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c) az egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  Ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, kármentesítését, illetve ha az  Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 

akkor a szükséges engedélyek megszerzését;

d) az egyházi jogi személy a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 

13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 

kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 

írásban tesz eleget;

e) amennyiben az egyházi jogi személy a d) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont 

szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. – az  erre vonatkozó 

felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül – meg'zetni;

f ) az Ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  egyházi jogi személy a  jelen határozatban 

és a  szerződésben az  adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles használni és 

hasznosítani;

g) ha az  egyházi jogi személy az  f )  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz 

eleget, az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  egyházi 

jogi személy a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 

az MNV Zrt.-nek meg'zetni;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy a  szerződés megkötésére kizárólag abban az  esetben kerüljön sor, ha az  egyházi jogi 

személy a  szerződés általa történő aláírásának időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 

260.  §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és 

a  tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik, a  köztartozásmentes adózói minőséget 

az egyházi jogi személy az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: e határozat közzétételét követő 6 hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1013/2019. (I. 25.) Korm. határozata

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami 

szerepvállalásról

A Kormány az  államnak a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény 3.  § (3)  bekezdés 

c) pontjában foglalt feladatára 'gyelemmel, a balatoni menetrendi személyhajózással, a komp- és révközlekedéssel, a közösségi 

használatú vízi létesítmények (strandok, közforgalmú kikötők) karbantartását elősegítő műszaki /otta működésével kapcsolatos 

feladatok ellátása során felmerülő állami szerepvállalás szükségességének erősítése és az  egyes korszerűsítések hatékonyabb 

megvalósításának elősegítése céljából – összhangban a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztési koncepciójával – 

az alábbiakkal ért egyet:

 1. a magyar állam és az  érintett önkormányzatok között 2008. október 27-én létrejött ingyenes részvény átruházási 

megállapodás (a  továbbiakban: korábbi megállapodás) – és annak módosításai – előtti állapot részleges 

helyreállítása céljából felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján a  magyar állam nevében egyeztetést folytasson, és 

kössön megállapodást a részvényeket tulajdonló önkormányzatokkal akként, hogy az önkormányzatokat a korábbi 

megállapodás alapján terhelő 1 424 000 000 forint tőkejuttatási kötelezettség elengedése mellett a  Balatoni 

Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Balatoni Hajózási Zrt.) 1 424 000 000 forint 

névértékű részvénycsomagja az önkormányzatok részéről a magyar állam javára ingyenesen átadásra kerüljön;
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Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az egyeztetések tekintetében azonnal 

a megállapodás tekintetében 2019. január 31.

 2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban megjelölt megállapodás 

megszületése esetén – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – készítsen elő jogszabály-módosítást és tegye 

meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Balatoni Hajózási Zrt.-ben létrejövő állami részesedés 

tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Magyar Turisztikai Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság kerüljön kijelölésre;

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: az 1. pont szerinti megállapodás létrejöttét követően azonnal

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke 

bevonásával – készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1014/2019. (I. 25.) Korm. határozata

a Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről

A Kormány

 1. egyetért azzal, hogy a magyar állam tulajdonában álló, Sopron külterület 0503/4, 0504/5 és a 0492/4 helyrajzi számú 

ingatlanokon, illetve a  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 

álló, Sopron külterület 0504/3 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárások 

végleges befejezését követően kialakított ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) zenei fesztiválok és 

egyéb városi rendezvények megrendezéséhez szükséges közműfejlesztés (a továbbiakban: Beruházás) költségvetési 

forrásból nyújtott támogatásból valósuljon meg;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítását követően az Önkormányzat az állami tulajdonú Ingatlanokat zenei 

fesztiválok és egyéb városi rendezvények megrendezéséhez használhassa;

 3. az 1. és 2.  pontban foglalt célok elérése érdekében az  Ingatlanokat a  termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra 'gyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja;

 4. egyetért azzal, hogy az  Ingatlanokon zenei fesztiválok és egyéb városi rendezvények megtartása céljából 

a Beruházást az Önkormányzat valósítsa meg, ennek biztosítása érdekében felhívja az agrárminisztert – a nemzeti 

vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –, hogy az állami tulajdonú Ingatlanok tekintetében, 

a  Beruházás kivitelezése és a  2.  pont szerinti rendezvények tartása érdekében az  Önkormányzat által történő 

használathoz szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: agrárminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához a  miniszterelnök kabinetfőnöke az  Önkormányzat támogatási 

kérelme alapján a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet 

XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 

11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: TFC) terhére legfeljebb 990 000 000 forint 

költségvetési támogatást biztosítson az Önkormányzat részére;


