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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1098/2022. (III. 1.) Korm. határozata
a szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba 
adásáról

A Kormány
 1.  az  egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi 

XXVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXVIII. törvény) 3. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy az 1. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó, a fenntartóváltozással érintett engedélyes feladatellátásához 
szükséges ingatlanokat – ideértve a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó 
ingatlanokat is –, valamint a  feladatellátáshoz kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó ingó vagyont és vagyoni 
értékű jogokat ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken az  1.  mellékletben meghatározott egyházi 
fenntartó tulajdonába adja;

 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti 
Földügyi Központ útján, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság útján tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésre, az  átadásra kerülő ingóságokról és vagyoni 
értékű jogokról a jegyzőkönyvek aláírásra kerüljenek az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartóval;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő harminc napon belül
 3.  a 2020. évi XXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2. melléklet szerinti, 

állami vagyonba tartozó, a fenntartóváltozással érintett engedélyesek feladatellátáshoz kifejezetten és nevesítetten 
kapcsolódó ingatlanokat, valamint a  kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó ingó vagyont és vagyoni értékű 
jogokat ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken a  2.  mellékletben meghatározott egyházi fenntartók 
tulajdonába adja;

 4.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján, valamint az  emberi 
erőforrások miniszterét, hogy a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződések megkötésre, az  átadásra kerülő ingóságokról és vagyoni értékű jogokról a  jegyzőkönyvek 
aláírásra kerüljenek a 2. mellékletben meghatározott egyházi fenntartókkal;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő harminc napon belül
 5.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 

tegyék meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Vác belterület 998/2 helyrajzi számú ingatlan 
esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza 
azt is, hogy a tulajdonba vevő tudomásul veszi és vállalja a tulajdonba vételt követően az ágazati jogszabályokban 
foglalt védettségből eredő valamennyi előírás és kötelezettség teljesítését, különösen a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvényben előírt feltételeknek való megfelelést;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a szerződéskötés során
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 6.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét,  
hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Debrecen, II. kerület 22252/2 helyrajzi 
számú ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
tartalmazza azt is, hogy a  tulajdonba vevő tudomásul veszi és vállalja a  tulajdonba vételt követően az  ágazati 
jogszabályokban foglalt védettségből eredő valamennyi előírás és kötelezettség teljesítését, különösen 
a Natura 2000 területekre vonatkozó, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint a  Debrecen–hajdúböszörményi tölgyesek kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területre elfogadott fenntartási tervében foglalt kezelési javaslatokat.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a szerződéskötés során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1098/2022. (III. 1.) Korm. határozathoz

Egyházi fenntartó tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke I.

A B

1. Ingatlan ingatlan-nyilvántartási címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

2.
5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály utca 3.

Nagyszénás, belterület 2063
Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24.

3.
5931 Nagyszénás, Orosházi út 55.
Nagyszénás, belterület 1765 hrsz.

Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.

4. Nagyszénás, külterület 0210 hrsz.
Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24.

2. melléklet az 1098/2022. (III. 1.) Korm. határozathoz

Egyházi fenntartó tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke II.

A B

1. Ingatlan ingatlan-nyilvántartási címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

2.
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 86.

Füzesgyarmat, belterület 510 hrsz. 
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

3.
Debrecen, II. kerület Nagyerdei krt. 100.

Debrecen, belterület II. kerület 22252/2 hrsz.
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

4.
2600 Vác, Naszály út 31.

Vác, belterület 998/2 hrsz. 
Váci Egyházmegye

2600 Vác, Migazzi K. tér 1. 
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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