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Tisztelt képviselő testület! 
Az elmúlt évben már tájékoztatást kapott a képviselő testület a nemzeti vagyonról szóló törvényről, ezen 
belül is az átlátható szervezetek felülvizsgálatáról.  Most ismét kérem a Tisztelt Képviselő testületet, 
hogy a törvényi előírás szerint vizsgálja felül az Önkormányzat szerződéseit, ezen belül is a szerződéses 
partnerek, szervezetek átláthatóságát. 
 
 
Törvény ismertetése: 
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon, a nemzeti vagyon 
megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, valamint az állam 
kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységek körét, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait és feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) elfogadásával, a nemzeti vagyonra vonatkozó egységes 
vagyongazdálkodási alapelvek meghatározása révén, és az ezek mentén tett kormányzati intézkedésekkel egy gazdaságosabb, 
átláthatóbb, a vagyon megőrzésére, széles körű hasznosítására, költségtakarékos kezelésére összpontosító felelős 
vagyongazdálkodási rendszer kiépítése kezdődött meg. 
 

 
 
 



 
 
A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás körében a törvény egységes fogalomrendszert épít fel, melyek közül a jelentősebbek: 

� átlátható szervezet: a nemzeti vagyongazdálkodás körében az off-shore szervezetek elkerülését célozó 
meghatározás, 

� a közfeladat értelmezése: a nemzeti vagyon elsődleges rendeletetéseként a közfeladatok ellátásának biztosítását írja 
elő a törvény, ehhez a közfeladat értelmezését is megadja: eszerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami 
vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és 
feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi 
szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását is. 

� az Alaptörvényben bevezetett új fogalom a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: 
melynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. 

� vagyonkezelő: a vagyonkezelők körét lényegesen szűkíti a törvény, azaz kizárólag állami, vagy önkormányzati körbe 
tartozó szervezet lehet vagyonkezelő. A vagyonkezelő jogosultságai azonban a tulajdonos jogaival és 
kötelezettségeivel megegyeznek azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal 
vagy más dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik 
személyre a törvényben foglalt kivétellel nem ruházhatja át és nem terhelheti meg.  

� nemzeti vagyon használója: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerződés alapján, a helyi önkormányzat vagyona 
tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont 
birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló; 

 
A nemzeti vagyon kategóriái: 
A törvényben a nemzeti vagyon 4 fő kategóriába került besorolásra, e csoportok a nemzeti vagyon védelmének kereteit 
adják. 

1. Kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdon 
A törvény taxatíve sorolja fel, ezen vagyonelemek nagyon szigorú védelem alá esnek. 
Teljes terjedelmükben forgalomképtelenek, a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve nem idegeníthetőek el, nem 
terhelhetőek meg, rajtuk osztott tulajdon nem létesíthető. Hasznosításuk kizárólag állami, vagy önkormányzati gazdálkodó 
szervezet által, vagy koncesszióban történhet. 

2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon 
Jogszabály (törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet) határozza meg. 
 Az ekként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, 
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének 
tilalma alatt áll. Hasznosítása nem koncesszió-köteles (Kbt. vonatkozik ezekre is!). 
A törvény 2. melléklete taxatíve sorolja fel azokat társasági üzletrészeket, melyek megőrzése hosszú távon indokolt. A 
melléklet tartalmazza továbbá a többségi állami, illetőleg önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatást végző 
társaságokat is (nevesítés nélkül), továbbá meghatározott erdő kategóriákat, valamint a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek felsorolását. 

3. Korlátozottan forgalomképes vagyon 
Elidegenítésük és hasznosításuk a külön jogszabályban (törvény vagy az önkormányzat rendelete) meghatározott feltételek 
teljesülése esetén lehetséges. 

4. Az üzleti vagyon 
Megkötés, engedély nélkül elidegeníthető, hasznosítható a jogszabályi keretek, előírások szerint (versenyeztetés stb.). 
 
A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon. 
 A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, a törzsvagyon 
körét jogszabály határozza meg, forgalomképessége kizárt vagy korlátozott. 
Az önkormányzati törzsvagyont a kizárólagos önkormányzati tulajdonba tartozó vagyoni kör, a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített önkormányzati vagyon és a korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati vagyon együttesen jelenti. Minden más vagyon üzleti vagyon, mellyel az önkormányzat szabadon gazdálkodik. 

6. § (1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - a (2) és (3) bekezdésben és a 
14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen 
okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, 
biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében fennáll. 
 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdona: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik; 
b) terek és parkok;  
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér és létesítményei,  



d) az önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények kivéve a vízi közművek. 
 

Önkormányzati vagyon 
 
 

 
Törzsvagyon           

        Üzleti vagyon 
 
 
Forgalomképtelen 
     Korlátozottan  forgalomképes 
 
 
 
Kizárólagos  Kiemelt  jelentőségű 
 
A vagyongazdálkodás alapelvei 

� A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása és a társadalmi szükségletek 
kielégítése.  

� A nemzeti vagyonnal rendeltetésszerűen és felelősen kell gazdálkodni, egységes elvek mentén, az állam és az 
önkormányzatok mindenkori teherbíró képességéhez igazodóan. 

� A vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. 
�  A közfeladatok ellátása szempontjából feleslegessé vált vagyontárgyak elidegenítése lehetséges. 
� Az állam és az önkormányzatok csak és kizárólag átlátható szervezetet alapíthatnak, csak átlátható szervezetben 

vehetnek részt és rendelkezhetnek részesedéssel, a nemzeti vagyon hasznosításában is csak átlátható szervezetek 
vehetnek részt. 

� A cégalapítások és a társasági tulajdonlás vertikális korlátozásával a nemzeti vagyon társasági tulajdonba kerülését 
a tulajdonos  hozzájárulásához köti a törvény. 

� Stratégiai tervezés az önkormányzati vagyongazdálkodás területén: közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. 
� A nyilvántartás és ellenőrzés a tulajdonosi joggyakorló kötelezettsége. 

8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése 
alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban 
amely, vagy amelynek valamely – nem természetes személy – tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, 
törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles 
haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében. 
(2) Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági társaság, vagy 
annak valamely tagja az állam vagy a helyi önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem 
átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a 
gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 
 
A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása: 
Törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár felett a nemzeti vagyon tulajdonjogát 
átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy 
vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet azzal, hogy  
a tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tennie a következő feltételeknek: 
 - a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el az ingatlant, és a  

juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni, 
 - az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 
 
Állami elővásárlási jog gyakorlása: 

� A helyi önkormányzat tulajdonában levő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. 

� A volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások értékesítése esetén az állam elővásárlási joga a lakásban élő 
bérlő elővásárlási jogát követi. 

 
 
A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei : 
a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése, 



b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér létrehozása és működtetése a reptéri  
létesítményekkel együtt, 
c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás, 
d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése, 
e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése, 
f) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények működtetése. 
 
Egyéb fontos rendelkezések: 
A törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket a törvény 
rendelkezései nem érintik. A korábban létrejött szerződések időtartamának e törvény hatálybalépését követően történő 
meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minősül. 
 
A nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonnak minősül a törvény hatálybalépését követően az állam vagy az önkormányzat 
tulajdonába kerülő vagyon. A törvény 1. sz. mellékletében nem szereplő, e törvény hatálybalépését követően létrejövő vagy 
bármilyen más jogcímen az állam tulajdonába kerülő folyóvizek és természetes tavak, a medrükkel együtt, valamint országos 
törzshálózati vasúti pálya e törvény erejénél fogva az állam kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonnak minősül 
 
Nem ütköznek az osztott tulajdon létesítésének tilalmába a törvény hatálybalépését megelőzően - a szerződéskötéskor 
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - megkötött, tartós jellegű felépítményekre vonatkozó, osztott tulajdon 
létesítésére irányuló rendelkezést tartalmazó szerződések. 
 
A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából – az e törvény hatálybalépésétől 
számított 60 napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 
Aki nemzeti vagyonnak az e törvény hatálybalépését megelőzően kötött, e törvény hatálybalépésekor fennálló szerződés 
alapján a használója, 2012. december 31-éig köteles feltárni a tulajdonosi szerkezetét a tulajdonosi joggyakorló felé. A fent 
meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményt törvény állapítja meg. (Ez a Kbt.) 
 
Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat olyan gazdálkodó szervezetben rendelkezik társasági részesedéssel, amely 
társaság vagy valamely tagja nem felel meg e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak, a társasági szerződést 
2012. december 31-éig felülvizsgálja és kezdeményezi a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható 
szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 
A szerződés megkötésére és tartalmára a pályázati kiírás vagy a Kormány határozatának közzétételekor hatályos 
jogszabályok irányadóak, amennyiben a pályázat eredményhirdetése e törvény hatálybalépése előtt megtörtént. 
 
 
Előterjesztés folytatása: 
Az Nvtv. új alapokra helyezi az önkormányzati vagyonnak az önkormányzati feladatok ellátása, a 
közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, megóvása érdekében az 
önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés, gazdálkodás szabályait, kereteit. Az 
Önkormányzatnak 2012-ig felül kellett vizsgálni az összes szerződéses partnereit az alapján, hogy mely 
partner  nem átlátható szervezet, mely az elmúlt évben megtörtént. 
 

I.   
Az ÚJFÖLD Kft felülvizsgálatra került. Mint tulajdonos társ a Kft-ben a VICARIÓ Kft., közölte, hogy 
megszüntette a szervezetében lévő LINDROS INVESTMEN Vagyonkezelő Kft átláthatatlanságát.  
Ezt felülvizsgálva Ismételten kérem a tisztelt Képviselő Testülete, hogy, győződjön meg arról, hogy a  
LINDROS INVESTMEN Vagyonkezelő Kft valóban átlátható szervezet e. Mellékelten csatolom a cég 
cégadatait, amely alapján megállapítható, hogy az ÚJFÖLD Kft egyik tulajdonosa a VICARIO Kft, 
mely cégnek tulajdonosa a LINDROS INVESTMEN Vagyonkezelő Kft, akinek tulajdonosa a VIVEKA 
HOLDING AB SE 10393 Stockholm, Regeringsgatan-65 szervezet, aki véleményem szerint nem 
eldönthető, hogy átlátható szervezet e. 
 
Átlátható szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az olyan 
belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 

ba) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 



bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak 
 
 
Ennek alapján amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével 
működő gazdasági társaság, vagy annak valamely tagja az állam vagy a helyi önkormányzat általi 
alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati 
tulajdonos kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi 
szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.  
 
 
Határozati javaslat: 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI törvényi előírásainak,  megbízza Dr. Pacsirta István  ügyvédet, hogy keresse meg a VICARIO 
Kft- t  annak igazolása végett, hogy a társaság egyik közvetett tulajdonosa VIVEKA HOLDING Kft   
törvény alapján átlátható szervezetnek minősül e , és ezt okiratokkal igazolja 30 napon belül.     
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

II. 
 
II/a:  Az eddig még nem vizsgált szerződéses partnere az Önkormányzatnak a Faluközpont Kft, akivel 
az Önkormányzat üzemeltetői szerződést kötött a Faluközpontban lévő Önkormányzati vagyon 
működtetésére.  A fenti jogszabályi ismertető alapján megállapítható, hogy a Faluközpont Kft. 
tulajdonosi körében a GASTAG Gastro-Invest AG FL 9497 Triesenberg cég nem átlátható.  
 
Átlátható szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az olyan 
belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 

ba) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak 
 
Határozati javaslat: 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete eleget téve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI törvényi előírásainak megbízza Dr. Pacsirta István  ügyvédet, hogy keresse meg a 
FALUKÖZPONT Kft- t  annak igazolása végett, hogy a társaság egyik tulajdonosa GASTAG Gastro-
Invest Kft a törvény alapján nem  átlátható szervezetnek minősül, így okiratokkal igazolja 30 napon 
belül a Kft, hogy a tulajdonosi köréből kikerült nem átlátható szervezet. Amennyiben a határidőn belül 



nem igazolja hitelt érdemlő módon törvényi kötelezettséglét, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a bérleti és az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú felmondásával. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

II/b:  Az Ügyvéd Úr megvizsgálva a jelen napirend alapján a korábban Önkormányzat és 
FALUKÖZPONT Kft üzemeltetői és bérleti szerződését,  javasolja, hogy,  mivel a Faluközpont Kft az 
Önkormányzat tulajdonát bérbe adta harmadik fél részére arról a Képviselő-testület írásban járuljon 
hozzá.  

Határozati javaslat: 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete  hozzájárulását adja ahhoz hogy a 
FALUKÖZPONT Kft a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlant,  vagy annak egy meghatározott részét 
a FABÓK ÉS FAÓK Kft ( Újhartyán, Hunyadi u. 33.) bérlet jogcímén használatába adja. A képviselő 
testület megbízza Dr. Pacsirta István ügyévedet, hogy  keresse meg a Faluközpont Kft-t, miszerint 
tegyen eleget az Nyvtv. 11.§ (12) második mondatában foglalt kötelezettségének, az az önkormányzat 
mint tulajdonos is jogosult azon bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben akár a 
faluközpont Kft akár a Fabók és Fabók Kft közvetlen vagy közvetett tulajdonosi körének változása okán 
nem átlátható szervezeté minősül. Illetve a Faluközpont Kft módosítsa a bérleti szerződést a Fabók és 
Fabók Kft-vel, mely módosítás alapján tájékoztassa az nevezettet,  az Önkormányzatot megillető 
ingyenes teremhasználatról. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
Göndörné Frajka Gabriella 

jegyző 
 
 


