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
12. Jogtechnikai pontosítás a felsorolás elemei közötti logikai kapcsolat biztosítása érdekében.
13. A Vtv. módosításra figyelemmel indokolt az Nvtv. megfelelő módosítása.
14. Az országos törzshálózati vasúti pályákat meghatározó rendelkezések 2021. július l-jétől

hatályos módosítása nyomán sor kerül az Nvtv. mellékletének módosítására és a Budapest
XXIII. kerület, Soroksár - Budapest XVIII. kerület, Szemeretelep megállóhely közötti 221.
számú vasútvonal mellékletből való törlésére.
15. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
16. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
17. Jogtechnikai pontosítás.
18. Jogtechnikai pontosítás.
19. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 7/A. §

(5) bekezdése a (2) bekezdés szerinti vagyonjuttatási feltételre tekintettel elhagyásra kerül,
továbbájogszabályszerkesztési pontosításokra kerül sor.
20. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
21. Jogtechnikai pontosítás.
22. Jogtechnikai pontosítás.
23. Az adómentességi kategória pontosítása azzal, hogy kiadványnak minősül a mozgóképi

megjelenítés és adómentes a kiadványok juttatása akkor is, ha a juttatás elektronikus formában
vagy elektronikus adathordozón valósul meg.
24. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
25. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
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26. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
27. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
28. Jogszabályszerkesztési pontosítás.
29. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások.
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