404 Jelentés a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelő
és hasznosító tevékenységének vizsgálatáról

államháztartási törvényt. Ennek részeként törvényi szinten meghatározták a
kincstári vagyonkört, a vagyonnal való gazdálkodás alapvető szabályait és 1996.
január l-ével a KVSZ általános jogutódjaként felállították a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságot, mint a kincstári vagyon kezeléséért felelős szervezetet. Az
átalakulással a jogelőd szervezethez képest mind a kincstári vagyonkörbe rendelt
vagyon nagysága és összetétele, mind a Kincstár által ellátandó feladatok köre
bővült és differenciálódott.
A pénzügyminiszter a kincstári vagyon felett a Magyar Állam nevében őt megillető
tulajdonosi jogok gyakorlását a KVI útján látja el, ebben az esetben a kincstári
vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban az államot a KVI képviseli. A
törvény előírja, hogy a kincstári vagyonról a KVI-nek nyilvántartást kell vezetnie
(Áht.109/C. § (3) bek.). Ugyanezen törvény IX. fejezete szerint az államháztartás
körébe tartozik a kincstári vagyon, amellyel felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni. A törvény 104. § (3) bekezdése szerint e gazdálkodást az
Országgyűlés - az Állami Számvevőszék útján - ellenőrzi.
Jelen ellenőrzésre e törvényi felhatalmazásnak megfelelően elnöki döntés alapján,
az Állami Számvevőszék 1997. évi jóváhagyott tervének keretében került sor.
A vizsgálat célja az volt, hogy:
ˇ feltárja az 1990-96. közötti időszakban a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság és jogelődjei által kezelt vagyontömeg alakulását,
ˇ értékelje a KVI vagyongazdálkodási tevékenységét
törvényességi, eredményességi és célszerűségi szempontból,
ˇ tekintse át a kincstári vagyonnyilvántartás helyzetét,
ˇ állapítsa meg, hogy a szervezet működése során
érvényesülnek-e a vagyon nyilvántartására, kezelésére,
hasznosítására vonatkozó előírások,
ˇ tárja fel, hogy a jelenlegi szervezeti felépítés mennyiben
alkalmas a törvényben előírt feladatok ellátására,
ˇ állapítsa meg, hogyan alakult a kincstári vagyonmérleg,
különös tekintettel az ÁPV Rt.-vel előírt vagyonmegosztásra.
Az ellenőrzés nem terjedt ki a Kincstári Vagyoni Igazgatóság költségvetési
kapcsolataira.
Az ellenőrzés indoklása és módszere:
Az állami vagyonból a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kb. 400 milliárdnyit kezel. A
KVI és jogelődjei megalakulása óta az Állami Számvevőszék még nem vizsgálta
átfogóan a kincstári vagyongazdálkodás minden területét.
Az ellenőrzést dokumentumok helyszíni feldolgozásával, a KVI által
rendelkezésünkre bocsátott anyagokból készített elemzésekkel és szakértői interjúk
készítésével hajtottuk végre. A dokumentumok a KVI-re és jogelődjeire vonatkozó
jogszabályok, a nyilvántartással kapcsolatos szakértői anyagok, valamint belső
ellenőrzési célvizsgálatok, beszámolók és egyéb szakanyagok voltak.
Az ellenőrzés a Kincstári Vagyoni Igazgatóság központjára és 14 kirendeltségére
terjedt ki, ezen felül tájékozódást végeztünk:
ˇ a Pénzügyminisztériumban,
ˇ az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nél,

ˇ az Országos Műemlékvédelmi Hivatalnál,
ˇ a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkárságánál,
ˇ a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatalánál,
ˇ a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Természetvédelmi
Hivatalánál,
ˇ a Pilisi Parkerdő Rt.-nél,
ˇ a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt.-nél,
ˇ az Ipoly Erdőgazdaság Rt.-nél.

I. Összegző megállapítások, következtetések
A kincstári vagyon átfogó felmérésére a rendszerváltás nyomán
az állam kezelésébe került ingatlanok áttekinthetetlen helyzete
vetette fel az igényt. A felmérés kiterjedt volna a volt
társadalmi szervezetek, valamint a közigazgatási szervek
vagyonának felmérésére is. A vagyonfelmérést nagyban
hátráltatta a kincstári vagyon fogalmának tisztázatlansága,
ezért a vitatott kérdések megoldása érdekében megkezdődött a
kincstári törvény előkészítése.
Az 1992. június 18-án kihirdetett XXXVIII. számú törvény (államháztartásról szóló
törvény, a továbbiakban Áht.) általános elveket fogalmazott meg utalással arra,
hogy az egyes területek szabályozása későbbi törvények feladata lesz. E törvények
hiányában a kincstári vagyon tekintetében az Áht. légüres térben mozgott. A
kincstári vagyonról szóló törvény megalkotása rendezhette volna azokat a
problémákat, amelyeket a privatizációs intézmények tevékenységének összemosása
és a gazdátlan funkciók betöltése vetett fel. Később a privatizációs törvény
megalkotásakor sem rendezték a tartós állami tulajdonra vonatkozó
szabályokat csak az Áht. 1995. évi módosítása hozta létre a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságot és határozta meg a kincstári vagyon fogalmát. A törvény szerint a
kincstári vagyonra és az e vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó
szabályrendszert kormányrendelettel kell meghatározni. A működés feltételeit
szabályozó kormányrendelet megszületésére újabb egy évet kellett várni és a
183/1996. (XII. 11.) Kormányrendelet gyakorlatilag 1997-től lépett életbe.
ˇ A KVI vagyonkezelési és hasznosítási kötelezettségeiről,
eljárási rendjéről négy szabályzatot kellett készíteni 1997.
március 26-i és 1997. április 25-i határidővel. A Kormány két
hónapos késéssel, 1048/1997. (V. 13.) határozatában hagyta
jóvá a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó
versenyeztetési szabályzatot. A másik három szabályzatot a
vizsgálat lezárásáig még nem adták ki, ezek esetében a
késedelem már több hónap.

Mind a KVI mind a Pénzügyminisztérium részéről a
szabályzatok szövegezésében résztvevő funkcionális
szervezeti egységek kommunikációs zavarait és
bürokratikus működését jellemzi a szövegtervezetek
több mint egy éve tartó és máig le nem zárult
egyeztetési folyamata.
ˇ A tulajdonosi jogok az Áht. 106. §-a alapján a kincstári
vagyon tekintetében a pénzügyminisztert illetik, aki e jogok
tényleges gyakorlását a KVI útján látja el. A kincstári vagyon
tárgyai felett vagyonkezelői jogot az Áht. 109/F. §-ában
meghatározott szervezetek gyakorolhatnak. A 183/1996. (XII.
11.) Korm. rendelet szerint a vagyonkezelők központi
költségvetési szervek, illetve egyéb vagyonkezelő természetes
vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságok lehetnek. A KVI-vel kötött vagyonkezelői szerződés
alapján törvényes lehetőség adódik akár többlépcsős
vagyonkezelői láncolat kialakulására. Ez rontja az
áttekinthetőséget és az állam tulajdonosi érdekeinek
érvényesítését, továbbá megnehezítheti a vagyon KVI útján
történő ellenőrzését.*
ˇ A KVI felügyeleti szerve a Pénzügyminisztérium (PM), de
a felügyeleti jogkörét meghatározó tevékenységelemeket nem
tartalmazza a PM jelenleg érvényes Szervezeti és Működési
Szabályzata (SZMSZ), és nem tér ki erre a KVI Alapító
Okirata sem.
ˇ A KVI és jogelődjei kezelésében lévő kincstári vagyon
1990-1996. között mind mennyiségében, mind összetételében
jelentős mértékben változott, a vagyonkezelési, hasznosítási
feladatkör is bővült és differenciálódott.
A tárgyi eszközállomány értéke 1996 végén
megközelítette a 400 Mrd Ft-ot, amelynek változását
(könyvszerinti bruttó értéken az éves beszámolók adatai
alapján) az ábra mutatja:
Tárgyi eszközállomány-változás

ˇ Az állami tulajdonú, kincstári vagyonnak minősített
vagyontárgyak kezelésbe vételekor - állami vagyonkezelési
koncepció hiányában - mindig eseti jelleggel bővítették a KVI

feladatkörét. Jelenleg a vagyon mérleg szerinti összetételét és
megoszlását a következő táblázat mutatja.
A KVI által kezelt vagyon összetétele

ˇ A vagyon kezelésére és hasznosítására fordítható
költségvetési források reálértékben nagyságrenddel
csökkentek 1990-96. között. Az erőforrások csökkenésével
nem járt együtt a felhasználásukra vonatkozó prioritások
meghatározása.
ˇ A hasznosítási céllal működtetett kincstári vagyon
értékesítése a vezérigazgató egyszemélyi felelős döntésével - a
KVI-ben állandó testületként működő Hasznosítási Tanács
kollektív döntéselőkészítő javaslata alapján - a PM
engedélyével történik. A lehetséges eljárások közül
meghatározó mértékű (mintegy 75%) a nyilvános pályázat
lebonyolítása. A vagyonmozgások szabályszerűen
dokumentáltak, analitikus nyilvántartással alátámasztottak. A
kis értékű kincstári vagyonelemek értékesítésekor a
vagyoni körből való kikerülés folyamata indokolatlanul
túlszabályozottá vált az Áht. 1996. január l-i módosítása és a
PM belső szabályozása következtében. Az eljárási rend becsült
időigénye 150 napról 195 napra emelkedett. Ez hátrányosan
befolyásolja a költségvetési bevételek és ráfordítások
alakulását. Az értékesítési folyamat időráfordításait növeli,
hogy az értékesítést megelőző, kötelező vagyonértékelésekre
fordított összes költség nagyságrendje miatt az értékbecslések
elvégeztetése a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik.
ˇ Az állami tulajdonú vállalkozói és kincstári vagyon
elkülönítése a törvényi meghatározás ellenére nem
egyértelmű. A két vagyonkezelő szervezet - a KVI és az ÁPV
Rt. - feladatkörében átfedések tapasztalhatók.
ˇ Az 1995. évi XXXIX. tv. 7l. §-a rendelkezik arról, hogy a
KVI köteles az ÁPV Rt.-nek átadni az általa kezelt vállalkozói
vagyont, illetve az 1994. évi CIV. törvényben (költségvetési
törvény) a KVI-t megillető költségvetési támogatás vagyon- és
időarányos részét. A törvényben megszabott 30 napos
határidő betartása lehetetlen volt. Az átadást késleltette a
tulajdonosi-felügyeleti jogokat gyakorló pénzügyminiszter és a
két szervezet között a vállalkozói vagyonkör értelmezésére

vonatkozó vita. 1995. szeptember és 1997. február között
30.029 M Ft könyvszerinti értékű vagyon került át az ÁPV
Rt.-hez a KVI-től. A vagyonátadás során az átadott
vállalkozói vagyon teljessége nem ítélhető meg.
ˇ A vállalkozói vagyonátadással kapcsolatos tulajdonosikezelői jog változásának bejegyzését nehezítette és időben
hátráltatta, hogy az hatályon kívül helyezte a kezelői jogra
vonatkozó törvényi rendelkezéseket. 1996. január 1-től
megszűnt a kezelői jog fogalma, helyébe a vagyonkezelői jog
lépett, ugyanakkor a privatizációs törvény tulajdonosi jog
gyakorlójáról rendelkezik.
ˇ A 183/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet vagyonkezelési
szerződések megkötését írta elő a KVI számára, a központi
költségvetési szervek kezelésében lévő kincstári vagyonra
1997. december 31-i határidővel. A kormányrendelet
előírásai ellentmondásban vannak az Áht. vagyonkezelőkre
előírt követelményeivel. A központi költségvetési szervek és
intézményeik esetenként köztartozásokkal rendelkeznek, emiatt
az Áht. szerint nem lehetne velük vagyonkezelői szerződést
kötni, illetve a kezelésükbe adott kincstári vagyontárgyakat el
kellene tőlük vonni. Ez azonban nem tehető meg, mivel
költségvetési szervként a kezelésükbe tartozó kincstári
vagyonelemek alapfeladataik ellátásához szükségesek.
ˇ A KVI általános feladatai közé tartozik - a különböző
jogszabályok alapján - a társadalmi szervezetek elhelyezése. E
feladatok ellátásához nem rendelkezik a szükséges
ingatlanállománnyal és mobilizálható költségvetési
forrásokkal.
ˇ A pártok és társadalmi szervezetek részére biztosított
ingatlanhasználati jog állami kötelezettség, de ezzel nem
szükségszerűen jár együtt a tulajdonbaadás. A szervezetek
indokolatlan és térítésmentes tulajdonhoz juttatása
közvetlenül sérti a költségvetés bevételi érdekeit, hosszú
távon pedig veszélyeztetheti a később megalakuló szervezetek
esélyegyenlőségét.
ˇ A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését
törvény szabályozza. Az első évek tapasztalatai szerint a
tulajdonrendezés a tervezettnél nehezebben végrehajtható
feladat és a költségvetést a vártnál nagyobb mértékben terheli
meg. A KVI-t nem teljes mértékben érinti a törvény, csak az
egyes állami tulajdonban lévő volt egyházi ingatlanok
tulajdonjogának rendezése a feladata. A rendezés határidejéig
(2011-ig ) becslések szerint összesen 350-400 ingatlanügyet
kell a KVI közreműködésével rendezni.
ˇ A Dunai Vízlépcső építési munkáinak leállítása miatt

szükségtelenné vált létesítmények értékesítését a törvény a KVI
hatáskörébe utalta, összesen 1.194 millió Ft könyvszerinti
bruttó értékben. Az átvett ingatlanok műszaki értéke 800 M Ft
volt, forgalmi értékük - állapotfelmérés és értékbecslés
alapján - nem haladta meg a 360 M Ft-ot. A KVI 1997.
júniusi kimutatásai szerint 29 ingatlant értékesítettek. Az ebből
származó bruttó bevétel 77,2 millió Ft volt. Az ingatlanok
értékesítését 1997-től a már említett túlszabályozottság mely szerint ingatlan a vagyoni körből csak a PM
hozzájárulásával kerülhet ki - nehézkessé tette. Hátráltatja a
folyamatot a telekkönyvi bejegyzések hiánya miatti tulajdoni
rendezetlenség is. Több terület esetében az állam tulajdonosi
jogainak érvényesítése hosszas egyeztetésekkel, sok esetben
peres eljárásokkal lesz csak megoldható. A folyamat lezárásáig
az őrzési, állagmegőrzési költségeken kívül még kártérítési
költségek felmerülése is várható.
ˇ A műemlék-ingatlanok száma Magyarországon 11 ezer,
ezek közül 266 van a KVI kezelésében, amiből 119 a kiemelt,
állami tulajdonból ki nem adható ingatlan. A törvény 273
kiemelt műemlékegyüttest sorol fel, amelyek kizárólagos
állami tulajdonúak, a kincstári vagyon körébe tartoznak és
forgalomképtelenek, tehát 154 műemlék helyzete tisztázatlan.
A jelenleg tisztázatlan tulajdoni helyzetű - a KVI
nyilvántartásában nem szereplő -, kincstári vagyoni körbe utalt
műemlékek egy jelentős részénél nem tudják, hogy jelenleg
van-e kezelője az ingatlannak. A tulajdoni, használói
viszonyok tisztázása folyamatos feladatot jelent. Több esetben
az állam tulajdonából privatizálás útján kikerültek
ingatlanok, és a törekvés, hogy bizonyos védett műemlékingatlanok magánkézbe kerüljenek, folyamatosan létezik.
A kincstári vagyon kezelését kormányrendelet szabályozza,
a műemléki szempontok és feltételek figyelmen kívül
hagyásával. A műemlékvagyon bevételcentrikus
működtetése megoldhatatlan feladat elé állítja a KVI-t.
Közfunkciót ellátó műemlékek vagyonkezelői szerződési jogát
a kormányrendelet előírása szerint versenyeztetés útján bárki
elnyerheti, nemcsak a közfunkciót ellátni tudó intézmény,
aminek beláthatatlan következményei lehetnek mind a
műemlék sorsát, mint a közfunkció ellátását illetően (pl.
Operaház, stb.).
Az ingyenesen használt műemlék-ingatlanok karbantartási és
felújítási kötelezettsége a használót terheli, de általában nem
tudnak eleget tenni fenntartási kötelezettségüknek. Ezekben az
esetekben a KVI feladata a minimális állagmegóvás biztosítása.
A KVI a kedvezőtlen műszaki állapotban lévő műemlék

vagyonnál a megfelelő fenntartási, állagmegóvási
kötelezettségének összességében nem tudott eleget tenni.
Ennek oka elsősorban a valós igényektől messze elmaradó
finanszírozás.
ˇ Az állami örökléssel kapcsolatos hagyatéki ügyintézés a
KVI feladata. A hagyatéki eljárást és a hagyatéki ügyintézést a
KVI megyei kirendeltségei - a Budapest - Pest Megyei
Kirendeltség kivételével - önállóan végzik. A hagyatéki
eljárásban - a Budapest -Pest Megyei Kirendeltség esetében - a
KVI Jogi Főosztálya vesz részt, majd annak befejezése után - a
jogerős hagyatéki végzés birtokában - az ügyet átadja a
Kirendeltségnek. A hagyatékkal kapcsolatos munkafázisok
(eljárás, ügyintézés) különböző szervezetekhez való
telepítése nem szerencsés, mert az eljárás és az ügyintézés
munkafolyamata szerves egységet képez.
A KVI évente 1.800-2.200 db hagyatéki ügyet intéz és 1994.
és l996. között 506 M Ft-ot fizetett be a képződő bevételekből
a központi költségvetésbe.
1997-től a Pénzügyminisztérium saját hatáskörébe vonta az
állami örökléssel szerzett ingatlanok értékesítésének
engedélyezését (értékhatár nélkül), ezzel lelassítva az egész
folyamatot.
ˇ Az állami erdővagyon tulajdonjogát az 1995. évi XXXIX.
törvény, majd az azt követő pénzügyminisztériumi
"Meghatalmazás" a KVI-re ruházta. Az ÁPV Rt. - az
erdővagyon globális átadás-átvétele során - az 1994. december
31-i állapotnak megfelelő kimutatást szolgáltatott a KVI-nek,
azonban a korábbi ÁVÜ-höz tartozó gazdaságok által
használt vagyonelemek globális átadás-átvétele az ismételt
kapcsolatfelvétel és levélváltás ellenére sem történt meg. A
KVI nem rendelkezik a tulajdonosi szempontoknak megfelelő
olyan erdőértékelési módszerrel, amely az erdőt, mint
összetett vagyonkategóriát veszi figyelembe.
Az állami tulajdonú erdőknek jelenleg több gazdája van
(ÁPV Rt. - Erdőgazdasági Rt.-k, Erdészeti Hivatal,
Természetvédelmi Hivatal) ezért nincs az
erdőgazdálkodásnak összehangolt szabályozása. A KVI-nek
- mint a tulajdonos képviselőjének - igen kevés ráhatása van az
erdőgazdálkodásra. Az állami tulajdonú erdők jövőbeli
kezelésével és a gazdálkodással kapcsolatos fontosabb
elképzeléseket a függelékben mutatjuk be.
ˇ Az értékpapír portfolió - részvény, üzletrész, kötvény, egyéb
értékpapír - jelentős mennyiségben került és kerül ma is
folyamatosan a KVI-hez. A portfolióba tartozó társaságok
részvényei - az államadósság részét képező

adósságállományból, vagy állami alapjuttatásként kapott
követelésekből származó vagyonelemek - többnyire csőd- és
felszámolási eljárás keretében kerültek állami tulajdonba.
A portfolió döntő része (75,6%) adósság-tőke konverzió révén
keletkezett, amikor az egyes társaságok adósságállományát
névértéken konvertálták társasági tulajdonrésszé. A konverzió
során nem vették figyelembe a társaságok gazdasági-piaci
helyzetét, üzleti értékét, így a társaságoknál továbbra is
megmaradtak a jelentős terhek, törlesztési kötelezettségek. Az
állami tulajdonost képviselő vagyonkezelő tulajdoni hányada
csak néhány kivétel esetében adott érdemi lehetőséget a
társasági gazdálkodás befolyásolására. Az Állami Fejlesztési
Intézet (ÁFI Rt.) megszűnésével kincstári vagyonként a KVIhez került portfolióállomány névértéke 1996. február 29-én
23.945 M Ft volt. Az adósság-tőke konverzióra máig
változatlanul lehetőség van.
ˇ A portfolió-eredet alapján e körbe tartoznak az APEH,
illetve a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
(VPOP) által adó, vám és egyéb követelése fejében elfogadott
tulajdonrészek, továbbá központi költségvetési szervektől átvett
különféle értékpapírok. A portfolió állomány névértéken
1996. végén 35.162 M Ft, míg 1997. V. hóban 16.853 M Ft
volt. Az állományváltozások szabályszerűen dokumentáltak.
Az APEH-VPOP tartozások fejében elfogadott kincstári
vagyon teljeskörűsége nem ítélhető meg a KVI-vel kötött
megállapodások alapján.
ˇ A portfolióban szereplő 70 társaságból mindössze 6 olyan
cég van, ahol a KVI részesedése 50 % feletti és l7 olyan
társaság van, ahol az állami tulajdon részaránya 10 % alatt
marad. A kisebbségi tulajdoni hányadok esetében a Áht.-ben
rögzített vagyonkezelési és hasznosítási elvek érvényesülése,
a gazdálkodás-befolyásolási és a vagyonrész hasznosítási
stratégia érvényesítése egyaránt nehézkes. A
portfoliókezelés szervezeti és személyi feltételei sem az ÁFIKVI átadáskor, sem azóta nem rendezettek.
ˇ A KVI átmeneti kezelésében lévő - az 1990. évi LXX. tv.
hatálya alá tartozó - ingatlanállomány nem része a kincstári
vagyonnak, így kezelésükre nem vonatkoznak az Áht. előításai.
A társadalmi szervezetek ingatlanállományának tulajdoni és
használati viszonyait rögzítő jogszabályok között alapvető
konzisztencia-hiány tapasztalható. A 6 éve rendezetlen jogi
helyzet következménye , hogy - az ingatlanokat használó
pártokon és társadalmi szervezeteken kívül -, a törvény
alapján profitorientált szervezetek is ingyenes
ingatlanhasználati jogot kaptak. Ezáltal, 1991-től kezdődően

100 milliós nagyságrendűre becsülhető az a költségvetési
forrásfelhasználás és bevételkiesés, amelyet e szervezetek saját
működésük finanszírozására, a költségvetés terhére vettek
igénybe.
Az 1990. évi LXX. tv. megszüntette a társadalmi szervezetek
állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó kezelői jogát és azt a
KVI jogelőd szervezetéhez utalta. A törvény nem határozta
meg az ingatlan bejelentések adattartalmi és formai
követelményeit, az elmulasztás jogkövetkezményeit,
valamint az "ingyenes használati jog" tartalmát. A törvény
előírásait és azok határidejét nem tartották be, az
ingatlanállomány hasznosítását szabályozó törvényeket nem
alkották meg. Ez bizonytalanságot eredményezett az ingatlanok
kezelője és használói között egyaránt.
A több mint 6 évig tartó jogi patthelyzet a társadalmi
szervezetek kezeléséből kikerült ingatlanállomány jelentős
állagromlását eredményezte. Ma már szinte lehetetlen az
összességében nagy értékű állami ingatlanvagyon teljes körű
megőrzése és közérdekű hasznosítása.
A sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
az 1996. évi LXV. törvény rendelkezett, az 1990. évi LXX. tv.
hatálya alá tartozó ingatlanok részeként. A törvény nem
határozta meg pontosan a "sportcélú ingatlan" fogalmát.
Jogértelmezési problémákat vet fel, hogy a törvény nem
rendelkezik a sportcélú ingatlanok tulajdonbaadási eljárása
során felmerülő vitás kérdések rendezésének jogorvoslati
lehetőségeiről, azok elbírálásának eljárásrendjéről.
Tisztázatlan a sportcélú ingatlanok törvényes
tulajdonbaadásához szükséges földhivatali bejegyzések
végrehajtása és a jogszerű tulajdonba adás végleges
feltételeinek megteremtése.
ˇ A KVI a kezelésébe utalt kincstári vagyonelemekkel a
törvényi (Áht., költségvetési tv.) előírásoknak megfelelően
gazdálkodik. A bevételek, ráfordítások, kintlévőségek
alakulásában meghatározó, hogy a KVI költségvetés alapján
gazdálkodó szervezet, fő szempontja a törvényben
meghatározott előirányzatok teljesítése. A kezelt vagyonhoz
kapcsolódó ráfordítások a befolyt bevételekkel nem hozhatók
közvetlen összefüggésbe. A ráfordítások összesített értéke,
költségfajtái a kezelt vagyon egészéhez, míg a bevételek a
kezelt vagyon hasznosított részéhez kötődnek. A bevételek és
ráfordítások meghatározott állománycsoporthoz kötődő
mennyisége és aránya nem minden esetben állapítható
meg.* A szervezet vagyonkezelő és hasznosító
tevékenységének célszerűsége és eredményessége javuló

tendenciát mutat. Az egyedi tranzakciók gazdaságossága nem
ítélhető meg a hasznosítási bevételek és ráfordítások adatainak
jelzett hiányosságai miatt.
Bevételek - Költségvetési befizetések - Ráfordítások
M Ft
Év 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995.
1996.
Bevételek összesen 165 1.366 955 1.442 2.296 1.808 1.124
Költségvet.befiz. összesen - 641 645 1.446 1.272 1.163 605
Ráforditások - - 1.195 941 926 1.043 85l
Megjegyzés: A KVI kezelt és intézményi költségvetése az 1991. évi
mérlegkészítéskor különült el.
ˇ A KVI kezelésére bízott kincstári vagyont képező épületek
fenntartására biztosított költségvetési támogatás mértéke
mintegy ötödére csökkent az elmúlt 6 évben és nem fedezi az
állagmegóvás költségeit.**
A hátralékos követelések állományának halmozott összege
808,3 M Ft, amiből az egy éven túli követelés mértéke:
82,14%.
Bruttó fizetési hátralék
M Ft
Jogcím Hátralék mértéke Megoszlás
Ingóságok értékesítése 46 5,7%
Ingatlanok értékesítése 193 23,9%
Bérleti díjhátralék 229 28,3%
Felhasználói költség átterhelések 153 18,9%
Egyéb 187 23,2%
Összesen: 808 100,0%
Az adósok között a magánszemélyek és társaságok
mellett költségvetési intézmények, önkormányzatok,
pártok és társadalmi szervezetek is megtalálhatók.
Kiemelkedő a használati-bérleti és közüzemi díjtartozás
mértéke. *
A kintlévőségek behajtása elkülönítetten folyik a KVI
központban és a kirendeltségeken. A központ Jogi Főosztálya
által képviselt peres eljárásokban bérleti díjtartozás behajtása,
illetve vételi díj megfizetése iránt indított követelés alapján a
perelt kintlévőség 177 M Ft. Ebből fizetési meghagyás szakban
közel 20 M Ft követelésállomány van, várhatóan behajthatatlan
22 M Ft. A kirendeltségeknél lévő összes kintlévőség közel 90
M Ft. Ebből per alatt 48 M Ft, felszólítás alatt 35 M Ft van, míg
várhatóan 29 M Ft követelésállomány behajthatatlan.
ˇ A KVI nyilvántartási kötelezettsége egyrészt a saját
kezelésébe utalt vagyonelemek, másrészt a bármely
vagyonkezelő kezelésében lévő kincstári vagyontárgyak

nyilvántartási feladataira terjed ki. A kincstári vagyon
nyilvántartása jelenleg nem megoldott. A 183/1996. (XII.
11.) Korm. rendelet előírta a KVI számára a Nyilvántartási
Szabályzat elkészítését 1997. április 25-ig. Ez az anyag
elkészült, de a Pénzügyminisztérium az ellenőrzés időpontjáig
még nem hagyta jóvá. Ennek hiányában a vagyonkezelőket
még nem terheli bejelentési kötelezettség a kezelésükben lévő
kincstári vagyontárgyakról.
ˇ A KVI a kezelésében lévő vagyonelemekről megalapítása
óta hatalmas adatállományt hozott létre, ennek ellenére nem
rendelkezik hiteles, naprakész vagyonnyilvántartással. Az
adatok egyrészt a központi számítógépes rendszerben, másrészt
ettől független PC-ken vagy kézi nyilvántartásokban vannak
összegyűjtve, nem kapcsolhatók össze, nem integráltak. Emiatt
összetett, speciális információk előállítása hosszadalmas,
nem ritkán lehetetlen. A vezetői információs rendszer
kialakulatlan, adattartalma nem kielégítő.
ˇ A funkcionális munkamegosztásban a számítógépek hiánya
miatt nem biztosítottak a kirendeltségek leterhelésének
megfelelő munkafeltételek. A kirendeltségeken előállított
adathalmazok rögzítése-feldolgozása túlzottan központosított
volt, csak az utóbbi időben mozdul el a decentralizálás felé. A
központi ügyintézői kör túlterhelt, nem jut elegendő idő az
adatok helyességének, teljességének ellenőrzésére, a
nyilvántartások aktualizálására.
ˇ A számítástechnika nem támogatja a vagyonkezeléshasznosítás területét. Az ingatlan-nyilvántartás pontatlan, a
vagyonkataszteri lapok adathiányosak, a műszaki adatdokumentum háttér is hiányos (térképek, tulajdoni lapok
hiányoznak stb.). A gazdálkodás hatékonysága nem mérhető, a
kapcsolódó információk független kézi vagy PC-s
rendszerekben találhatók, csak esetlegesen/részlegesen
kerülnek a rendszerbe.
ˇ A pénzügyi-gazdasági területet kiszolgáló alrendszer
megfelelően támogatja a szakterületet. A tárgyi eszköznyilvántartási rendszer azonban nincs direkt kapcsolatban a
műszaki információs rendszerrel. Az ingatlanok azonosítása az
eltérő nyilvántartási szemlélet (objektumkód- tételszám helyrajzi szám) miatt nehézkes.
ˇ A KVI számviteli munkája - a kezdeti problémák után jelentős fejlődésen ment keresztül. A jelenlegi feladatok
közül elsőséget kell kapjon a pénzügyi és számviteli adatok
összeillesztése.
ˇ A KVI vagyonkezelési, hasznosítási tevékenysége
kielégítően szabályozott. Az előírások alapvetően a működési

folyamatok eljárásrendjét tartalmazzák, ezeket rendszeresen
karbantartják, minőségük, tartalmi és formai felépítésük az
elmúlt két évben sokat javult. Az ügyviteli
folyamatszabályozás hiányos.
ˇ A KVI szervezete és működési rendje mindig utólagosan
alkalmazkodott a folyamatosan növekvő feladatokhoz,
ennek ellenére a kezelt vagyonnal való gazdálkodás javuló
tendenciát mutat. Az információáramlásban mind a felügyeleti
szervnél, mind a belső funkcionális kapcsolatrendszerben
tapasztalhatók zavarok.
ˇ A vagyonhasznosítás belső ellenőrzését önálló belső
ellenőrzési osztály végzi 1994 óta. Az osztály tevékenysége,
vizsgálati jelentéseik nem felelnek meg a Szervezeti és
Működési Szabályzatban előírt elvárásoknak. Az ellenőrzési
tapasztalatokat összefoglaló féléves értékelések nem készültek.
A vizsgálati jelentések tematikája, a vizsgálati területek
kiválasztása koncepciótlan, nem segíti az állami vagyon minél
eredményesebb kezelését, a szervezet belső erőforrásainak jobb
kihasználását. Az ellenőrzés eljárási rendjét nem minden
esetben tartják be, a jelentések megismerési záradékai
hiányosak, az intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtása
eseti. A vizsgálatok lefolytatásakor az érintett szakterületek
munkatársait részlegesen vonják be, a jelentések
rendszertelenül jutnak el a vizsgált szervezethez, így a
megállapítások hasznosulása és eredményessége kétséges.

II. javaslatok
1. A Kormány
ˇ Kezdeményezze az 1990. évi LXX. törvény hatálya alá
tartozó ingatlanállomány tulajdoni viszonyait rendező
törvények megalkotását.
ˇ Dolgoztasson ki egységes vagyonkezelési elvek mentén,
átfogó állami vagyonkezelési koncepciót.
ˇ Alakítsa ki az egységes állami tulajdonkezelés szervezeti
feltételeit, tekintettel a KVI és az ÁPV Rt. közötti
feladatmegosztásra.
2. A Pénzügyminisztérium
ˇ Kezdeményezze a 183/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet és az
azt módosító 78/1997. (V. 13.) Korm. rendelet kiegészítését,
hogy a közfunkciót szolgáló műemlékek ne legyenek
elválaszthatók a közfunkciót ellátó intézménytől.
ˇ Vizsgálja felül a kincstári vagyoni körből való kikerülés
ügyviteli folyamat szabályozását és az Áht.-val összhangban, a

piaci értékesítési viszonyok figyelembevételével racionalizálja
a PM-KVI közötti eljárási rendet. Fontolja meg, hogy a
mindenkori költségvetési törvényben megszabott értékhatárig a
KVI saját hatáskörében értékesíthesse a kezelésébe utalt
vagyonelemeket.
ˇ Dolgozza ki és terjessze az Országgyűlés elé a kincstári
vagyonpolitikai irányelveket, a mindenkori költségvetési
törvényjavaslat tárgyalásával egyidejűleg. A javaslatban
határozza meg a KVI-hez utalt kincstári vagyon kezelésére és
hasznosítására korlátozottan rendelkezésre álló források
hatékony felhasználását segítő prioritásokat.
ˇ Tegyen javaslatot a Kormány részére a köztartozással
rendelkező költségvetési szervek vagyonkezelési
kötelezettségeinek és jogainak összehangolására.
ˇ Készítsen intézkedési tervet a PM és a KVI közötti
információáramlás javítására és az ügyviteli folyamatok
ésszerűsítésére.
ˇ Gondoskodjon a 183/1996. (XII. 11.) Korm. rendeletben
előírt szabályzatok kiadásáról.
3. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság
ˇ Javítsa a belső munkamegosztást; a szervezeti egységek
közötti információáramlást és ügyviteli folyamatszabályozást.
ˇ Dolgozza ki a kincstári vagyonhasznosítás elszámolási
rendjét oly módon, hogy a nyilvántartott adatok a
vagyonhasznosítás gazdaságosságának közgazdasági
megítélésére és hatékonyságának elemzésére alkalmas legyen.
ˇ Kezdeményezze a korábbi kincstári vagyonátadási
megállapodások felülvizsgálatát és érvényesítsen olyan
előírásokat, amelyek alapján a KVI részére átadott kincstári
vagyon teljeskörűsége megállapítható.
ˇ Vizsgálja felül a belső ellenőrzés tevékenységét és tegyen
intézkedéseket az ellenőrzés szakmai színvonalának javítására.
ˇ Kezdeményezze az állami örökléssel kapcsolatos
munkafázisok (eljárás, ügyintézés) kirendeltségenkénti
összevonását.
ˇ Szorgalmazza, hogy az állami erdővagyon átadása, illetve
átvétele végelgesen megtörténjen az ÁPV Rt. - KVI között a
volt ÁVÜ-höz tartozó vagyon esetében is.
ˇ Aktualizálja vagyonleltárát a kezelésébe utalt vagyonelemek
naturáliákban történő kimutatásával. A vagyonmozgás
ellenőrizhetősége érdekében intézkedjen a vagyonnyilvántartás
folyamatos vezetéséről, felelős szakmai hitelesítéséről.

III. Részletes megállapítások
1. A kezelt kincstári vagyonnal való
gazdálkodás
A KVI kezelésébe utalt vagyonelemek 20 állománycsoportba soroltak. Ebből 14
állománycsoport vagyonelemei tartoznak a kincstári vagyon körébe. 4
állománycsoport ingatlanait átmenetileg kezeli a KVI, további 2 állománycsoport
('96 Kft., KVI intézményi vagyona) létesítményeire a vizsgálat nem terjedt ki. Az
Áht.-ban meghatározott feladatok végrehajtása az állománycsoportnak megfelelő
funkcionális munkamegosztásban, egyedi ügyintézőkhöz rendelten történik. Az
ügyviteli szervezettség javuló. A belső kommunikáció és információáramlás a
főosztály-ügyintézők viszonylatában korlátozott, azonban a vezetői értekezletek
rendszeres megtartásával ez javítható.

A KVI szervezetén belül állandó testületként Hasznosítási Tanács (HT) működik
azzal a céllal, hogy javaslataival segítse a vezérigazgató döntéseinek szakmai
megalapozását. Működését, összetételét vezérigazgatói utasítás szabályozza. A
vagyonelemek differenciálódása miatt a korábbi értékesítéscentrikus feladatokat a
döntés-előkészítő komplex előterjesztések megtárgyalása váltotta fel. A HT ülésein
a KVI vezérigazgatója, mint a HT elnöke a testület döntési javaslatának
figyelembevételével, egyszemélyben dönt a tárgyalt ügyletről.
A kéthetente tartott tárgyalásokról jegyzőkönyv készül az eltérő szavazatok egyedi
indoklásával. Rögzítették, hogy az értékesítésre beérkezett ajánlatok közül csak a
vagyonértékeléssel megállapított érték min. 70 %-át nyújtó ajánlatokat vegyék
számításba.
1995. január 1.-1995. július 20. között, 20
HT jegyzőkönyv alapján 148 vételi
ajánlatot tárgyaltak a volt szovjet
ingatlanok vagyoncsoportjára. A döntések
eredményeként a forgalmi értékek átlag
97,3%-át kitevő ajánlatokat fogadták el. Az
ingatlancsoport korlátozott értékesítési

lehetőségeit figyelembe véve ez az
eredményes értékesítést jellemzi.
Az ingatlanok értékesítését nehezíti a kincstári vagyoni körből való kikerülés
eljárási rendje, amely szerint az engedélyezési eljárást értékhatártól függetlenül le
kell folytatni minden értékesítendő vagyonelemre. Megnehezíti az előterjesztések
összeállítását a földhivatali tulajdoni bejegyzések lassúsága, dokumentációs
rendjének változása is. A kincstári vagyoni körből való kikerülés folyamata a 6.
mellékletben található.
Az értékesítési folyamat idő-ráfordításait növeli, hogy az értékbecslések - az
összesített költségek nagyságrendje miatt - a közbeszerzési törvény hatálya alá
tartoznak. Költségtakarékos megoldásként a felméréseket ingatlan-csoportokra,
összevontan végeztetik el.
A KVI központ Hasznosítási Főosztályon
1995-97 között 47 értékbecslő cég végezte
az ingatlanok egyszerűsített forgalmi
értékbecslését. Összesen 87 értékelést
végeztek, amelyek összköltsége: 8,2 M Ft
volt.
A cégeket pályázat útján versenyeztetik, a legjobb ajánlattevőket időszakos (pl.
éves) alkalmazásra választják ki. A pályáztatás, a hirdetések és az értékbecslés
elszámolása, könyvelése, pénzügyi teljesítése a kiválasztott minta esetében
rendezett, szabályos volt.
1.1. KVI-ÁPV Rt. vagyonátadás
Az 1995. évi XXXIX. tv. 71. §-a rendelkezik arról, hogy a KVI köteles az ÁPV
Rt.-nek átadni az általa kezelt vállalkozói vagyont, és a költségvetési támogatás
vagyon- és időarányos, az átadandó vállalkozói vagyon őrzésére, védelmére,
fenntartására fordítható részét. A vagyonátadási kötelezettség életbelépésének
törvényi időpontja 1995. június 15. volt. A vagyonátadás ténylegesen 1995.
szeptember 1-én kezdődött meg, az utolsó átadás 1997. februárjában történt meg.
A törvényben megszabott 30 napos határidő betartása lehetetlen volt. Az átadást
késleltette a tulajdonosi-felügyeleti jogokat gyakorló pénzügyminiszter és a két
szervezet között a vállalkozói vagyonkör értelmezése miatti vita.
A KVI összeállította az átadásra alkalmas ingatlanok jegyzékét
vagyoncsoportonként, az 1995. augusztus 15-i állapot szerint 8.659 tételt 78,14
Mrd Ft bruttó nyilvántartási értéken A legnagyobb részarányt a szovjet
csapatkivonások során megüresedett létesítmények tették ki, amelyek értékesítése
az objektumok rossz adottságai és állapota miatt - a KVI kezdeményezései ellenére
- nehézkesen haladt. Többszöri egyeztetés eredményeként megegyezés született az
átadandó vagyoni körre és az átadás ütemezésére.
A KVI a kezelésében tartotta a vagyonátadást megelőzően értékesítési döntéssel,
vagy elkezdett, de még le nem zárt értékesítési eljárással érintett ingatlanokat,
hiszen ezekre nézve a KVI-t ajánlati kötöttség terhelte. Ezt az ÁPV Rt. kifogásolta.
A vagyonátadás előkészítésénél kiemelt figyelmet fordítottak a műemlékekre és a
Kormányhatározatokkal érintett ingatlanállományra.
A vagyonvédelmi szempontokat egyeztették, az ÁPV Rt. az ingatlanvagyont az

őrző-védő szolgálatot ellátó munkatársakkal együtt átvette.
Az átadás-átvétel az ütemezés szerint a következőképpen alakult:
időszak tétel Bruttó nyilvántartási érték Megoszlás
db M Ft %
I. ütem
1995. szeptember-december
- volt szovjet ingatlanok 96 22.406
- volt munkásőr ingatlanok 19 295
- MEH-től átvett 1 0,4
I. ütemösszesen 116 22.701,4 75,6
II. ütem
1996. január-február
- volt szovjet ingatlanok 45 3.055 10,2
III. ütem
1996. augusztus
- volt szovjet ingatlanok 8 54
- műemlék ingatlanok 2 36
- NETREND Rt. részvény 1 29
III. ütem összesen 11 119 0,4
IV. ütem (1997. február 11.) 1 4.154 13,8
I-IV. mindösszesen 173 30.029,4 100
A vagyonátadás I-III. ütemének lezárása után is számítani lehetett arra, hogy a
KVI-hez kerülnek olyan jelentős értékű ingatlanok, amelyeket a privatizációs
eljárásban kell hasznosítani. Ennek példája a IV. ütemben átadott kiskunlacházai
katonai repülőtér, amely a Légiforgalmi Repülőtéri Igazgatósághoz (LRI) került a
3291/1993. Korm. határozattal, ám az a hasznosítási elképzelések meghiúsulása
miatt visszaadta a KVI-nek. Az ingatlan kincstári vagyonkörben tartása nem
indokolt, így átadták az ÁPV Rt.-nek.
A vagyonátadások jegyzőkönyvvel dokumentáltan történtek, de az ingatlanvagyon
valós üzleti értékének megállapítására vagyonértékelést nem végeztek. Az ingatlan
vagyonátadás döntő hányadát (85,8 %-át) 1995. szeptember és 1996. február
között, fél év alatt lebonyolították.
A vagyonátadás során az átadott vállalkozói vagyon teljessége nem ítélhető meg. A
KVI és az ÁPV Rt. között nem született olyan írásos deklaráció, amely alapján a
KVI kezelésében lévő valamennyi vagyoncsoportot értékelve, a kincstári és
vállalkozói vagyon egyértelműen és teljesen elkülöníthető.
A vagyonátadás tulajdonosi-kezelői jog bejegyzését időben hátráltatta, hogy az
1995. évi CV. tv. 115.§ (4) bekezdés (b) pontja hatályon kívül helyezte a kezelői
jogra vonatkozó törvényi rendelkezéseket, 1996. január 1-től megszűnt a kezelői
jog fogalma. E törvény 117. §-a előírta, hogy a kezelői jog helyébe a vagyonkezelői
jog lép, ugyanakkor a privatizációs törvény a tulajdonosi jog gyakorlójáról
rendelkezik, ami az ÁPV Rt. bejegyzésénél késleltető tényező volt.
A volt szovjet katonai objektumok privatizációját megnehezítette azok speciális
jellege, az ingatlanok külterületi elhelyezkedése és nagy mérete, valamint a helyi
önkormányzatokat megillető elővételi jog. Az ÁPV Rt. emiatt kormányhatározat

kiadását kezdeményezte - sikerrel: (1024/1997. (II.21) Korm. hat. - az egyes volt
szovjet, és nem értékesíthető ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adásáról). Ez a lehetőség megkönnyítette a vagyonelemek helyzetének végleges
rendezését.
A vagyonátadást lezáró kormány-előterjesztés tervezetét a KVI elkészítette (1997.
május), egyeztetése jelenleg folyamatban van.
1.2. Egyházi ingatlanok
1.2.1. Az egyházi ingatlanrendezés jogi keretei
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről az 1991. évi XXXII.
törvény és módosítása az 1996. évi XXIII. törvény rendelkezik. A törvény a
vallásfelekezetektől, vallási közösségektől, szerzetesrendektől, egyéb egyházi
szervezettől 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül elvett ingatlanokra
vonatkozik, ha a javak a törvény hatályba lépésekor, 1991. július 22-én még állami,
vagy önkormányzati tulajdonban voltak. A kárpótlás csaknem 80 jogosult egyházi
szervezetet érint. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium egyházi vagyon
rendező irodájához a törvény hatályba lépése után több mint 6000 igénylés érkezett.
Mintegy 1000 ügy közvetlen megállapodással, 862 pedig kormánydöntéssel
rendeződött 1996. végéig. Kormánydöntésre többségében a költségvetési vonzattal
járó ingatlanigénylés rendezéséhez volt szükség.
A KVI-hez az egyes állami tulajdonban lévő volt egyházi ingatlanok
tulajdonjogának rendezése tartozik. A folyamat nem befejezett, becslések szerint
összesen 350-400 lesz a KVI közreműködésével rendezendő ingatlanügyek száma.
1.2.2. A kezelt egyházi ingatlanvagyon nagysága, változásai
A még rendezésre váró egyházi igények összességében 3583 ingatlant 117,62 Mrd
Ft értékben érintenek. Ennek mintegy 45 %-a pénzbeni kártérítési igény.
A KVI tárgyi eszköz változás kimutatása szerint az egyházi ingatlanvagyon
állománycsoportjának alakulása a következő (bruttó értékben, értékcsökkenés
nélkül, M Ft):
évek/változás 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. Összesen
növekedés 2,360 648,160 1.765,139 872,679 578,159 3.866,497
csökkenés 261,347 998,731 586,948 301,872 2.148,898
Összesen: 2,360 386,813 766,408 285,731 276,287 1.717,599
Ingatlanszámban ez 11 %-a az összes eddigi kártalanításnak, amely bruttó értékben
az összes kártalanított igények 43 %-a.
1.2.3. Az ingatlanrendezés módja
A tulajdoni rendezés lebonyolítására a kormány és az érdekelt egyházak azonos
számú képviselőiből egyházanként egyeztető bizottságok alakultak, illetve változó
összetételben alakulnak.
A törvény 2001. december 31-ében határozta meg a visszaigénylés jogvesztő
hatályát. Részint azért adott 1991-ben még hosszúnak látszó időt a tulajdonjog
rendezésére, mert 1991-ben az egyházak sem tudták pontosan felmérni jogos
igényeiket. A jogszabály szerint természetesen adatokkal is dokumentálni kell,
hogy a visszaigényelt ingatlant az egyház korábban a törvényben felsorolt célok

valamelyikére használta. A bizonyítás olykor komoly levéltári kutatómunkát
igényel. A hosszabb terminus egy másik szempontja, hogy számos korábban
működő szerzetesrend 1991 után kezdte újra szervezni magát, összegyűjteni a több
mint 40 év előtti működése még fellelhető írásos forrásait. Az állam egy esetleges
rövidebb határidővel megfosztotta volna az egyházakat a kártalanítás lehetőségétől.
Az 1991. évi XXXII. törvény arról is rendelkezik, hogy a tulajdonrendezés az
ingatlan jelenlegi tulajdonosának, használójának, kezelőjének a lehető legkevesebb
hátrányt okozza, ugyanakkor - az ország nehéz pénzügyi-gazdasági helyzetét is
figyelembe véve - az egyházak jogos érdekeit is kielégítse. Az első évek
tapasztalatai jelezték, hogy az egyházi tulajdonrendezés a tervezettnél nehezebben
végrehajtható feladat, és az államháztartást a számítottnál nagyobb mértékben
terheli meg.
A korábbi tapasztalatokat felhasználva 1995-ben a miniszterelnök és az
ingatlanrendezésben elsődlegesen érdekelt 4 történelmi egyház (Magyar Katolikus
Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház,
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) vezetői a gördülékenyebb
megvalósulás érdekében megállapodtak abban, hogy a törvény szerint kivételesen
alkalmazandó anyagi kártalanítás helyett a természetben való visszaadást nehezítő,
akadályozó körülmények esetén alternatívaként kezelik az anyagi ellentételezést.
A pénzbeli kártalanítás lehetősége arra ösztönözte az egyházakat, hogy revízió alá
vegyék jogos igényléseiket, azaz gondolják újra mely ingatlanokhoz ragaszkodnak
természetben és melyek helyett tudnak pénzbeli kártalanítást elfogadni. Az
eredetileg mintegy 6000 visszaigényelt ingatlant tartalmazó lista így két részre
oszlott, miközben bővült is a folyamatosan érkező igénylésekkel.
Egyetértés mutatkozott abban is, hogy az ország teherbíró képességeihez igazodóan
a rendezés végső határidejét 2011-ig meghosszabbítják. Így a hatályos törvényi
előírás szerint 10 év helyett 20 év alatt rendezhető az egyházak kártalanítása.
A KVI-nek a tulajdonosi rendezés folyamatában az a feladata, hogy előkészítse az
ingatlanok egyházi tulajdonba való visszaadását. Ezen átmeneti idő alatt - ha kell biztosítsa az ingatlanok őrzését, védelmét, karbantartását, állagmegóvását, illetve
ahol és ameddig lehet, hasznosítását. A KVI szűkös erőforrásai indokolták a
6/1994. számú igazgatói utasítás egyházi kártalanítás keretében a KVSZ kezelésébe
adott ingatlanokról szóló pontját, amely szerint "mivel ezek csak átmenetileg
maradnak a KVSZ kezelésében, csak veszély-elhárítási munkák végezhetők".
Az 1991. évi XXXII.törvény értelmében a rendezés keretében az egyház által
igényelt konkrét ingatlan helyett más megfelelő, állami, vagy helyi önkormányzati
tulajdonú épületet, vagy épület létesítésére alkalmas telket, csereingatlant is lehet
adni.
A KVI az egyházakkal - a legtöbbször hosszadalmas, bonyolult, sok szereplős
tárgyalásokat követően - az ingatlanok átadásáról, annak dátumáról és módjáról
úgynevezett közvetlen megállapodásokat köt.
A volt egyházi ingatlanok visszaadása azokban az esetekben gördülékeny, amikor
az ingatlan üres, és nincs szükség olyan további intézkedésre, amikor a korábbi
lakókat, vagy bérlőket máshol kellene elhelyezni. Bonyolítja a helyzetet, ha az
átadhatóság feltételeként anyagi igény is felmerül. Bár a költségvetés az egyházi

kártalanításra minden évben keretet határoz meg, ám ezt a KVI csak egyedi döntés
alapján használhatja fel.
Az egyházi ingatlankörben a közbenső hasznosítás viszonylag ritka, hiszen ha az
épület üres és az egyház fogadóképes, az átadás gyorsan lebonyolítható.
A KVI közreműködésével 1996. végéig mintegy 70 állami tulajdonban lévő volt
egyházi ingatlan tulajdonjogát rendezték.
Gyakori, hogy a rendezés érdekében hozott
kormányhatározat intézkedett a
tulajdonbaadás anyagi feltételeinek
biztosításáról. Néhány esetben előfordult,
hogy a KVI által más jogszabályi
felhatalmazás alapján kezelt
ingatlanállományból származó
csereingatlan igénybevételével jött létre a
rendezés. Ilyen a szobi Luczenbacherkastély, amely úgy kerülhetett a
visszaigénylő lazarista rend tulajdonába,
hogy a KVI a Bős-nagymarosi
beruházásból származó nagymarosi
készenléti lakótelepet bocsátotta a Pest
Megyei Önkormányzat rendelkezésére, a
kastélyban működő nevelőintézet kiváltása
fejében.
Az egyházi ingatlanrendezés sok egyeztetést igénylő feladat. A KVI ezt a munkát,
az érdekek lehetőség szerinti összeegyeztetésével jól végezte. A hátralévő igények
nagy részét az egyeztető bizottságoknak meg kell tárgyalnia, mert az egyszerűen,
vita nélkül, vagy kisebb súrlódásokkal megoldható átadások már megtörténtek,
vagy a közeli jövőben megtörténnek.
1.2.4. Az ingatlanrendezés nehézségei
Az egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése során gondot okoz, hogy az
önkormányzati tulajdont rendező törvények, azaz az ingatlanoknak önkormányzati
tulajdonba adása megelőzte az egyházi ingatlanok rendezésére vonatkozó törvényt.
A kormány tulajdonképpen visszavásárolja az önkormányzatoktól azokat a volt
egyházi tulajdonú ingatlanokat, amelyeket részükre ingyen átadott. Főleg iskolákat,
lakóingatlanokat, egészségügyi, szociális intézményeket. Ezek a funkciók érintik a
helyi önkormányzatok kötelező feladatait ellátó (oktatási, szociális)
intézményrendszerét, így elősegítik az önkormányzati feladatok működtetését és a
településfejlesztést. Az ilyen célú ingatlanoknál a kártalanítás pénzügyi forrása nem
lehet kizárólagos egyházi célú előirányzat. A másik nehézség, amivel a KVI-nek
gyakran szembe kell nézni, amikor az épületben olyan funkció van, amit szinte
lehetetlen onnan elhelyezni.
Az esztergomi Bottyány János Gimnázium
és Szakközépiskola ügyének rendezése
érdekében is az érdekeltek többlépcsős
ingatlancsere lehetőségét vizsgálták meg,

összhangba hozva az egészségügyi
intézmények racionálisabb működtetésének
programját a funkcióval nem rendelkező
KVI ingatlanok egyikének hasznosításával.
Az Esztergomban működő Bottyány János
Gimnázium és Szakközépiskola épületét a
bencés rend igényelte vissza. Mivel az
elmúlt 40 évben az iskolaépületet
bővítették, a KVI közvetítésével a bencések
beleegyeztek a csereingatlannal történő
kártalanításba. Az iskola így a helyén, az
önkormányzat tulajdonában maradt volna, a
bencés rendnek fölajánlották a GyőrMoson Sopron megyei Dénesfán a Czirákykastélyegyüttest és parkját, ahol a megyei
kórház kihelyezett ideg- és elmeosztálya és
munkaterápiás intézete működik. A betegek
elhelyezésére ajánlották a Bős-nagymarosi
beruházásból származó, Vámosszabadin
felépített háromszintes munkásszállót,
amely funkciójában megfelelő a kórház
számára. A többszörös csere nem jött létre,
mert a kórháznak a költözéshez olyan
anyagi követelései voltak, amit a KVI nem
tudott fedezni. A dénesfai lakosok
tiltakoztak, mivel a 360 fős faluban 58
ember számára biztosít a kórház
munkalehetőséget, a bencés rend
mindössze 15-20 főt tudott volna
elhelyezni. Emiatt az egyház is visszalépett.
Vámosszabadin a munkásszálló megépítése
óta üresen áll, fenntartani és őriztetni kell.
Az esztergomi iskola helyzete bizonytalan,
mert az épületen - a jogos egyházi igény
miatt - elidegenítési tilalom van. Az egyház
igényét továbbra is fenntartja.
A hosszan elhúzódó egyeztetések a KVI számára költségtöbbletet okozhatnak. Az
Áht. életbe lépése előtt kezelési kötelezettsége volt, jelenleg vagyonkezelési
feladatai vannak, azaz állományba kell vennie az ingatlant. Egyértelmű az átmeneti
kezelés, még az állagmegóvás is jelentős költségeket okozhat. Vannak olyan
lakóingatlanok, amelyeket az elidegenítési tilalom miatt senki nem érzi
tulajdonának, semmiféle állagmegóvási munkát nem végeznek rajtuk és pusztulnak
az épületek. A törvény előírásainak betartása ezekben az esetekben igen nehéz,
mert csak üres állapotban adhatók át a lakóépületek, de a lakók elhelyezésére sem
az önkormányzatoknak sem a költségvetésnek nincs ingatlanja, illetve pénze.

Csereingatlan felajánlása esetében - az érdekek összehangolása után is - elég
hosszadalmas az eljárás, mert egyeztető bizottsági állásfoglalás és a Kormány
döntése szükséges minden konkrét ingatlant illetően.
1.3. A Dunai Vízlépcső
1.3.1. A Dunai Vízlépcsőhöz kapcsolódó vagyongazdálkodás jogi keretei
A 26/1991. (IV. 23.) OGY. határozat azonnali hatállyal leállította a BősNagymarosi Vízlépcső (továbbiakban BNV) rendszer állami nagyberuházás
munkálatait. A 2009/1991. (HT. 9.) Kormányhatározat 1.4. pontja szerint a
felvonulási és melléklétesítményeket, az ingatlan jellegű melléklétesítményeket és
a kisajátított ingatlanokat, amelyek nem illeszkednek a vízlépcső nélküli állapot
vízügyi fejlesztéseibe, 1,194 Mrd Ft értékben a KVSZ vette át. A KVSZ-nek
összesen 84 jegyzőkönyvvel adták át a létesítményeket. A jegyzőkönyvekhez
leírás, műszaki dokumentáció is tartozott. Ezzel együtt átadtak a KVSZ-nek egy
üzembe helyezettnek minősített határátkelőt, valamint egyéb befejezetlen
létesítményeket. Összességében a KVSZ 1.224 M forint ráfordítási értékű
létesítményt vett át hasznosításra 1991 decemberében.
A KVSZ elvégezte az átvett objektumok állapotfelmérését és értékbecslését. Ennek
alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a becsült forgalmi értékek lényegesen
alacsonyabbak a létesítmények ráfordításainál. Az átvett ingatlanok becsült
műszaki értéke 800 M Ft körül volt, míg becsült forgalmi értékük nem haladta meg
a 360 M Ft-ot. Az ingatlanokat főbb azonosító adataikkal számítógépes
nyilvántartásba vették. Az ingatlanok jelentős részére nem volt bejegyezve a KVI
kezelői joga. Az OVIBER engedményezte a kezelői jog átadás-átvételét, de a
végleges kisajátítás nem valósult meg. Ennek következtében a tulajdoni lapon nem
került átvezetésre a KVI kezelői joga.
A felmérés után a KVSZ 1992 májusában megkezdte az átvett objektumok
értékesítését, és a tulajdoni jogok rendezését.
A KVI 1997. júniusi kimutatásai szerint 29 ingatlant értékesítettek. 9 esetben
pályáztatás útján adták el az ingatlant, 9 esetben volt árverés, 11 esetben egyszerű
adásvétel, ezekből a bevétel ÁFA nélkül 73,1 M Ft, illetve ÁFÁ-val 77,2 M Ft.
Az ingatlanok értékesítése 1997 eleje óta igen nehézkes és lassú. Ennek oka, hogy
az 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 109/K. §. (1) bekezdés szerint kincstári
vagyon értékesítésére akkor van lehetőség, ha annak kincstári vagyonból történő
kikerülését - a KVI javaslata alapján - a pénzügyminiszter jóváhagyja.
A KVI ezzel a szabályozással nehezebben tudja értékesíteni a kincstári vagyont,
mint a többi költségvetési szerv. Az 1997. évi költségvetésről szóló 1996. évi
CXXIV. törvény 11. §. (3) bekezdése szerint a központi költségvetési szerv a
használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló
gépeket, felszereléseket, járműveket 5 millió forint értékhatárig saját hatáskörében
értékesítheti.
1.3.2. A nyomvonalas létesítmények építése céljára kisajátított területek
A Dunai Vízlépcső építése során az OVIBER a nyomvonalas létesítmények építése
céljára a kisajátításokat a 11/1977. MÉM rendelet (3) bekezdése alapján
egyszerűsített eljárással bonyolította. Az egyszerűsített eljárásnál a kisajátítási terv
tervrajzból és terület-kimutatásból áll, a változásokat az ingatlan-nyilvántartásba

nem kell bejegyezni. A kisajátítási határozatok alapján a kezelői jogot az OVIBER
kapta meg. Ugyanez a MÉM rendelet tartalmazza azt is, hogy az építési
munkálatok befejezése után, a műszaki átadás - átvételtől számított egy éven belül
el kell készíteni a tényleges állapotnak megfelelő kisajátítási tervet, amely
kisajátítási térképből és terület-kimutatásból áll, majd a változásoknak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése céljából meg kell küldeni az illetékes
földhivatalnak.
Megvalósított beruházások esetében a kisajátítási hatóságok általában - a
Legfelsőbb Bíróság ez ügyben kialakított álláspontjának megfelelően - a felesleges,
illetőleg fel nem használt ingatlan visszaadásáról, a kisajátítást kérő és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonos megegyezése szerint rendelkeztek.
A Dunai Vízlépcső céljára kisajátított ingatlanok esetében sajátos helyzet alakult ki,
mivel a beruházás nem került megvalósításra, számos ingatlan jelenleg is az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos birtokában van, sok esetben
előfordul, hogy az ingatlan jóhiszemű harmadik személy birtokába, illetőleg
tulajdonába került a kisajátítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése elmaradásának
következményeként.
Az építés leállítása után az OVIBER kezelői jogait a 2009/1991. (HT. 9.)
Kormányhatározat alapján a KVI kapta meg, mivel ezek a területek állami
tulajdonba kerültek.
Ettől kezdve a KVI azon erőfeszítése, hogy az egyszerűsített eljárással jogerősen
kisajátított, de a földhivatalok nyilvántartásában át nem vezetett ingatlanokra a
Magyar Állam tulajdonjogát és a KVI kezelői jogát bejegyeztesse - az érvényes
jogszabályok különböző értelmezéséből fakadóan - rendre meghiúsult.
Ezen hiányosság idézett elő olyan
helyzeteket, amiknek rendezése hosszas
egyeztetések, peres eljrások által lesz csak
megoldható. Pl: Nyergesújfalun a
termelőszövetkezettől 1989-ben 3 M Ft-ért
kisajátított ingatlanrészre 1993-ban
készítette el a Dunai Rehabilitációs Iroda a
végleges kisajátítási tervet, amit a
Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal
átvett, azóta sem záradékolta. A tulajdoni
lapon széljegyzet formájában szerepelt a
kisajátítás ténye. Mivel a
termelőszövetkezet a részletes állapot
földkönyvben összes földjével egy
tulajdoni lapszámon szerepelt - a
széljegyzet figyelmen kívül hagyásával elkülönítette a kárpótlásra többek között a
kisajátított részt is, árverésen kárpótlásra
meg is vették. Amikor a tulajdonos be
akarta jegyeztetni, akkor derült ki, hogy a
jogos tulajdonos az állam.

A KVI folyamatos egyeztetései során feltárt problémák megoldására - miután a
meglévő jogszabályi keretek nem tették lehetővé - szorgalmazta a kisajátítási
rendeletek olyan irányú módosítását, mely megteremti a lehetőségét a Magyar
Állam tulajdonjogának érvényesítésére. A Belügyminisztérium a kisajátításról
szóló, többször módosított 33/1976. MT. rendelet módosításáról kiadott 175/1996.
(XI. 29.) Kormányrendelettel a tulajdonjog, illetve kezelői jog bejegyzésének
akadályát elhárította, amennyiben úgy rendelkezik, hogy "..... - a korábban hatályos
szabályok szerint egyszerűsített kisajátítási terv alapján - folytatott kisajátítás
esetén kisajátított ingatlanra vonatkozó tulajdonváltozás bejegyzése nem történt
meg, a bejegyzésről a kisajátítási hatóság megkeresése alapján a földhivatal
határoz."
A 2328/1996. (XI. 28.) Kormányhatározat intézkedett a Nagymaros-Visegrád
térség tájrehabilitációs beruházás során megvalósult létesítmények és ingatlanok
tulajdoni, valamint üzemeltetési kérdéseivel összefüggő feladatokról. A 175/1996.
(XI. 29.) Kormányrendelet és a 2328/1996. (XI. 28.) Kormányhatározat
megteremtette a jogi alapokat a tulajdonjogok rendezésére. A kormányhatározat
mellékletét képező "Intézkedési terv" 1. pontjában leírtak figyelembevételével a
KVI megkereste az illetékes megyei közigazgatási hivatalokat, a földhivatalok
bevonásával annak érdekében, hogy a BNV nagyberuházással érintett és kisajátított
ingatlanokra vonatkozó adatokat, dokumentumokat tételesen egyeztessék, a
szükséges átdolgozásokat, kiegészítéseket elvégezzék, ezzel a telekkönyvi
bejegyzések végül is rendeződjenek, ezen belül elsősorban a rehabilitációval
érintett településeken.
A KVI egy részletes intézkedési tervet dolgozott ki a 2328/1996. (XII. 28.)
Kormányhatározatban foglalt feladatok végrehajtására. A terv foglalkozik az
elhúzódó kisajátítási eljárás miatti tulajdonos személyében bekövetkezett
változások következtében kialakult helyzet kezelésével, egyezség, vagy ennek
hiányában peres eljárás útján. A terv szerint a KVI a tájrehabilitációval létrejött
állapotok figyelembevételével folyamatosan készíti a földhivatali bejegyzésre
alkalmas telekalakítási vázrajzokat, terület-kimutatásokat. Az elkészült
dokumentációk birtokában kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonjogának és a
KVI vagyonkezelői jogának bejegyeztetését, végül a dokumentáció
figyelembevételével a lehetséges és arra alkalmas vagyonkezelők kijelölését, illetve
a terület pályáztatását.
1.3.3. A Dunai Vízlépcső nagyberuházás leállításával kapcsolatos
vagyongazdálkodás eredményei
A BNV kisajátítással érintett települések jelentős részén a telekkönyvi rendezés
megtörtént. Pl.: Nagymaros tájrehabilitációval is érintett területei a Magyar Állam
tulajdonában és a Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. A
dömösi kül- és belterületi ingatlanok nyilvántartása rendezett, a Magyar Állam
tulajdona és a KVI kezelői joga bejegyzésre került. 1997. májusában ennek a
területnek a hasznosítására egy tanulmánytervet készíttetett a KVI. A vizsgálat
lezárásáig ennek elbírálása még nem történt meg.
A KVI a KHVM-mel közösen kialakította a rehabilitációs munkák során elkészült,
illetve készülő létesítmények javasolt tulajdonosi és vagyonkezelői körét. Ennek

utolsó egyeztetése 1997. április 8-án megtörtént. Készítettek egy táblázatos
kimutatást, amely tartalmazza a beruházás során megvalósult létesítmények és
ingatlanok jelenlegi tulajdonosait és kezelőit, a javasolt leendő tulajdonosait és
vagyonkezelőit, valamint a kijelölt üzemeltetőket.
A tájrehabilitáció megvalósítása során létrejött létesítmények folyamatos
fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges intézkedéseket a KVI előzetes
tájékoztatása és egyetértése mellett a kormányzati munka beruházója, a KHVM
hajtja végre. Ennek megfelelően az elkészült és üzemeltetésre alkalmas
létesítményekre a szóba jöhető üzemeltetőket hivatalosan felkérte, hogy az Áht.
előírásainak megfelelően a vagyonkezelők kijelöléséig ideiglenes üzemeltetőként
végezzék az üzemeltetést.
A 2328/1996. (XI. 28.) Kormányhatározat, illetve annak intézkedési terve
biztosította a tulajdonrendezés feltételeit és részletesen meghatározta a KVI ezzel
kapcsolatos feladatait. Ezt a KVI folyamatosan hajtja végre.
Elhúzódó perekre még jó néhány helyen sor kerülhet, s a legnagyobb erőfeszítések
árán is maradnak szinte hasznosíthatatlan ingatlanok, amiket őriztetni kell és
amiknek fenntartási munkái vannak (ilyen például Vámosszabadin a
munkásszállás).
A KVI tárgyi eszköz változás kimutatása szerint a dunai vízlépcső
állománycsoportjának alakulása a következő (M Ft, bruttó értékben, értékcsökkenés
nélkül):
változás 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Összesen
növekedés 1.244,542 6,428 8,700 7,934 1,966 1,621 1.271,191
csökkenés 46,690 14,625 383,724 95,217 38,454 578,710
változás
összesen 1.244,542 40,262 5,925 375,790 93,251 36,833 692,481
Bruttó értékben közel 700 M Ft eszközállomány van még a KVI kezelésében a
BNV vagyonból. Ezek egy részének ingatlan-nyilvántartása még rendezetlen.
Ahol a Magyar Állam tulajdona és a KVI kezelői joga bejegyzésre került az
ingatlannyilvántartásban, ott a hasznosítás megvalósítható.
A jogi helyzet rendezése után írt ki a KVI a "Dömös Alsórét" hasznosítására egy
pályázatot, amelyre a vizsgálat idején készült el a több változatú, látványterveket és
részletes gazdaságossági számításokat tartalmazó tanulmányterv. Ennek alapján
megkezdte a KVI az önkormányzattal az egyeztető tárgyalásokat.
1.4. Műemlék ingatlanok
1.4.1. A műemlék ingatlanok kezelésének jogi keretei
Magyarországon mintegy 11 ezer műemléki ingatlant tartanak nyilván. Az 1991.
évi XXXIII. törvény az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról rendelkezik. Ennek 46. §-a szerint "Törvény
határozza meg azokat a műemlék épületeket, amelyek kiemelkedő történeti,
kulturális, műemléki értéküknél fogva nem kerülhetnek ki az állam tulajdonából.
Az említett törvény hatálybalépéséig kormányrendelet határozza meg azokat a
műemléki épületeket, amelyek nem kerülhetnek ki az állam tulajdonából." A fenti

törvény alapján alkották a 83/1992. (V. 14.) Kormányrendeletet, melynek
melléklete 403 műemlékegyüttest tartalmazott, majd azt módosította az 51/1995.
(V. 14.) Kormányrendelet, mellékletében 275 védett műemlékkel.
Az Országgyűlés 1997. június 10-én elfogadta az 1997. évi LIV. törvényt a
műemlékvédelemről, a törvény 1998. január 1-jén lép hatályba. Ennek 14. §-a
szerint:
"Az egyes kiemelkedő történeti és kulturális értékű műemlékek és
műemlékegyüttesek fokozott védelmét biztosítani kell. Ennek érdekében az e
törvény mellékletét képező jegyzékben felsorolt műemlékeket, illetve műemlékegyütteseket kizárólagos állami tulajdonban kell tartani. Amennyiben
tulajdonjoguk az ingatlan-nyilvántartásban nem az állam javára van bejegyezve, és
ez nem az ingatlan-nyilvántartás hiányosságának vagy jogszabály sértésnek az
eredménye, a tulajdonjogot az állam javára meg kell szerezni. Az állam kizárólagos
tulajdonát képező műemlékek és műemlékegyüttesek a kincstári vagyon körébe
tartoznak és forgalomképtelenek".
A lista összesen 273 műemléket, illetve műemlék-együttest tartalmaz.
A műemlék ingatlanok kezelésbe vételéről a KVI jogelődjének, a KVSZ-nek a
4/1993. sz. (1993. február 18.) igazgatói utasítása rendelkezik. Ennek megfelelően
1993. elejétől foglalkoztak műemlék-ingatlanokkal. Eleinte a TÁSZ csoport, majd
önálló feladatként megbíztak ezzel a munkával egy főt, de csak az 1994. április 28án aláírt Alapító Határozat módosításában jelent meg, hogy a KVSZ "folyamatosan
végzi az önkormányzat tulajdonába nem adható műemlékek és más ingatlanok
kezelését és hasznosítását." Ezzel a tényleges tevékenység jogi kereteket kapott.
1.4.2. A műemléki vagyon nagysága, változásai
A Magyarországon nyilvántartott közel 11 ezer műemléki ingatlan közül 266 van a
KVI kezelésében. (1996. novemberi adat). Ebből 119 az ún. kiemelt, állami
tulajdonból ki nem adható, ez az összes tartósan állami tulajdonú műemlék 44%-a,
bár ezek mindegyikét a KVI vagyonkezelésébe utalták. A jelenleg tisztázatlan
helyzetű, nem a KVI nyilvántartásában lévő műemlékek egy jelentős részénél azt
sem tudják, hogy jelenleg van-e és ha igen, akkor ki a kezelője az ingatlannak. A
tulajdoni lapok beszerzése, a tulajdoni, használói viszonyok tisztázása folyamatos
feladat. Néhány esetben az állam tulajdonából úgy kerültek ki ingatlanok, hogy
jogtalanul privatizáltak épületeket, mint például a fertődi Esterházy-kastély néhány
melléképületét és területeit.
A törekvés, hogy védett műemlék
ingatlanok magánkézbe kerüljenek,
folyamatosan létezik. A Citadella és
közpark vagyonkezelője a Budapest
Tourist, illetve jogelődje volt 1961-től
kezdődően. Majd 1994. VI. 10-én egy VÁB
határozattal a Magyar Állam
tulajdonjogának fenntartásával a KVI
kezelésébe került.
A Budapest Tourist határozat elleni
fellebbezését a bíróság elutasította, és a

másodfokú bíróság jogerős határozatot
hozott, amely szerint végrehajtható az
ingatlan átadás-átvétele.
A KVI megtette az ehhez szükséges
előkészületeket, de a Budapest Tourist
értesítette, hogy egyrészt felülvizsgálati
kérelmet nyujtott be a Legfelsőbb
Bírósághoz, másrészt nem hagy fel az
ingatlan birtoklásával. Kilátásba helyezték
kártalanítási igényüket a Legfelsőbb
Biróság számukra kedvezőtlen döntése
esetén.
Nehézkesen és hosszasan lehet rendezni
Keszthelyen a fenékpusztai
műemlékegyüttes tulajdoni helyzetét, ahol
római kori épület-maradványok, a
Festetich-kúria és annak gazdasági épülete
található 25 helyrajzi számon jegyezve, és
ebből 9 helyrajzi számhoz tartozó ingatlan
tulajdoni helyzete rendezetlen. A
Keszthelyi Földhivatal a Magyar Állam
tulajdonjogának és a KVI vagyonkezelői
jogának bejegyzési kérelmét elutasította. 4
ingatlan a Magyar Államot megillető
földalapban van, ezek kezelői jogának a
KVI javára történő bejegyzését a sármelléki
Tsz megfellebbezte. A dolgozói földalapba
tett és kiadott földterületek esetében, ahol a
tulajdoni bejegyzések kérelme már
széljegyként szerepelt, a KVI kérte a
földhivatalt a tulajdonjogi bejegyzések
megtagadására. Ez 64 földtulajdonost érint,
akiket majd perbe hívnak, részükre
kártalanítást kell fizetni, amennyiben vissza
akarják állítani a törvényes tulajdonosi
helyzetet. Ilyen esetekben felvetődik annak
a felelőssége, aki dolgozói földalapba tette
az állami tulajdonban tartandó területeket.
A KVI megyei kirendeltségeinek és
központjának is az ilyen és ehhez hasonló
helyzetek tisztázására irányuló munkáját
nagy mértékben hátráltatja a gyakran
erőszakos, egyéni érdekeket érvényesíteni
akaró nyomásgyakorlás.

A KVI kezelésében lévő nem védett műemlékek eladására - a műemlékvédelmi
törvény betartásával - pályázatot hirdetnek, és megpróbálják azokat értékesíteni.
A KVI tárgyi eszköz változás kimutatása szerint a műemléki vagyon
állománycsoportjának alakulása (bruttó értékben, értékcsökkenés nélkül, M Ft.) a
következő:
Változás 1993 1994 1995 1996 Összesen
növekedés 3.698,879 4.615,997 3.357,462 1.856,539 13.528,877
csökkenés 178,500 404,575 78,997 840,937 1.503,009
Összesen : 3.520,379 4.211,422 3.278,465 1.015,602 12.025,868
Az értékek valójában nem sok mindent fejeznek ki, mivel a műemlék-ingatlanok
közül 351 tételt 100 forintos, 31 tételt 1000 forintos értéken tartanak nyilván, ezek
között szerepelnek jelentős kastélyok is.
A kincstári vagyon kezelését a 183/1996.(XII. 11.) Kormányrendelet szabályozza,
ez azonban figyelmen kivül hagyja a műemléki szempontokat és feltételeket.
A műemlékek - bár nagy értéket képviselnek - jelentőségük, fontosságuk
vitathatatlan, működtetésük az esetek nagy többségében kiadást jelent és nem
bevételt. Értékük is nagyrészt eszmei érték. Mint az állami vagyon részét a KVInek működtetni kellene a bevétel érdekében, az pedig a műemléki vagyon egészét
tekintve megoldhatatlan feladat.
Ugyancsak a 183/1996. (XII. 11.) Kormányrendelet szabályozza a vagyonkezelői
szerződések megkötésének szabályait. A törvény szerint ez csak versenyeztetés
útján lehetséges, kivéve azokat a költségvetési szerveket, amelyek az Áht. hatályba
lépése előtt vagyont kezeltek. Az állami tulajdonú műemlék ingatlanok egy része
nem választható el funkciójától. Pl: Magyar Állami Operaház, Nemzeti Múzeum,
stb. Ha a funkciót ellátó intézmény nem központi költségvetési szerv, bárki
pályázhat rá. Ilyenkor beláthatatlan következményei lennének, ha ezekben az
esetekben más nyerné el a vagyonkezelés jogát. Ugyanakkor műemlék épületek
vannak jelenleg és - mivel költségvetési szervezetek - maradnak is olyan kezelőnél,
akik nem méltó módon kezelik és használják a műemléket.
Az ingatlanok fenntartására, állag megóvására a múlt évben mintegy 320
M Ft állt rendelkezésre. Ebben az évben, amennyiben 1,6 milliárd forint lesz a KVI
bevétele, 850 millió forintot használhatnak fel az ingatlanok karbantartási
munkáira. 1996 februárjában készült egy összeállítás a műemlék ingatlanok
"azonnali" beavatkozást igénylő, halaszthatatlan (jóvátehetetlen károkat okozó
állagromlást megelőzendő) karbantartási és felújítási munkáinak költségigényéről.
Összesen 138 műemléket tartalmaz a táblázat, megyei bontásban, ebből 113 db a
kiemelt ingatlan (állami tulajdonból nem adható ki). Az azonnali beavatkozás
oszlopaiban szerepeltetett összegek konkrét munkára vonatkoznak, többségük az
Országos Műemlékvédelmi Hivatallal egyeztetett, tervvel és költségvetéssel
rendelkező konkrét számok, közel 3 Mrd Ft összegben. A teljes helyreállítás
becsült költsége oszlopban szerepel a műemlék ingatlan teljes helyreállításához
szükséges, az adott lehetőségek miatt évekre elhúzódó munka becsült értéke. 1995.
évi árakon, ez az igény az állami tulajdonból ki nem adható ingatlankörben 22,7

Mrd Ft, az egyéb ingatlanoknál 3 Mrd Ft. Az egyéb ingatlanok többnyire az
egyházak által visszaigényelt, esetlegesen még éveken át a KVI kezelésében
maradó műemlékek, amelyek állagmegóvásáról a KVI-nek gondoskodni kell.
Az ingyenesen használt műemlék ingatlanok karbantartási és felújítási
kötelezettsége az ingyenes használót terheli. Az ingyenes használók egy része
önkormányzat, nagy többsége szociális, kulturális intézmény. Sem az
önkormányzatok, sem az intézmények nem tudnak eleget tenni fenntartási
kötelezettségüknek. Egyre sűrűbben fordul elő, hogy inkább lemondanak a
használati jogukról. Ezekben az esetekben is a KVI, illetve az állam, mint
tulajdonos felelős a kiemelt műemlékek minimális állagmegóvását biztosító
fenntartási munkák elvégzéséért.
A KVI a kedvezőtlen műszaki állapotban lévő műemlék vagyonánál a megfelelő
fenntartási, állagmegóvási kötelezettségének összességében nem tudott eleget tenni.
Ennek oka elsősorban a valós igényektől messze elmaradó finanszírozás.
Figyelembe véve a KVI vagyoncsoportjainak jelentős mértékben leromlott műszaki
állapotát, megállapítható, hogy a rendelkezésre álló keretek nem tették lehetővé az
állami vagyon megfelelő fenntartását.
A KVSZ tevékenységének kezdetekor nem rendelkezett a kezelésébe adott
vagyonállomány teljes körű felmérésével, ezért megállapíthatatlan, hogy az
elmaradt állagmegóvás milyen mértékű felújítási elmaradást okozott. Az elmaradt
állagmegóvás és egyéb okok következtében az állami vagyonnál rohamos
értékcsökkenés következhet be.A műemlékvédelemről szóló törvény 24. §-a
szerinti feladatmegosztás a jövőben a KVI számára olyan beruházási - felújítási
feladatokat ír elő, amely jelenlegi ráfordításainak sokszorosát igényli. Az a
jogalkotói szándék, mely kultúrtörténeti emlékeink biztos megőrzése céljából
rendelte a 273 legértékesebbnek ítélt műemléket a KVI kezelésébe, fedezet
hiányában nem érvényesülhet.
Ennek veszélyét felismerve a KVI munkatársai elkészítettek egy beruházási
célprogramot, melynek előterjesztését 1997. július 1-én küldték meg a
pénzügyminiszter részére. Tárgya 28 kiemelt jelentőségű ingatlan megóvása,
költségelőirányzata 5 év alatt 10 Mrd Ft. Az előterjesztésről még nem született
döntés.
1.4.3. A műemlékvagyon hasznosítása
1996. év októberében elkészült a műemlékek hasznosítási koncepciója, mely
tartalmazza a teljes műemlék katasztert és rangsorolja a vagyonkezelésbe adási
elképzeléseket.
A terv szerint elsődlegesen az üresen álló építményeket kell használatba adni,
amely ténylegesen - készpénzben - hosszabb távon bevételt nem jelent, mivel a
vagyonkezelésbe adás ellenértéke, a kezelő elvégezendő felújítási kötelezettsége.
Az elvégzendő építészeti munkákat a műemlékvédelem szem előtt tartásával kell
teljesíteni.
Nehézségként jelentkezik az a tény, hogy a kastélyok egy része szociális funkciókat
szolgál (kórház, gyermekotthon, stb.), így piacképességük meglehetősen behatárolt.
A vagyonkezelésbe adás feltételeit egyértelműen meghatározta a 183/1996. (XII.
11.) és az azt módosító 78/1997. (V. 13.) Kormányrendelet, (szigorú pályáztatási

rendszer, dokumentációk készítése, stb), amely determinálja a hasznosítási
folyamatot. A KVI-hez tartozó műemlékeknek csak mintegy 30 %-át lehet
hasznosítani. Vannak kiemelt jelentőségű épületek, építmények, pl: a Budavári
Palota és környéke, amelyeknél jelentős befektetés szükséges a vagyonkezelésbe
adás előtt.
Az anyagi források szűkössége - tekintettel a nagy volumenű felújítási,
rekonstrukciós szükségletekre - csak a veszélyelhárítási, valamint a feltétlenül
indokolt állagmegóvási munkák egy részére nyújt fedezetet.
1.5. Az állami öröklésből származó kincstári vagyonelemek
1.5.1. Az állami öröklés jogi keretei
Az állam polgári jogviszonyban való képviseletét a Polgári Törvénykönyv 27. §-a
szabályozza: "Az államot, ha polgári jogviszonyban közvetlenül vesz részt a
pénzügyminiszter képviseli, ezt a jogkörét más állami szerv útján is gyakorolhatja,
vagy más állami szervre ruházhatja át."
A magyar állam - mint "szükségörökös" - (Ptk. 599. § (3) bek.) képviseletében
eljárva a pénzügyminiszter a 10/1961. (V. 25.) PM rendelet szerint az örökös nélkül
elhalt belföldi lakhelye, ennek hiányában a hagyaték fekvése szerint illetékes tanács
(1990. előtt) útján gyakorolta a Ptk. 27. §-ában meghatározott jogkörét.
Az Alkotmánynak az 1990. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény megszüntette a tanácsokat és
kialakította az önkormányzati rendszert. A helyi önkormányzati jogokat és
kötelezettségeket e törvény határozta meg, államigazgatási feladatot, hatáskört
szintén csak törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A leírtakból következik,
hogy - bár az önkormányzatok a megszűnt tanácsok jogutódjai -, nem tekinthetők
állami szervnek.
A 16/1993. (VI. 15.) PM rendelet kimondja, hogy ha a Ptk. 599. §-ának (2) és (3)
bekezdése alapján az állam a törvényes örökös, illetve ha végintézkedés alapján az
állam válik örökössé, a hagyatékkal kapcsolatos minden peres és nem peres ügyben
a KVSZ jogutódja, a KVI jár el.
Az idézett rendeletből következik, hogy a hagyaték jogerős átadásáig - azaz a
közjegyzői, bírósági eljárás folyamán a Magyar Állam nevében - a KVI teheti meg
a jognyilatkozatokat, gyakorolja az örököst megillető jogokat, viseli a hagyatékkal
kapcsolatos terheket és a hagyatékkal kapcsolatban gyakorolja a kezelői jogot.
1.5.2. Hagyatéki eljárás, hagyatéki ügyintézés
A KVI, illetve jogelődje a KVSZ 1993 júniusában kezdte meg az állami örökléssel,
hagyatékkal kapcsolatos ügyintézést, több mint 700 db ügy feldolgozásával, amit a
Pénzügyminisztériumtól vettek át.
Az állami örökléssel kapcsolatos tennivalók teljesen új feladatot jelentettek a KVI
számára, ezért 1994 júliusában kiadták a 25/1994. sz. és a 28/1994. sz. igazgatói
utasítást. Az előbbi az örökölt vagyontömeg számítógépes nyilvántartását
szabályozza, az utóbbi pedig átfogó szabályozást tartalmaz az állam öröklése
folytán felmerült tennivalókkal kapcsolatban.
Egységes keretbe foglalta a feladatokat az 1996 márciusában megjelent Állami
Öröklésű Javak Kezelési Szabályzata. A KVI szervei jelenleg e szabályzat alapján
végzik az örökléssel kapcsolatos tennivalóikat.

Míg 1990 előtt kb. 3000 tanácsi szervezetnél foglalkoztak hagyatéki ügyekkel és a
teendőket főfoglalkozású előadók látták el, addig a KVI-nél összesen 20-25 fő
végzi ugyanezt a munkát, gyakran kapcsolt munkakörben.
A megöröklött javak sorsát illetően a legfontosabb cél: a gyors és megfelelő áron
történő értékesítés, elsősorban azért, hogy a hagyaték minél kisebb értékvesztéssel,
vagy - ha lehetséges - anélkül kerüljön mielőbbi hasznosításra.
1.5.3. Az állami örökléshez kapcsolódó szervezet működése
Az állami örökléssel kapcsolatos hagyatéki eljárást és hagyatéki ügyintézést a KVI
kirendeltségei - a Budapest-Pest Megyei Kirendeltség kivételével - önállóan
végzik. Az eljárásban a KVI-vel megbízásos vagy alkalmazotti jogviszonyban álló
ügyvéd, jogtanácsos, jogi előadó látja el a KVI képviseletét. A hagyatéki eljárásban
a Budapest-Pest Megyei Kirendeltség esetében a KVI Jogi Főosztálya vesz részt,
majd annak befejezése után, a jogerős hagyatékátadási végzés birtokában, az ügyet
intézésre átadja a kirendeltségnek. A kirendeltségre érkező végzéseket, öröklési
bizonyítványokat jogi szempontból a kirendeltség jogásza átnézi, amennyiben jogi
probléma merül fel, eljár annak tisztázása illetve megoldása érdekében.
A hagyatékkal kapcsolatos munkafázisok (eljárás, ügyintézés) különböző
szervezetekhez való telepítése (a hagyatéki eljárás bonyolítását a Jogi Főosztály, a
további ügyintézést pedig - ugyanezen hagyaték esetében - a kirendeltség végzi)
nem szerencsés.
1.5.4. Az állami örökség értékesítése; bevételek, kiadások
Az állami örökséggel kapcsolatos bevételek és kiadások alakulása a következő volt:
M Ft
Megnevezés 1994. 1995. 1996. Összesen
Kiadás 71 32 43 146
Bevétel 107 240 305 652
Központi költségvetésbe befizetve 36 208 262 506
Az ellenőrzött 3 év alatt a KVI az állami öröklésből származó ingó és ingatlan
értékesítéséből több mint félmilliárd (505,9 M Ft) forintot fizetett be a központi
költségvetésnek.
Az idei évben az ingatlanok értékesítése lelassult, sőt az első negyedévben
értékesítésre egyáltalán nem került sor. Az alapvető okot itt is az 1992. évi
XXXVIII. törvény (Államháztartási tv.) 109/K. § (1) bekezdés jelenti, amely
szerint kincstári vagyon értékesítésére akkor van lehetőség, ha annak kincstári
vagyonból történő kikerülését - a KVI javaslata alapján - a pénzügyminiszter
jóváhagyja.
Az ingatlanértékesítési lassúságot mutatja az, hogy a Budapest-Pest Megyei
Kirendeltség - állami öröklésből származó ingatlanállománya 1997. január 1. és
április 30. között 42 db-bal emelkedett, míg értékesítésre - az eddig tárgyalt okok
miatt - csak 3 db ingatlan került, összesen 5,9 M Ft értékben (1996-ban 44,9 M Ft
volt a kirendeltség ilyen típusú árbevétele).
Az ingatlanértékesítés alapvető feltételei közé tartozik a tulajdoni lap (érvényességi
ideje: 3 hónap) és az ingatlan értékbecsléséről készült dokumentum (érvényességi
ideje 6 hónap) beszerzése. Az eljárás elhúzódása miatt a szóban forgó bizonylatok
érvényességi ideje több esetben lejár és ilyenkor az egész folyamatot újólag előlről

kell kezdeni.
A kirendeltségen és a KVI központjában átvizsgált dokumentumok rendben voltak,
az állami öröklésű javak nyilvántartásba vétele, az eljárás és ügyintézés - a tárgyalt
problémák ellenére - megfelelő mederben folyik.
1.6. Állami tulajdonú erdők
1.6.1. A jogi háttér ismertetése
Az állam vállalkozói vagyonának értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény
(az ún. privatizációs törvény) hatályba lépése előtt az állami tulajdonban lévő erdők
az Állami Vagyonkezelő Rt.-hez és az Állami Vagyonügynökséghez, valamint
egyes központi költségvetési szervekhez tartoztak.
Az állami tulajdonú erdők és az azzal szerves egységet képező egyéb földterületek
tekintetében a tulajdonosi jogok teljes körű gyakorlásával a pénzügyminiszter az
1995. augusztus 23-án kelt "Meghatalmazás"-ában a KVSZ-t bízta meg.
1.6.2. A Kincstári Erdők Osztályának létrehozása, szervezete és működése
A privatizációs törvény hatályba lépéséig és az azt követő pénzügyminiszteri
"Meghatalmazás"-ig a KVI tevékenységi körébe az állami tulajdonú erdőkkel
kapcsolatos tennivalók nem tartoztak bele és így - értelemszerűen - erre a feladatra,
a problémák kezelésére szolgáló szervezete sem volt.
A Kincstári Erdők Osztályának (jelenleg: Kincstári Területek, Erdők és
Környezetvédelem Osztálya) létrehozásáról a 23/1995. sz. igazgatói utasítás
rendelkezett. A Kincstári Erdők Osztálya (továbbiakban: Osztály) 1995. október 1én megalakult 4 fővel, az utasítás csupán jogi keretet adott a tényleges működéshez.
Az Osztály megalakulása óta feladatköre jelentősen bővült (pl. az Áht. módosítását
követő feladatok, valamint a kárpótlási földalap módosításokkal kapcsolatos
privatizációs miniszteri határozatok végrehajtása), míg a feladatot végző emberi
erőforrás állomány változatlan maradt.
Komoly gondot jelentett a KVI számára az állami tulajdonú erdők "átvétele" az
ÁPV Rt.-től. Az erdővagyon globális átadás-átvétele során az ÁPV Rt. az állami
erdők 1994. december 31-i állapotnak megfelelő - a naturáliákra és az erdőföld +
élőfakészlet értékekre kiterjedő, társaságonkénti bontásban készített - kimutatást
szolgáltatta a KVI-nek. A tárgyi eszköz nyilvántartásban jelenleg is ezen
adattartalommal tartja nyilván a KVI az erdővagyon azon részét, amelyről
információkkal rendelkezik. Az erdővagyonnal kapcsolatos és nélkülözhetetlen
dokumentumok (tulajdoni lapok, szerződések) nincsenek a KVI birtokában. A volt
ÁVÜ-höz tartozó gazdaságok által használt vagyonelemek globális átadás-átvétele
az ismételt kapcsolatfelvétel és levélváltás ellenére - az ellenőrzés befejezéséig nem történt meg.
A KVI nem rendelkezik a tulajdonosi szempontoknak megfelelő olyan
erdőértékelési módszerrel, amely az erdőket mint összetett vagyonkategóriát veszi
figyelembe. Ezért a szervezet középtávú feladatai között tartja számon egy olyan, a
természeti vagyonelemek sajátosságait figyelembe vevő vagyonértékelési módszer
kidolgoztatását, amely megfelel a tulajdonosi joggyakorlásból adódó
követelményeknek.
A vagyonnyilvántartásban szereplő adatok valódisága azért kérdőjelezhető meg,
mert nem szerencsés az a gyakorlat, hogy az erdővagyon értékbecslésére az ÁPV

Rt. egy hónapos határidőt adott az Erdészeti Szolgálatnak. Ilyen rövid idő alatt
reális, minden részletre kiterjedő becslés nem készíthető.
Hazánkban 19 100%-os állami tulajdonú erdőgazdasági részvénytársaság működik.
Felettük a tulajdonosi jogokat az ÁPV Rt. gyakorolja. Mivel a privatizációs törvény
rendelkezése folytán azok az erdők, ahol e részvénytársaságok a gazdálkodást
végezték, kincstári tulajdonba mentek át és a szóban forgó erdők tulajdonjogai megbízás alapján - a KVI-hez kerültek, szerződéssel kellett lehetővé tenni e
szervezetek számára gazdálkodási tevékenységük folytatását.
A KVI e feladatot két lépcsőben oldotta meg:
ˇ A szerződéses jogviszony létrejöttéig - átmeneti időszakra - a
19 erdőgazdasági rt. részére felhatalmazást adott és ennek
alapján az rt.-k jogszerű használóként tehettek eleget a 10 évre
szóló erdőgazdálkodási előírásban foglaltaknak.
ˇ Ezt követően kidolgozták az ideiglenes vagyonkezelési
szerződést.
Az ideiglenes vagyonkezelési szerződés világosan és pontosan rendszerezi a
vagyonkezelő (erdőgazdasági rt.) jogait és kötelezettségeit, így a KVI ellenőrzési
jogai (4.8., 4.9., 4.10. pont) maradéktalanul érvényesülnek.
A kirendeltségek erdőkkel kapcsolatos hatáskörét, feladatait rögzítő igazgatói
utasítás az ellenőrzés befejezéséig nem készült. A 14 kirendeltségen lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során valamennyi kirendeltség-vezető kifogásolta az erdőkkel
kapcsolatos centralizált ügyintézést.
1.7. Egyéb vagyonelemek
Az MSZMP kezelésében volt ingatlanok különböző kormányhatározatok alapján
a Miniszterelnöki Hivatalon (MEH) keresztül kerültek a KVI kezelésébe. Az
ingatlanok egy része a vonatkozó kormányhatározat alapján értékesíthető, a másik
része pedig különböző pártok használatában van. Ezek rendezése jelenleg részben
bírói, részben szervezeti egyeztetés útján folyamatban van. A pártok által használt
ingatlanokkal tartósan kell foglalkoznia a KVI szervezetének.
A szovjet csapatkivonás során megüresedett ingatlanok hasznosítása a KVI
egyik legjelentősebb feladata volt, amelyet a 81/1992. (V. 14.) Korm. rendelet írt
elő. Az 1995. évi XXXIX. törvény rendelkezései értelmében a vagyon megmaradó
és értékesíthető része átkerült az ÁPV Rt.-hez. Jelenleg olyan vagyonelemek
vannak a KVI-nél, amelyek tartós állami tulajdonnak minősülnek (erdőterület,
természetvédelmi terület).
Az állami tulajdonú föld elővásárlási jogán regisztrált vagyon hasznosítását a
1010/1992. (II. 3.) Korm. határozat végrehajtására kiadott 16/1993. (VI. 15.) PM
rendelet szabályozza. Ez elsősorban azokra az ingatlanokra vonatkozik, ahol a föld
és a felépítmény tulajdonjoga elválik, ahol a felépítmény tulajdonosa (ingyenes,
tartós) földhasználati joggal rendelkezik. A felépítmény tulajdonosa nem
kötelezhető az állami tulajdonú földterület megvásárlására, az csak kérelmére
történhet.
Különböző kormányhatározatok alapján a KVI megvásárolta állami tulajdonba
és KVI vagyonkezelésbe az országos kisebbségi önkormányzatok által kiválasztott
ingatlanokat, melyek az adott kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába

kerültek, illetve - a jelenleg is folyamatban lévő felújítás befejezését követően kerülnek az önkormányzatok fennállásáig.
A volt munkásőrség vagyonát az 1989. évi XXX. törvény a Munkásőrség
megszüntetéséről, valamint végrehajtási utasítása a 144/1989. (VII. 27.) MT
rendelet a KVI kezelésébe utalta értékesítési, hasznosítási feladattal. Az 1995. évi
XXXIX. törvény rendelkezései értelmében a vagyon értékesíthető része átkerült az
ÁPV Rt.-hez. A folyamatban lévő ügyek (lakásértékesítések, kormányhatározattal
elrendelt értékesítés) befejezés előtt állnak.
A 40 belügyi (határőr) ingatlan hasznosításáról a 2140/1995. (V. l7.) Korm.
határozat rendelkezett. Az állománycsoportba tartozó ingatlanok hasznosítása 1995.
október 30-án kezdődött és 1997. március 17-én fejeződött be. Ezzel a
kormányhatározat végrehajtása megtörtént.
A rendkívüli időszakra rögzített hadiipari kapacitásokat és tartalékkészleteket a
KVI jogelődje az 1991. évi IL. törvény 61. § (6) bekezdés a.) pontja alapján a
Mechanikai Laboratórium Vállalat felszámolt vagyonából, az összvagyonból
elkülönítetten, 1993. december 18-án vette át a felszámolótól. A kapacitás
rögzítésével járó kötöttségek figyelembevételével - annak működtetésére - a KVI a
PM egyetértésével megalapította a VIDEOTON MECHLABOR Kft-t. Ennek
feladatkörébe tartozik a védelmi szervek hazai igényeinek kielégítése, továbbá a
teljes vagyonkörhöz tartozó eszközök, dokumentációk, készletek őrzése,
állagmegóvása. A KVI a kapacitás helyzetének mérlegelése alapján a közelmúltban
a PM-nek előterjesztette a kapacitás rögzítésének felülvizsgálatát, különös
tekintettel az elmúlt években tapasztalt hazai megrendelések hiányára.
Néhány kiemelt ingatlan kezelési és hasznosítási problémáit, a joghézagok miatt
keletkezett vitás jogügyeket a Függelékben ismertetjük.
1.8. Értékpapír portfolió
1.8.1. A portfolió vagyonösszetétele, jellemzői
Az Áht. 1995 végi módosítása révén jelentős mennyiségű portfolió - részvény,
üzletrész, kötvény, egyéb értékpapír - került és ma is folyamatosan kerül a KVI-hez
kincstári vagyonként. A nyilvántartott portfolió döntő részben az államháztartás
belföldi követelései fejében kapott vagyon, de egyéb forrásai is lehetnek, pl.:
köztartozások fejében elfogadott vagyon, állami öröklés, stb. E vagyonelem
kezelési, gazdálkodási feladatait egy erre a funkcióra létrehozott Portfolió Kezelési
Osztály látja el.
A portfolió 1997. május 31-én M Ft-ban:
Részesedés
1. Részvény 14.180
2. Üzletrész 2.649
Összesen: 16.829
Egyéb értékpapír
1. Kötvény 0,009
Összesen: 0,009
Mindösszesen: 16.829
Állami örökség
1. Részesedés 22

2. Egyéb értékpapír 0,9
Összesen: 23
Együtt: 16.852
Részesedés összesen: 16.851
Egyéb értékpapír összesen: 1
A portfolió meghatározó elemei az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI)
megszüntetésekor a KVI kezelésébe átkerült társasági részesedések. Az 1995. évi
CV. tv. 107. § rendelkezett az ÁFI megszüntetéséről, de annak módját sem a
törvény, sem más jogszabály nem határozta meg. A törvényt 1995. december 13-án
hirdették ki, 1996. január 1-ével lépett hatályba.
Az ÁFI Rt. egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Állam képviselőjeként a
pénzügyminiszter, alapítói határozatban rendelkezett a pénzintézet 1996. február
29. napjával történő megszüntetéséről. Az alapítói határozat nem tartalmazott
konkrét előírást arra nézve, hogy az ÁFI Rt. által tulajdonolt vagyonelemek, a
megbízásból kezelt részvények és az eszközök átadás-átvétele milyen metódussal
történjék. A megszűnés pénzügyi elszámolási kérdéseit rendezte a
pénzügyminiszteri okirat, a vagyonmegosztást nem. A vagyonelemek megosztását,
átadás átvételét az 1996. február 14-én, e tárgyban megtartott egyeztető
megbeszélésen rögzítették.
A KVI-hoz került üzletrészek átadás átvétele forgatókönyvben meghatározott elvek
és ütemezés szerint történt. Az ÁFI Rt. megszüntetés végrehajtására részletes
szabályozás nem készült, a végrehajtás mintegy 8 nap alatt történt (az elvek
rögzítése és a tényleges átadás között). A KVI kezelésbe került portfolió átadása
átvétele azért nem okozott számottevő fennakadást, mert a KVI-hez került
munkajogilag is az a vezető, aki korábban az ÁFI Rt.-nél látta el ugyanezt a
munkakört. A KVI-nél a portfolió-kezelés szervezeti és személyi feltételei az
átadáskor sem és azóta sem rendezettek. Egy fő érdemi ügyintéző osztályvezetői
besorolásban és egy fő előadó végzi a közel 35 Mrd forintot kitevő mintegy 70
társaságból álló portfolió-kezelési-, nyilvántartási feladatait.
Az átvett vagyonelemek névértéke és könyvszerinti értéke 9 társaság esetében eltér
az átvételi jegyzőkönyvben rögzített értéktől. Ennek hátterében a Dunaferr esetében
az Országgyűlés határozatában rögzített árfolyamkülönbség áll. Más esetekben az
ÁPV Rt. vagyonátadás privatizációs törvényben szabályozott lebonyolítása okozza
az eltérést, ugyanis itt a már privatizált társaságok eladási árfolyamát tekintették
üzleti értéknek az ÁPV Rt.-KVI megállapodás alapján. Az MBFB esetében az
átalakulásra a költségvetési törvényben, illetve kormányhatározatban kimondott
150% árfolyam-kikötés miatt került sor.
A portfolióba tartozó társaságok részvényei - az államadósság részét képező
adósságállományból vagy az állami alapjuttatásként kapott követelésekből
származó vagyonelemek - többnyire csőd- és felszámolási eljárás keretében
hitelezői egyezséggel, vagy stratégiai jelentőségű állami tulajdonú társaság
adósságának felső szintű rendezésével, országgyűlési határozattal, tőkeemelés
révén kerültek állami tulajdonba. A portfolió döntő része, 75,6%-a adósság-tőke
konverzió révén keletkezett. A vagyonkonverzió végrehajtásakor az egyes
társaságok adósságállományát névértéken konvertálták társasági tulajdonrésszé.

Nem vették figyelembe a társaságok gazdasági-piaci helyzetét, üzleti értékét. A
társaságoknál továbbra is megmaradtak a jelentős terhek, törlesztési
kötelezettségek, az állami tulajdonost képviselő vagyonkezelő tulajdoni hányada
csak néhány kivétel esetében adott érdemi lehetőséget a társasági gazdálkodás
befolyásolására.
Az ÁFI Rt. megszűnésével a KVI-hez kincstári vagyonként került
portfolióállomány névértéke 23.946 M Ft. Az adósság-tőke konverzióra
változatlanul lehetőség van, a Magyar Államkincstár az államháztartáson kívüli
adósokkal szembeni követelése fejében elfogadhat portfoliót is, amelyet kincstári
vagyonként átad a KVI-nek. A KVI portfolió mintegy 12 Mrd Ft növekedést
mutatott 1996. december 31-ig, amely döntően ilyen vagyonelemekből származik.
A portfolió eredet alapján külön csoportba sorolták az APEH és VPOP - csőd- és
felszámolási eljárás során - adó, vám és egyéb követelése fejében elfogadott
tulajdonrészeket. E csomag össznévértéke 1996. december 31-én 5.370 M Ft. E
társasági körben a KVI-APEH, KVI-VPOP megállapodások megkötésének
elhúzódása miatt 1996-ban a részvénykönyvekben és az értékpapírokon az APEH
és a VPOP volt tulajdonosként bejegyezve; a KVI mint vagyonkezelő és az állam
mint tulajdonos bejegyzését azt követően folyamatosan végrehajtották.
A KVI vagyonkezelési tevékenységét gátolta, hogy a késedelmes bejegyzések miatt
a társaságokról nem volt információja, közgyűlési, taggyűlési dokumentumokat a
társaságoktól nem kérhetett, illetve nem kapott.
Az állam, mint tulajdonos képviseletében a KVI gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
Ezzel az állami tulajdon hasznosítási joga átszáll a vagyonkezelőre. Az állam
tulajdonosi részvénye nem jelent - az Alkotmány értelmében nem is jelenthet megkülönböztetett tulajdonlást. A részvénytulajdon a szavazáshoz kötődik, ami az
évente egy alkalommal tartott közgyűlésen érvényesíthető. A tényleges vagyon
kezelési, gazdálkodási feladatokat a társaságok managementje végzi. A tulajdonos
és a management érdekei nem azonosak.
Az 1997. május 31-i portfolió összetétel szerint a KVI kezelésében lévő társaságok
gazdálkodását jellemző főbb mutatók a 7. sz. mellékletben szerepelnek. A 69
társaságból a vizsgálat időpontjában 40 társaságról volt a KVI-nek részletes
információja, ebből 37 társaság dokumentumait elemeztük. A 37 társaságból
mindössze hat olyan társaság van, ahol a KVI részesedése 50% feletti, 17 azon
társaságok száma, ahol az állami tulajdon részaránya 10% alatt marad. A
kisebbségi tulajdoni hányadok esetében a tulajdonosi, gazdálkodás-befolyásolási és
a vagyonrész hasznosítási stratégia érvényesítése egyaránt nehézségekbe ütközik.
Ez erősen korlátozza a KVI-től elvárt, az Áht. 109. §-ában rögzített vagyonkezelési
és hasznosítási elvek érvényesítését. A privatizációs folyamatban igen gyakran csak
az 50%-ot valamivel meghaladó tulajdoni hányadot értékesítették, ennél szélesebb
társaságirányítási jogosítványokkal. Ez a nem értékesített, nem privatizált tulajdoni
hányad egyfajta leértékelődését eredményezte (pl.: Pécsi Sörgyár, ÉszakMagyarországi Téglaipari Rt., Caterpillar Rt.). A 37 társaságból mindössze 14 zárta
az 1995. évet nyereséggel, 1996-ban 19-re nőtt az évet pozitív eredménnyel záró
társaságok száma.
A KVI állami tulajdonosi képviselete lehetőséget ad arra, hogy a portfolió

társaságainál, azok igazgatóságába és/vagy felügyelő bizottságába a KVI vezető
tisztségviselőit delegálhassa. Jelenleg 16 társaságnál van a KVI-nek választott
képviselője, 4 társaság esetében mindkét testületben (Dunaferr Rt., HM Currus Rt.,
HM Radar Rt., Caterpillar Rt.); három társaságnál az igazgatóságban (Hungalu Rt.,
Tabax Rt., Hungaroring Rt.); kilenc társaságnál a felügyelő bizottságban ('96 Kft.,
Laterum Kft., Karsztaqna Kft., Gránit Kft., Loranger Rt., Pannónia Szőrme Rt.,
Videoton-Mechlabor Kft., LRI Kft.).
Az egyes társaságok gazdasági tevékenységéről a KVI rendelkezésére álló
dokumentumok és információk nem egységesek, nem alkalmasak a gazdálkodási
események nyomon követésére, még kevésbé az Áht. szerinti vagyongyarapítás
megvalósítására. A társasági dokumentumok között a likviditási helyzetet, a főbb
gazdálkodási mutatók évközi időszakos változásait bemutató és elemző
beszámolók, jelentések csak esetenként találhatók meg.
A portfolióba olyan társasági részesedések is tartoznak, amelyeket már
privatizáltak. Szélsőséges esetben előfordul, hogy a privatizált társaság részvény
pakettjében az állam tulajdonosi funkciói három szervezet között oszlanak meg (pl:
Mátrai Erőmű Rt.: KVI (6,03%), ÁPV Rt. "aranyrészvény" és MVM Rt. között).
Ezekben az esetekben állam, mint tulajdonos egységes képviselete előzetes
tárgyalások, egyeztetések függvénye, emiatt a közös érdek-érvényesítés nehézkes.
Az ÁFI eredetű portfolióba tartozó társaságok között eddig egy esetben fordult elő
alaptőke-változtatás, a HM Radar Rt. esetében.
M Ft
Radar Rt.
Átvételkori Alaptőke 597
Tulajdonosok:
KVI 497 38,2%
HM 100 16,8%
Közgyűlési döntés az alaptőke-csökkentésről: 1996. június 25-én
Alaptőke leszállítás: 297
Csökkentett alaptőke: 300
Tulajdonosok az alaptőke csökkentés után:
KVI 250 83,3%
HM 50 16,7%
Az államadósság részét képező hitelek törlesztése és egyéb követelések törlesztése
a Magyar Államkincstárhoz folynak be. Erről a KVI írásos értesítést nem kap. Az
Áht. értelmében a tulajdonosi képviselet a KVI-hez került, de a
követelésállománnyal kapcsolatos ügyintézés a Magyar Államkincstár hatásköre.
Az ÁFI Rt.-től átkerült társaságok Magyar Államkincstárral szembeni tartozása
az alábbiak szerint alakult:
M Ft
Társaság 1995.dec.31. 1996.dec.31. 1997.máj.31.
Északmagyar Téglaipari Rt. 84,3 82,7 82,7
St. Glass Rt. 64,6 57,4 55,6

Ganz Acélszerkezet Rt. 140,5 120,4 115,4
Radar Rt. (kamat) 13,9 13,9 13,9
161,8 164,9 166,5
Haldex Rt. 185,7 185,7 185,7
Vértesi Erőmű Rt. - MVM
Rt. törleszti * * *
* nincs adat a KVI-nél
1.8.2. A portfolióállomány változása
A portfolióba tartozó társasági részesedések össznévértéke 1996. december 31-én
35.162 M Ft volt. 1997. május 31-ig ez az állomány 18.309 MFt-tal csökkent, így
összege 16.852 M Ft lett. A vagyoncsökkenés okai: 8 társaságnál felszámolási
eljárás indult meg, 2 társaság esetében vagyonkezelői szerződést kötöttek, 4
társasági tulajdonrészt értékesítettek, 2 társaság esetében a KVI a részvényeket
kormányhatározat alapján más vagyonkezelő részére átadta, míg egy társaság az
ÁPV Rt.-hez került térítésmentes átadással.
A portfolióállomány változása 1997. I.-V. hóban
M Ft
1997.
Hónap Növekedés Csökkenés Változás összesen Portfolióállomány összesen
I. hó 20 -4.800 -4.780 30.362
II. hó 1.107 1.107 31.469
III. hó 500 -400 100 31.569
IV. hó 283 -8.955 -8.672 22.897
V. hó 0,03 -6,045 -6,045 16.852
Az ÁPV Rt.-vel két társaság esetében volt a KVI-nek kapcsolata. A felmerült viták
hátterében a kincstári és a vállalkozói vagyon elkülönítését szabályozó előírások
értelmezési problémái állnak. Ez különösen a portfolió esetében hangsúlyos, hiszen
a társasági tulajdonrészek olyan részvények, amelyek vállalkozói típusú
vagyonelemnek is tekinthetők.
Az 1995. évi XXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a
KVI átadta az ÁPV Rt.-nek térítésmentesen a tulajdonában lévő 28,5 M Ft
névértékű NETREND Rt. bemutatóra szóló részvényeit és összes dokumentumát.
Az 1993. évi LXXVII. tv. 63. § (4) bekezdése, az 1996. évi LXXVIII tv. 7. §,
valamint az ÁPV Rt. Igazgatóságának 293/1996. (IV. 24.) és 1078/1996. (XII. 12.)
határozatainak megfelelően az ÁPV Rt. rendelt vagyonából térítésmentesen átadott
a KVI-nek a MOL Rt. szavazásra jogosító törzsrészvényeiből 18 M Ft névértékű
részvényhányadot. A törvény értelmében ez a vagyonelem a majdan megalakuló
ruszin és ukrán kisebbségi önkormányzatok működésének fedezetéül szolgál,
egyszeri vagyonjuttatásként. Ez a KVI esetében átmeneti portfolióállomány
növekedést jelent, mivel az önkormányzatok megalakulását követő két hónapon
belül azonos árfolyamértékű (15-15 M Ft) vállalkozói vagyont köteles átadni
azoknak.
Vagyonkezelési szerződést két társaság esetében kötött a KVI (8. sz. melléklet). Az
egyik a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt.-vel az ÁPV Rt. irányításával megkötött

szerződés, amelyben a vagyonkezelésbe adott részvényekből 4.643 M Ft névértékű
ÁFI portfolió eredetű részvénynél az állami tulajdonos képviselőjeként a KVI-t
jegyezték be.
A másik vagyonkezelési szerződés a 2209/1996. (VII. 24.) Kormányhatározat
alapján a KVI és a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság között 1997. február 26án jött létre. Tárgya a Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. 0,66 M Ft névértékű
55%-os állami tulajdont megtestesítő üzletrészének, mint kincstári vagyonnak a
kezelői joga. A szerződés megfelel a kormányhatározatban megszabott
feltételeknek, megkötése a PM felügyelete és jóváhagyása mellett történt. A KVInek fokozott figyelemmel kell az LRI-re vonatkozó tulajdonosi ellenőrzési jogait
gyakorolnia, mivel a kinnlevőségek vizsgálatakor kiderült, hogy az LRI más
megállapodás megszegése miatt a KVI 13. legnagyobb adósa (13,8 millió Ft).
Mintegy 4,3 Mrd Ft portfolió vagyoncsökkenést eredményezett a Magyar
Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt. 100% állami tulajdonú bank) tőkeemelése az MBFB
- MFB Rt. általakuláskor. Az 1996. évi CXII. törvény 218.-220. §-aiban előírtak
szerint a részvénycsomagot a KVI a PM részére átadta, a részvényeket a Magyar
Állam nevére átforgatták. A törvény direkt módon nem tartalmazza, hogy a
hitelintézet alapítása a kincstári vagyon jelzett mértékű csökkenésével jár együtt.
További 4,8 Mrd Ft kincstári vagyoncsökkenést eredményezett az 1996. évi
LXXVIII. törvény 23. § végrehajtása. Az Országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a
Magyar Export-Import Bank Rt. (EXIM Bank Rt.) és a Magyar Exporthitelbiztosító
Rt. (MEHIB Rt.) számára meghatározott, készpénzben történő alaptőke juttatás
mellett további 3 Mrd Ft értékű piacképes értékpapírt és/vagy ingatlant adjanak át,
alaptőke emelés céljából. A szakértői és felügyeleti egyeztetések eredményeként a
KVI portfolióban kincstári vagyonként szereplő 5.482 millió Ft névértékű Mátrai
Erőmű Rt részvénycsomagra esett a választás. A kincstári vagyoni körből való
kikerüléshez szükséges engedélyezést és vagyonértékelést lefolytatták. A két bank
esetében 2,4-2,4 Mrd Ft összértékű részvénycsomagot a tőkeemelés során 1,5-1,5
Mrd Ft értéken vették figyelembe, apportként. A KVI a részvényeket 1997
januárjában átadta.
Az ÁFI Rt. 4,0 Mrd Ft névértékű részvénycsomagja az ÁFI Rt. megszüntetését
követő 1996. május 2-i végelszámolást lezáró pénzügyminiszteri határozat
következtében került ki a kincstári vagyoni körből.
A kincstári vagyoni körből való kikerülés eljárási rendje szigorúan szabályozott. A
portfoliókezelési osztály betartotta ezeket az előírásokat, tevékenységét a
szabályszerűség, a gondosság jellemzi. Az elvégzett vagyonértékelések szerint az
üzleti érték a névérték 38,2%-63,3%-a között mozog.
A kincstári vagyoni körből való kikerülés végrehajtását a PM 1997. márciusi
köriratában szabályozta. A túlszabályozás több esetben az ügyintézés
hatékonyságát rontja, előfordul, hogy a vagyonértékelés érvényessége lejár, újat
kell készíttetni a PM engedélyezés lassú ügyintézése vagy a KVI előterjesztés
hiányossága miatt. A KVI előterjesztés és a PM engedélye közötti időtartam
szélsőségesen 12 nap - 80 nap között változik (lásd részletezve a 6. sz.
mellékletben).
1.8.3. A portfolió bevételek és kiadások alakulása

A Portfolió Osztály tevékenysége elkülönül a KVI más funkcionális egységeitől,
adatnyilvántartása is egyedi. A tevékenység bevételei és ráfordításai is
elkülönítettek. 1996-ban a portfolió vagyonhasznosítási tevékenysége 128 M Ft
költségvetési bevételt eredményezett 0,08 M Ft ráfordítás mellett, amely a KVI
általános költségeit nem tartalmazza.
1997. június 30-ig a kezelt portfolióból ténylegesen beérkezett bevétel 529 M Ft,
míg a portfolióhoz tartozó, állami öröklés eredetű üzletrészek értékesítési bevétele
0,2 M Ft. Ez év első félévére ez összesen 529,2 M Ft költségvetési bevételt jelent.
Az 1997. június 30-ig felmerült tényleges kiadások összege 4,3 M Ft-ot tett ki.
A portfolió vagyonkezelési hasznosítási tevékenysége a már említett korlátozó
tényezők figyelembevételével eredményes.

2. A kezelt nem kincstári vagyonelemek
A volt MHSZ-kezelésű ingatlanok állománycsoportja a társadalmi szervezetek
kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény alapján került a
ZÁVKHI kezelésébe. Az állománycsoportba tartozó "sportcélú ingatlanokról" az
egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi
LXV. törvény rendelkezik. A visszamaradt ingatlanokra az új törvény előkészítés
alatt van. Az ingatlanállomány átmeneti vagyonkezelési feladatot jelent, nem
tartozik a kincstári vagyoni körbe.
A pártok térítésmentes használatában lévő ingatlan(rész) állománycsoportban
van az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonbaadásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 2.§ (6) bekezdés alapján
visszamaradt épület (épületrész), amelyet e törvény hatálybalépésekor,
országgyűlési képviselettel rendelkező párt használt.
Az egyéb társadalmi szervezetek (TÁSZ) ingatlanok
állománycsoportja szintén az 1990. évi LXX. törvény alapján
került a KVI kezelésébe. Ezen ingatlanokból a sportcélúakat az
1996. évi LXV. törvény rendezi, míg a többi ingatlan
joghelyzetének rendezésére az új törvény előkészítés alatt van
"az egyes társadalmi szervezetek, alapítványok által használt
állami tulajdonú ingatlanok tulajdonhelyzetének rendezéséről"
szóló törvényjavaslattal.
Átmenetileg kezelt vagyon változása állománycsoportok szerint
M Ft
Állománycsoportok 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
Volt munkásőrség állomány 2 374 2 377 2 208 2 027 1 387 983
Egyéb TÁSZ állomány 5 036 5 185 5 373 10 143 9 911 9 815
Volt MHSZ állomány 5 455 5 237 10 365 10 369 9 626
Pártok használatában 38 96 260 271
Vizsgált állomány összesen 7 410 13 017 12 856 22 631 21 927 20 695
2.1. Az átmeneti vagyonkezelési feladatok
Az 1990. évi LXX. tv. megszüntette a társadalmi szervezetek állami tulajdonú
ingatlanokra vonatkozó kezelői jogát - kártalanítás nélkül -, és azt a PM-ZÁVKHI

hatáskörébe utalta. A törvény hatálya alá tartozó ingatlanállomány (TÁSZ) nem a
kincstári vagyon része, kezelési-, hasznosítási feladataira nem vonatkoznak az Áht.
előírásai. Az eredeti kormányzati szándék szerint néhány hónapos "élettartamra""
készült törvény máig hatályos, átgondolatlan előírásai számos jogvita forrásává
váltak. A törvény főbb ellentmondásai:
ˇ Nem tartalmazta a PM-ZÁVKHI (illetve jogutódjai) kezelői
jog érvényesítési lehetőségeit.
ˇ Létrehozta az "ingyenes használati jog" jogintézményét,
ugyanakkor ennek tartalmi előírásait nem határozta meg.
ˇ Az 1990. szeptember 18-án kihirdetett törvény a társadalmi
szervezetek ingatlan-bejelentési kötelezettségének határidejét
1990. október 15-re állapította meg. Az előírás végrehajtása
lehetetlen volt.
ˇ Nem határozta meg az ingatlan bejelentés tartalmi és formai
követelményeit.
ˇ Nem volt olyan országos standard adatbázis, amely
összehasonlítási alap lehetett volna a bejelentések
valóságtartalmának és teljességének megítéléséhez.
ˇ Az ingatlan-bejelentések objektív feltételei (nyilvántartások,
személyi- és tárgyi feltételek) hiányoztak mind a bejelentő
társadalmi szervezeteknél, mind a vagyonkezeléssel megbízott
ZÁVKHI-nál. Nem volt törvényi előírás a bejelentések
ellenőrzésére, a mulasztások szankcionálására.
ˇ Az érintett ingatlanok hasznosításáról új törvény
előterjesztését írta elő a Kormány számára 1990. november 30ra. Féléves késedelemmel megjelent az 1991. évi IX. tv. (1991.
III.27.), amely ezt a határidőt 1991. június 30-ra módosította.
Az ingatlanok teljes körű hasznosításáról rendelkező törvény
máig nem született meg. 1997. január 1-től hatályos az 1996.
évi LXV. törvény, amely részben rendezi az
ingatlanállományból a sportcélra hasznosítható ingatlanok
tulajdoni helyzetét.
ˇ Az LXX. tv. előírásai és az azt követő, több mint 6 évig tartó
jogi patthelyzet a társadalmi szervezetek kezeléséből kikerült
ingatlanállomány jelentős állagromlását eredményezte. Ma már
lehetetlen az összességében nagy értékű állami ingatlanvagyon
teljes körű megőrzése és közérdekű hasznosítása.
A 6 éve rendezetlen jogi helyzet következményeként az ingatlanokat jelenleg
használó pártok és társadalmi szervezetek mellett profitorientált vállalkozások is
indokolatlan költségvetési támogatáshoz juthattak, miközben az ingatlanfenntartás
és üzemeltetés többlet költségvetési források igénybevételét eredményezte.
A pártok és társadalmi szervezetek részére biztosított ingatlanhasználati jog állami
kötelezettség, de ezzel nem szükségszerűen jár együtt a tulajdonbaadás.
2.2. Az átmenetileg kezelt ingatlanállomány teljessége
Az 1990. évi LXX. tv. hatálya alá tartozó ingatlanállomány mennyisége, műszaki-

gazdasági jellemzői nem állapíthatók meg hiteles bizonyossággal. Az eltelt 6 év
alatt részben jogszabályok alapján (pl.: 16/1991. (V. 30.) PM rendelet), részben a
KVI saját hatáskörében elvégzett adatfelmérésekből eltérő adatok származtak. A
KVI belső nyilvántartásai ezen ingatlancsoportokra eltérőek. A számítógépes
nyilvántartások alapja a leltári szám, a vagyonhasznosító szakemberek manuális
nyilvántartásai ingatlanokra, épületegyüttesekre készültek. Az értékadatok alapja a
könyvszerinti bruttó érték, az üzleti-piaci értékekről nem készült felmérés. A
számítógépes nyilvántartás 1997. március 6-i állapota szerint:
tétel (db) Bruttó érték (M Ft)
Pártok ingyenes használatában lévő ingatlan 109 272
Társadalmi szervezetek ingyenes használatában lévő ingatlan 2086 9.815
A volt MHSZ utódszervezetek ingyenes használatában lévő ingatlan 1080 9.626
Összesen 3275 19.713
A 16/1991. (V. 30.) PM rendelet TÁSZ ingatlanfelmérése nem fedte az eredeti
1990-es bejelentések ingatlankatalógus adatait. A KVSZ az 1991-es rendeleti
felmérés adatait elfogadta, az adateltéréseket nem vizsgálta.
A KVI egyedi bejelentések és eseti saját felmérések alapján pontosította a TÁSZ
ingatlan adatokat. Évente készültek javaslatok az adat- és dokumentációs bázis
részleges rendezésére, végrehajtásuk több esetben meghiúsult. Ma a KVI TÁSZ
ingatlan nyilvántartása nem képes az ingatlanokra és jelenlegi használóikra
vonatkozó átfogó vagy részleges információk gyors és megbízható szolgáltatására.
Nem hoztak eredményt a kényszerű, alkalmi beavatkozások és az ötletszerű,
improvizált vezetői intézkedések. A teljes körű felmérésre a KVI legutóbbi
programja 1996 áprilisában indult el. A társadalmi szervezetek által használt állami
tulajdonú ingatlanok jogi helyzetét részben a sportcélú ingatlanok tulajdonjogáról
szóló törvény rendezte, részben előkészítés alatt áll a többi ingatlan jogi helyzetét
rendező törvény.
A KVI-re váró feladatok szükségessé teszik:
ˇ az 16/1991. (V. 30.) PM rendelet alapján nyilvántartott adatok
egyeztetését, aktualizálását és szükség szerinti kiegészítését;
ˇ a 16/1991. (V. 30.) és a 8/1991. (III. 6.) PM rendeletek
alapján tett bejelentések adatrendezését, az eltérések
egyeztetését;
ˇ új feladatként az 1991. évi XXXIII. törvény alapján az
országgyűlési képviselettel rendelkező pártok használatában
lévő épületek (épületrészek) felkutatását, az ingatlanok és
használóik adatfelmérését, egyeztetését, rögzítését.
A KVI részéről az adatfelmérés 3 felmérési területre bontva megtörtént:
1. A szakszervezetek ingyenes használatában lévő állami
tulajdonú ingatlanok felmérése, rendezése.
2. A Kultúrált Közlekedésért Alapítvány szervezeti keretei
között működő gépjárművezető-képző Kft-k (volt MHSZ autós
iskolák) használatában lévő állami tulajdonú ingatlanok

felmérése, rendezése.
3. Az 1990. évi LXX tv., valamint az 1991. évi XXXVIII. tv.
alapján a pártok használatában lévő, illetve onnan kikerült
ingatlanokról összeállított jegyzék adatainak egyeztetése,
helyszíni ellenőrzése, korrekciója.
A felmérések eredménye 1997. II. félévében realizálható, az eddigi adatok jelzik,
hogy kirendeltségenként eltérő a kép, szélsőséges esetben 500-as nagyságrendű
azon ingatlanok száma, amelyek szakszervezeti használatban lévő, a KVI
nyilvántartásában eddig nem szereplő tételek (Komárom Megyei Kirendeltség és
Földhivatali adategyeztetés eredménye) - úgynevezett kóbor ingatlanok.
A szakszervezetek használatában lévő ingatlanállomány jelenlegi használati
viszonyainak pontos felmérését megnehezíti, hogy az 1991. évi XXVIII. tv.
létrehozta a szakszervezeti vagyon kezelésére a Vagyont Ideiglenesen Kezelő
Szervezetet (VIKSZ). A munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi
szervezetek vagyoni viszonyainak tisztázatlanságát tovább növelte az 1992. évi LI.
törvény megjelenése. E törvény a VIKSZ és az Érdekegyeztető Tanácsban
képviselt hat érdekképviseleti szervezet által kezelt ingatlanvagyon egy részét a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára ajánlotta fel, egyidejűleg azzal az
engedménnyel, hogy az 1990. évi LXX. tv. 6. § (2) bekezdésében előírt
elidegenítési és terhelési tilalmat feloldotta. Az állami vagyont képező,
szakszervezetek használatában lévő ingatlanállomány-felmérés 1990. évi
pontatlansága, az eltelt 6 év időhúzása és a jogszabályváltozások következménye,
hogy mára az állami vagyon e részének használati viszonyai, mennyisége,
minősége, összetétele teljes körűen nem állapítható meg.
Az 1990. évi LXX. tv. hatálya alá tartozó állami ingatlanvagyon teljes körű
felmérését nagymértékben gátolta a földhivatali nyilvántartások pontatlansága. A
Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a KVSZ 1994. február 28-án
együttműködési megállapodást kötött a kezelt állami ingatlanvagyon - felmérés
pontosítására és a kezelői jog bejegyzések gyors lebonyolítására. Ennek ellenére a
Földhivatalok területileg eltérő készséget mutattak a végrehajtás során. 1996.
februárban a KVI újra kezdeményezte az TÁSZ ingatlanok felmérését és a KVI
kezelői jog bejegyzését. A földhivatali adatgyűjtés díjköteles a 12/1995. (V. 4.) FM
rendelet szerint, a TÁSZ ingatlanállomány tetemes mennyisége miatt azonban a
KVI nem rendelkezik az adategyeztetéshez szükséges pénzügyi forrásokkal. Az FM
tájékoztatása szerint a földhivatali ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszeréből
csak azok a TÁSZ ingatlanok gyűjthetők ki teljes bizonyossággal, amelyek
esetében 1990 óta nem történt változás.
2.3. Az ingatlanállomány hasznosítása
A TÁSZ ingatlanállomány hasznosítása erősen korlátozott, a túlkínálat és az
alacsony kereslet mellett a tulajdoni viszonyok rendezetlensége, az 1990 óta
húzódó bizonytalanság miatt. A KVI a bérleti szerződésekben jogszerűen kikötötte,
hogy a bérleti jogviszony az 1990. évi LXX. törvény érvényességéig terjedhet,
azonban ez a kikötés a vállalkozók jelentős részét elbizonytalanította. 1997. júliusi
hasznosítási viszonyok kirendeltségenkénti bontásban a 9. mellékletben

szerepelnek, az összesített adatok a következők:
TÁSZ-MHSZ-PÁRT ingatlanok használati szerződései:
Használat módja
Objektum Ingyenes használati Bérleti Szerződés Szerződés Szerződés
Összesen
összesen szerződés szerződés nélküli bérlet nélküli ingyenes nélküli
(db) (11) (12) (1B) (1H) harmadik személy (1K)
Egyéb TÁSZ
ingatlanok 640 418 375 28 119 23 963
Volt MHSZ
ingatlanok 246 298 464 4 36 10 812
Pártok használatában lévő
ingatlanok 33 48 14 0 0 0 62
Mindösszesen: 919 764 853 32 155 33 1837

A hasznosítás pénzügyi gazdaságossági mutatóiról elkülönített részletes kimutatás
nem készült a KVI-nél.
Az 1990. évi LXX. törvény az ingatlanokat ingyenes használatába adta a használók
számára, de nem határozta meg az ingyenes használó kötelezettségeit. A KVSZ
nem rendelkezett a kezelt vagyon e részének üzemeltetéséhez és fenntartásához
szükséges költségvetési forrásokkal. A KVSZ az ingatlan-használat általános
polgárjogi alapelvének analógiájára "használati díjat" állapított meg. Az ingyenes
használó bérleti díjat nem fizet, de éves szinten az építmény újra előállítási
értékének 1,8% (majd 1994-es szabályozásban 1%-át) amortizációs költségként
köteles fizetni. A használó fizetési kötelezettségeként írta elő a használattal
összefüggő üzemeltetési költségek térítését.
A TÁSZ ingatlanokat használó szervezetek az ingyenes használati
megállapodásokat csak részben kötötték meg a KVSZ-el, továbbá a megkötött
szerződések ellenére sem teljesítette valamennyi szervezet az előírt fizetési
kötelezettségeket. Számos társadalmi szervezet, szakszervezet sérelmezte az
ingyenes használati díj megállapítását. A KVI kintlévőségek egyik jelentős forrása
a használati díj hátraléka. A rendezetlen helyzet jogvitákat eredményezett.. A KVI
kezdeményezései ellenére nem született autentikus jogi állásfoglalás az ingyenes
használati jog jogértelmezési és jogalkalmazási problémájára. Különösen
hangsúlyossá vált ez az ellentmondás a volt MHSZ gépjárművezető képző bázisok
jogutódai esetében.
A Kultúrált Közlekedésért Alapítvány (KKA) szervezeti keretei között helyenként
eltérő név alatt működő gépjárművezető-képző Kft-k (a továbbiakban: autós
iskolák) az általuk egykor használt MHSZ gépjármű oktatási-javítási
létesítményeire, ingatlanaira, a volt MHSZ főtitkártól 1989-ben térítésmentes
használatra kaptak jogot. Ennek megfelelően az autós iskolák az általuk használt
létesítményeket az 1990. évi LXX. törvény 4. §-a szerint korábban szerzett jogként
és ú.n. harmadik személyként a tv. megjelenése után továbbra is térítésmentesen
használhatták, illetve használhatják. Ez a jogi helyzet nem azonosítható a tv. 2.§ában meghatározott társadalmi szervezetek használatában lévő ingatlanok jogi

helyzetével.
Az autós iskolák jelentős nyereséggel működnek, nem vonhatók össze a nonprofit
társadalmi szervezetekkel. A volt MHSZ ingatlanok ingyenes használata
következtében eddig 100 milliós nagyságrendűre becsülhető az a költségvetési
bevételkiesés, amelyet a vázolt tisztázatlan jogi helyzet eredményezett.
A gépjárművezető-képző Kft-k használatában levő ingatlanok - a létesítmények
funkciója alapján - nem sorolhatók a sportcélú ingatlanok körébe sem, így nem
tartoznak az 1996. évi LXV. tv. hatálya alá. A volt MHSZ kezelésű ingatlanok
helyzetének, használati jogosultságának törvényes rendezésére a TÁSZ ingatlanok
tulajdonjogát rendező törvény alapján lesz majd lehetőség.
A volt MSZMP kezelésben lévő állami tulajdonú ingatlanállomány egy részét az
1990. évi LXX. törvényt megelőző jogszabályok különböző pártok, egyéb
szervezetek, önkormányzatok tulajdonába vagy kezelésébe adták. Ezek földhivatali
bejegyzése részlegesen történt meg. Az ingatlanállomány másik része állami
tulajdonban maradt és pártok ingyenes használatába került. Az adatfelmérések
pontatlansága miatt ezen ingatlanok egy része a KVI tudomása nélkül kerülhetett át
más vagyonkezelő-, vagy egyéb szervezet tulajdonába. A volt MSZMP
ingatlanállomány harmadik részét az 1991. évi XXXIII. tv. az állam tulajdonában
tartotta és az országgyűlési képviselettel rendelkező pártok használatába rendelte.
Az állami tulajdonú volt MSZMP ingatlanvagyon ismertetett részeinek mennyiségi,
minőségi összetételéről és jelenlegi használati viszonyairól a KVI nem rendelkezik
megbízható és teljeskörű információkkal, illetve adatokkal, annak ellenére, hogy az
adatok pontosítására ma már súlyt helyez.
2.4. A sportcélú ingatlanok tulajdoni rendezése
Az 1996. évi LXV. törvény rendelkezett az 1990. évi LXX. tv. hatálya alá tartozó
ingatlanokból a sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. A törvény
nem határozta meg pontosan a "sportcélú ingatlan" fogalmát. Nem egyértelmű,
hogy a törvény hatálya alá tartozónak tekintendő-e pl. a sporttevékenységet végző
szervezet által használt irodaépület, a repülőterek, a technikai sportegyesületek
tulajdonszerzési jogosultsága. További jogértelmezési problémákat vet fel, hogy a
törvény nem rendelkezik a tulajdonbaadási eljárás során felmerülő vitás kérdések
rendezésének jogorvoslati lehetőségeiről. Az egységes felfogás kialakítására és
annak gyakorlati érvényesítésére a KVI útmutatóban határozta meg a sportcélú
ingatlanok körét, amelyet a PM és az OTSH jóváhagyásával megerősíttetett. Ennek
alapján állították össze a KVI kezelésében lévő TÁSZ ingatlanok jegyzékét, melyet
a Magyar Közlönyben közzétettek. A benyújtott igénylések feldolgozására a KVI
szervezetten felkészült. A nyilvántartásokat jellemzi, hogy a közzétett ingatlan
jegyzék ismerete ellenére olyan ingatlanokra is érkezett igénylés, amely nem
szerepelt a KVI kezelt ingatlanai között, noha az 1990. évi LXX.-es törvény
értelmében vonatkozott arra a bejelentési kötelezettség. Számos bejelentés az ÁPV
Rt. privatizálandó vállalkozói vagyoni körébe tartozó sportingatlanokra
vonatkozott, ezeket a bejelentéseket a KVI átadta az ÁPV Rt-nek. A KVI
intézkedési tervben rögzítette a sportcélú ingatlanok tulajdonba adásával
összefüggő végrehajtási feladatokat. A kirendeltségek eszerint eljárva kezdték meg
munkájukat.

Az 1997. évi XXIII. törvénnyel módosított, 1996. évi LXV. törvény hatálya alá
tartozó sportcélú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére 1997. július 14-ig - a
"XXIII-as" törvény által módosított igénylési határidőig - összesen 948 igénylést
nyújtottak be 591 ingatlanra/ingatlanrészre. A benyújtott kérelmek közel fele összesen 449 kérelem - az önkormányzatoktól érkezett, az igényelt ingatlanok több
mint 60%-ára - összesen 391 ingatlan/ingatlanrész tulajdonbaadására. Az
ingatlanszerzésre pályázó szervezetek száma összesen 539, e szervezetek 36%-a összesen 201 - az igénylést benyújtó önkormányzat.
Az alaki/tartalmi ellenőrzés alapján 168 olyan ingatlanra érkezett igénylés, amely
nincs a KVI kezelésében. Ezek közül 39 kérelem az ÁPV Rt. kezelésében lévő
létesítményekre vonatkozott.
A KVI kidolgozta, a HT jóváhagyta az ingatlanok tulajdonjog-átruházására
vonatkozó szerződés tervezetét. Kiemelt fontosságú feladat a tulajdonbaadáshoz
szükséges földhivatali és jogértelmezési rendezetlen viszonyok tisztázása.

3. Központi költségvetési szervek
vagyonkezelési szerződései
A 183/1996. (XII.11.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint: a KVI-nek
vagyonkezelési szerződést kell kötnie a központi költségvetési szervek kezelésében
lévő kincstári vagyonra, 1997. december 31-ig.
A KVI felmérte a vagyonkezelés újszerű feladatából a szervezetre háruló
kötelezettségeket, előkészítette a megállapodások megkötését. A HT megtárgyalta
és jóváhagyta a vagyonkezelési megállapodások tartalmát és a kezelt vagyon
jellegétől függő típusait, amelyek:
1. általános vagyonkezelési megállapodás (központi
költségvetési szervekkel - beleépítve a műemlékekre vonatkozó
szerződéses feltételeket);
2. erdő és azzal szerves egységet képező területek
vagyonkezelési megállapodása;
3. védett természeti területek vagyonkezelési megállapodása;
4. vagyonkezelési megállapodás társasági részesedésekre
(központi költségvetési szervekkel);
5. termőföldekre vonatkozó sajátos szabályok, amelyek nem
erdő művelési ágba tartoznak - valamennyi vagyonkezelési
megállapodáshoz csatolandó.
A vagyonkezelői típus-megállapodásokat a KVI szervezeti egységei dolgozták ki, a
szövegtervezeteket pénzügyminisztériumi jóváhagyásra előterjesztették.
A KVI felmérte, hogy 712 költségvetési szervezettel kell vagyonkezelési szerződést
kötnie ez év végéig. Szervezetenként akár valamennyi típusszerződés megkötése is
szükségessé válhat, a kezelt vagyonelemek összetételétől függően (10. melléklet).
A KVI nyilatkozatot kért a központi költségvetési szervektől köztartozásaik
mértékéről, figyelemmel az Áht. előírására: nem köthető vagyonkezelői szerződés
azzal a szervezettel, amelynek köztartozása van. A Belügyminisztérium és a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium válasza érkezett meg a vizsgálat
lezárásáig. Mindkét szervezet jelezte, hogy vannak olyan intézményeik,

amelyeknek a költségvetéssel szemben fennálló tartozása van.
A vagyonkezelői szerződések megkötése, ennek rendeleti előírása több
ellentmondást tartalmaz, ezek az alábbiak:
ˇ A vagyonkezelői típus-szerződés tervezetek tartalmi előírásai
kormányzati szinten, jogszabályban deklarált
követelményekkel is rendezhetők. A szerződések
szervezetenkénti megkötése nem nyújt több garanciát a
kincstári vagyon védelmére, mint az egyedi szerződésekben
meghatározott követelményrendszer A rendeleti előírások
betartása valamennyi hatálya alá tartozó szervezet számára
kötelező érvényű volna, megszegése pedig
jogkövetkezményekkel járna.
ˇ A kincstári vagyon differenciáltsága miatt szükséges,
vagyonelem-specifikus előírások betartása ugyancsak
megkövetelhető a vagyonkezelés végrehajtására vonatkozó
rendeleti szabályozásban. Annál is inkább, mivel ilyen
esetekben a kidolgozott vagyonkezelő típusmegállapodásokhoz is külön adatlap csatolását írja elő a
szerződés-tervezetek normaszövege.
ˇ A központi költségvetési szerveknél lévő kincstári vagyon a
törvény értelmében a feladataik ellátásához szükséges. Az Áht.
előírja, hogy ha a szervezetnek köztartozása van, akkor vele
nem köthető szerződés, illetve a megkötött szerződést a KVI
felbonthatja. Ám ez esetben a szankcionálás korlátozott, hiszen,
ha szerződésszegés miatt a szervezet kezelésében lévő kincstári
vagyont elvonja a KVI, akkor azzal a szervezet feladatainak
ellátását lehetetlenné teszi.
ˇ A KVI a szerződések normaszövegének összeállításával, a
szervezetek felmérésével, a köztartozási nyilatkozatok
bekérésével a szükséges előkészületeket részben,
lehetőségeihez mérten megtette. Nincs jelenleg a KVI-nél
olyan informatikai háttér, amellyel a tetemes
szerződésállomány nyilvántartása, adatfelvitele megoldható,
ehhez többlet költségvetési forrás nem áll rendelkezésére.
ˇ A lebonyolítás olyan nagyságrendű manuális feladatot jelent,
amely előre nem látható nehézségeket okozhat. A
megállapodások betartása, ennek ellenőrzése és technikai
lebonyolítása ma még csak részben tisztázott.

4. Számviteli politika, a számvitel helyzetének alakulása
A KVI számvitelét (és a szorosan hozzátartozó pénzügyet) az elmúlt években a PM
és a Kormányzati Ellenőrzési Iroda több esetben vizsgálta és az Állami
Számvevőszék költségvetés tervezéssel - végrehajtással kapcsolatos ellenőrzései is

érintették ezeket a területeket.
Az ellenőrzésekről készített jelentések erősen elmarasztalják a KVI-t (főleg az
1990-1992. közötti időben) és megállapítják, hogy az 1992. évi fejlődés ellenére az
intézmény gazdálkodásának szervezettsége, szabályozottsága elmarad a
követelményektől.
A jelenlegi, legfontosabb tennivaló az, hogy a mostani feladatok közül primátust
kell kapjon a pénzügyi és számviteli adatok - feldolgozás szempontjából történő összedolgozása.
E feladatnak a mielőbbi megoldása azért is nagyon fontos, mert sok esetben
párhuzamos feldolgozás folyik (pénzügy-számvitel) eltérésekkel. Pl. a pénzügy
jogcím szerint könyvel, a számvitel készíti a mögöttes analitikát, holott e
munkafolyamatot fordítva kellene végezni.
A legközelebbi célként lehet megfogalmazni azt az igényt, hogy a
készletnyilvántartást be kell vinni a rendszerbe és korrekt pénzügyi rendszert
kialakítani, mivel a jelenlegiben pl. nincs jóváíró rész.
A KVI-nél jelenleg használt számlatükör évenként jelenik meg, a számlarend
aktualizálása folyamatban van.

5. A vagyonnyilvántartás helyzete
5.1. Az információs rendszer fejlesztése
A szervezet a nyilvántartási rendszer belső funkcióinak bővítésére, adattartalmának
pontosítására folyamatosan - különösen a Kormányzati Ellenőrzési Iroda
ellenőrzései után - törekedett. A számítástechnikai fejlesztések, a létrehozott
központi adatbázisok továbbra sem nyújtottak segítséget a szakfeladatok
ellátásához, a hasznosítási döntések meghozatalához. A dokumentumokból nem
állapítható meg, hogy a programok készítésekor a vagyonkezelő-gazdálkodó
tevékenységet végző szakembereknek voltak-e kezdeményezései szakmai igényeik
érvényesítésére.
1995-96. folyamán - a jövőbeli feladatokra felkészülve - független szakértővel
(KFKI Számítástechnikai Rt.) felülvizsgáltatták a számítástechnikai rendszert.
Elkészítették az információs rendszer fejlesztésének meghatározására kiírandó
pályázat információs anyagát (1995. XII. l.) és a KVI informatikai fejlesztési
(stratégiai) tervét (1996. I. 10.). Az információs anyagot 1996. VIII. 16-án
véglegesítették.
A pályázat lefolytatása a közbeszerzési törvény szabályainak keretei között
bonyolódott. Október 4-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben az informatikai
rendszerek tanulmánytervének kidolgozására vonatkozó előminősítési pályázati
felhívás. A pályázatok elbírálása, a nyertes pályázó kiválasztása a jogszabályi
előírásoknak megfelelt.
A Bíráló Bizottság egyhangúan a legkedvezőbb árajánlatot tevő (3,8 millió Ft ÁFA
nélkül) MONTANA Rt.-t választotta. A vállalkozási szerződést 1997. április 1-én
kötötték, a KVI teljesítés-késés esetére kötbérigényét rögzítette. A szerződés szerint
a Vállalkozó május végéig 4 ütemben elkészíti a javasolt információsrendszer

koncepcióját.
Május 21-ig elkészült a "Projekt Indító Dokumentum" és a "Tényfeltárás,
helyzetfelmérés" című tanulmány. A szerződésnek megfelelően összesen 1,6 M Ft
+ ÁFA értékű számlát fizetett ki a KVI.
5.2. A kincstári vagyonnyilvántartás
A KVI a kincstári vagyonnyilvántartás szabályzat-tervezetének elkészítését 1996
februárjában az államháztartásról szóló, többször módosított törvény végrehajtását
szolgáló kormányrendelet tervezetének előkészítésével párhuzamosan kezdte el. Az
első tervezetet május 29-én adta át a KVI véleményezésre a Pénzügyminisztérium
részére. Az illetékes szakterületek véleménye alapján 4 hónappal később
nyilatkozott a PM. Az alapkoncepciót átgondoltnak találta, a megfogalmazás
pontosítását javasolta és hiányolta, hogy a KVI saját adatszolgáltatási
kötelezettségét nem szabályozta.
Az elkülönített vagyonnyilvántartást elrendelő kormányrendelet {183/1996. (XII.
11.)} 1996. december 26-án lépett hatályba. A kormányrendelet csak általános
célkitűzéseket és feladatokat jelölt meg, ennek alapján nem határozhatók meg a
vagyonkataszterrel szembeni elvárások. A rendelet a nyilvántartási szabályzat
elkészítésére és a pénzügyminiszteri jóváhagyásra 120 naptári napot szabott meg.
A második szabályzat-tervezetet 1997 januárjában küldték meg a PM-nek
véleményezésre. A február 3-i PM-vélemény a nyilvántartási szabályzatot súlyosan
elmarasztalta, alapjaiban kifogásolta.
A kormányrendeletben meghatározott rövid határidő, az elhúzódó értelmezésiegyeztetési nehézségek miatt és a szakmai megalapozás érdekében a KVI szakértői
társaságot alkalmazott a szabályzat-tervezet véglegesítéséhez. A választott szakértő
társaság tagjai a pénzügyi és számviteli terület elismert szaktekintélyei. A szakértői
közreműködéssel elkészült - immár negyedik - szabályzat-tervezetet 1997. április
15-én egyeztették a PM és a KVI illetékesei.
A költségvetési címek némelyike május 19-20-án kapta meg a szabályzatot
véleményezésre, a PM május 21-én 13 óráig kérte az észrevételeket. Ennyi idő alatt
érdemi észrevételt nem lehet tenni. A közigazgatási egyeztetés után véglegesített
Nyilvántartási Szabályzatot július végéig még nem hagyta jóvá a pénzügyminiszter.
A vagyonnyilvántartás a vagyonkezelők adatlistájának előállításával indult el. Az
adatlista a központi költségvetési szervek címein és különböző azonosító kódjain
kívül tájékoztató információt nyújt csődhelyzetükről és köztartozásukról. A
vizsgálat befejezéséig ezek ellenőrzése nem történt meg, a vagyonkezelői kör
teljessége, adathitelessége kétséges.
5.3. A KVI által kezelt vagyon nyilvántartása
A ZÁVKHI 1990-ben a megszüntetett Munkásőrség vagyonából származó 1 db PC
AT személyi számítógépre telepítve alakította ki első nyilvántartását az átvett
mintegy 150 db ingatlan címjegyzékéből és csekély számú műszaki adatából
előállítva. A sokrétű vagyonkezelői feladat megkövetelte a számítógépes
feldolgozás alkalmazását.
1991-1995. között hozták létre a jelenlegi számítástechnikai rendszert. 1992-től a
KVSZ gazdasági vezetése által irányított számítástechnikai alkalmazások
mindinkább a pénzügyi-számviteli szemléletű rendszer kialakítása irányába

hatottak. 1992-ben a I.1.-i hatályú új számviteli törvény is jelentős változtatásokat
idézett elő. Prioritást kapott a tárgyi eszköz és szerződés- nyilvántartáshoz
kapcsolódóan a vagyonmérleg korrekt előállítása és háttérbe szorultak a szervezet
alapfeladatai: vagyonnyilvántartás, kezelés, hasznosítás igényeinek felmérése,
kiszolgálása.
1993-ban szerezték be a ma is üzemelő központi VAX-4000-700A típusú
számítógépet, a kirendeltségek munkaállomásait, a személyzeti-munkaügyi osztály
független PC hálózatát. A szoftver-módosításokat jellemzően a pénzügyi osztály
igényei alakították a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése érdekében.
A számítástechnikai rendszer kiépítése 1991-1995. között kereken 430 M Ft
ráfordítást igényelt. Bár az önmagában jelentős nagyságrendű számítástechnikai
ráfordítás a kezelt vagyontömeg nagyságához viszonyítva elenyésző, az anyagi
források felhasználását azonban nem a szakmailag megalapozott fejlesztési
koncepció, hanem a költségvetési forrás rendelkezésre állása határozta meg. A
funkcionális felhasználók igényei háttérbe szorultak, ami számos mai probléma
forrása.
A KVI jelenlegi informatikai rendszere a központi épületben és a 19 megyei
kirendeltségen telepített egységekre épül.
A központi épületben működik:
ˇ a VAX-os országos központi egység
termináljaival,
ˇ nem a hálózatba kötött PC-s rendszerek,
ˇ bér és munkaügyi rendszer,
ˇ térinformatikai rendszer,
ˇ egyéni PC-k.
A kirendeltségek közül:
ˇ 6 kirendeltségen működik hálózat,
ˇ 2 kirendeltségen van vonalkétszerező, így ott 2-2
terminál működik,
ˇ 11 kirendeltségen csak 1 terminál található.
A számítástechnikai fejlesztések túlzottan a központra orientáltak, holott az
operatív munka döntő része a kirendeltségeken folyik. Ha csak az ingatlanállomány
területi megoszlását tekintjük, az összes állomány csaknem 90%-a a kirendeltségek
működési területén található.
A jelenlegi ügyintézési-nyilvántartási munkafolyamat nem garantálja az ideális
együttműködést, az adategyeztetés egyszerűsítését, a nyilvántartások pontos,
naprakész kialakítását.
A központi gépen egyrészt a gazdasági, másrészt a műszaki információs rendszert
alkotó - részben egymásra épülő - modulok működnek. A modulok száma jelenleg
54.
A rendszer felépítése:

5.3.1. Műszaki nyilvántartási rendszer
Moduljai: ingatlan-katalógus, ingatlan-igény katalógus, ingatlanigény szolgáltatás,
ingatlan vagyonkataszterek, közigazgatási szervezetek vagyonkatasztere (IVK),
társadalmi szervezetek vagyonkatasztere (TIVK), egyéb nyilvántartások
Az 1990. évi LXX. tv. a vagyonelszámoltatásra kötelezett szervezeteknek előírta,
hogy ingatlanaikat és ingyenes használati igényeiket 1990. X. l5-ig jelentsék be.
Végrehajtási utasítás nem készült. A beérkező adattömeg heterogén összetételű és
számos esetben adathiányos volt. Az adattartalom valódiságát a vagyonkezelő
szervezet nem ellenőrízte, erre a törvény sem tartalmazott előírást.
A folyamatosan érkező bejelentések nyilvántartására elkészült az "Ingatlan
katalógus", az igénylők nyilvántartására szolgáló "Ingatlanigény katalógus" és az
igénylőket és ingatlanokat párosító "Ingatlanigény szolgáltatások" katalógusa. Az
"Ingatlan katalógus" mintegy 2000 db igényt tart nyilván Az adatállományokat a
továbbiakban nem aktualizálták, hanem archiválták.
A "kincstári szemléletű" vagyongazdálkodás kezdeményeként a Kormány
3303/1990. (VIII. l6.) számú határozatának 2. pontjában a minisztériumok,
országos hatáskörű szervezetek kezelésében, használatában lévő ingatlanok tételes
felméréséről rendelkezett. A felmérés egyaránt szolgálta volna a központi
költségvetési szervek vagyonkatasztere elkészítését és a tulajdonreform keretein
belül az ingatlanokhoz fűződő jogosultságok felülvizsgálatát.
A rövid határidő miatt a felmérés nem volt teljeskörű és a ZÁVKHI számítógépes
adatfeldolgozása is csak részlegesen készült el.
A közigazgatási szervezetek ingatlanállománya reprezentatív felmérését követően a
PM 8/199l. (III. 6.) rendeletében megjelent az állam nem termelő szférájába tartozó
költségvetési szervek által az 1990. XII.31. mérlegbeszámoló alapján kitöltendő
ingatlan-vagyonkataszteri adatlap, melyeket kitöltve 1 hónapon belül az 1991. I. 1vel megalakított KVSZ-hez kellett megküldeni. A KVSZ egyik fő feladata az
Alapító Okirat szerint a költségvetési szervezetek kezelésében lévő ingatlanok
részletes felmérése, vagyonkataszteri egységenkénti nyilvántartása és a vagyon
folyamatos számbavétele volt. A PM egyidejűleg elrendelte a változások 15 napon
belüli bejelentési kötelezettségét is.
A beküldött adatlapok részben adathiányosak voltak, illetve téves adatokat is
tartalmaztak. A teljeskörűséget, hitelességet nem ellenőrizték, a reprezentatív
felmérés adattartalmával nem vetették össze, erre a törvény nem is kötelezte a
KVSZ-t.
A mintegy 5000 db adatlap feldolgozására, az adatok nyilvántartására újabb

számítógépes nyilvántartási rendszert (IVK) fejlesztettek ki. A feldolgozást a
későbbiekben nem használta senki, a változások bejelentései, az adatok frissítése
esetiek voltak, vagy nem történtek meg. Mindezek ellenére értékes adatállományt
képvisel, mely felhasználható a jelenleg tervezés alatt lévő vagyonkataszter
címlistájának ellenőrzésére, az ingatlanadatok összehasonlítására, minőségének
megítélésére. Az adatok elemzése, a típushibák kigyűjtése a későbbi nyilvántartási
munka hatékonyságát javíthatja.
A társadalmi szervezetek (TÁSZ) által használt állami
tulajdonú ingatlanok felméréséről a 16/1991. (V. 30.) PM sz.
rendelet intézkedett. A TÁSZ - ingatlanok vagyonkataszteri
adatainak nyilvántartására újabb rendszert fejlesztettek ki, a
TIVK- modult. A teljes körűséget, hitelességet ekkor sem
ellenőrizték, az elsődleges ingatlankataszter adataival nem
vetették össze. A tájékoztatás szerint több mint 700 ingatlan
adatait dolgozták fel.
Az 1990. évi LXX. tv. hatálya alá tartozó ingatlanokra, valamint azok használóira
1995. végén kidolgozták - az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartólap
adaptációjával - a "Vagyonfelmérési adatlap"-ot és a kirendeltségek aktív
bevonásával 1996-ban elindult az aktualizálási program. Az adatlapok
folyamatosan érkeznek, feldolgozásuk az év második felében várható.
Az ingatlanok vagyonkataszteri nyilvántartásának részei továbbá a volt
munkásőrségi ingatlanvagyonból származó és még a KVSZ kezelésében maradt
létesítményekről pótlólag elkészített, valamint a Dunai Vízlépcső vagyonátadásátvétele során az OVIBER-től átvett vagyonkataszteri adatlapok.
A vagyonkataszteri adatlapok képezik a KVI kezelésében lévő ingatlanok
adatbázisát. Időközben a leltározások során, informális kapcsolatok nyomán
történtek adatrendezések, de ezek soha sem érintették az ingatlanállomány teljes
körét. A műszaki dokumentációk általában hiányosak, jellemzően a tulajdoni lapok,
ingatlan-nyilvántartási térképek rendezetlenek.
A vagyonnyilvántartások bizonytalanságának fő tényezője a vagyon értékének
megbízhatatlansága. Az ingatlanok értékét a különböző szervezetek eltérő adatai
átvételével alakították ki. A nyilvántartási érték megegyezik a könyvszerinti
értékkel, vagyis az ingatlan létesítésekori beruházási költséggel. A valóságot
megközelítő értékadat csak az ingatlanok tényleges állapotának felmérésén alapuló
értékmeghatározással és rendszeres adatkarbantartással állítható elő. A
vagyonkezelő szervezet permanens átszervezése, viszonylagos kapacitáshiánya,
rendszertelen forrásbiztosítás miatt ez a munka eddig elmaradt. Értékmegállapítás
csak az értékesítést megelőzően történik.
A kezelt ingatlanállomány tetemes része 0-100 Ft közötti könyvszerinti értéken
szerepel a nyilvántartásban. Köztük meghatározó arányt képviselnek
műemléképületek, közismert kastélyok.
5.3.2. Gazdasági-pénzügyi nyilvántartási rendszer
Moduljai: tárgyi eszközök nyilvántartása, szerződésállomány nyilvántartása, vevőiszállítói számlázás, banki-pénztári elszámolás, ÁFA feldolgozás, csődértesítő.
A nyilvántartás ügyintézői folyamatát, a kötelezően használatos bizonylatok

(szigorú számadású bizonylatok) mintáit és kitöltési utasítását alapvetően a
25/1992. sz. igazgatói utasítás részletesen szabályozta. A pénzügyi alrendszer
szakaszosan bővült modulokkal s a pénzügyi szabályozók változásával, illetve
felhasználói igények szerint azokat folyamatosan módosították.
A tárgyi eszköz nyilvántartás elsősorban a számviteli törvény szerint évente
összeállítandó mérleg alapjául szolgál. 1992 óta tartalmazza elkülönítetten a kezelt
vagyon állományát az intézményitől, de ezen belüli azonosításuk sok esetben
körülményes, nem nélkülözhetők a funkcionális osztályok saját adatállományai. A
tárgyi eszköz nyilvántartás csak részlegesen (megyekód, kerületkód, cím, m2
adatokkal) kapcsolódik a műszaki ingatlan-nyilvántartáshoz.
A nyilvántartási modulok illeszkedési zavarait mutatja, hogy a KVI különböző
kimutatásainak adatai eltérőek, nem mindig egyeznek az adott év megfelelő
mérlegadataival.
A szervezet rendelkezik belső számviteli szabályzattal és a kezelt vagyon
nyilvántartására vonatkozó szabályzatokkal is, ám a két elszámolási rendszer nem
kapcsolódik kielégítően, nem megfelelő a rendszer zártsága.
A tárgyi eszközök nyilvántartása, forgalmi adatainak feldolgozása a
kirendeltségekről beküldött bizonylatok alapján a központi számítástechnika
feladata. A tevékenység túlzottan centralizált. A postázási, nyilvántartási hibák
miatt szinte mindenütt kétszeres nyilvántartás van. Az adatellenőrzést, adatrögzítést
a központban végzik konkrét minőségellenőrzés nélkül. A kirendeltségek
termináljai korlátozott lekérdezési lehetőséget biztosítanak. 1997. második felétől a
decentralizálás irányába mozdult a nyilvántartás, amit már 1994 óta szorgalmaztak
a kirendeltségek. Így az elsődleges adatrögzítés és ellenőrzés a területi
szervezetekhez kerül.
A szerződések számítógépes nyilvántartását a központban működő pénzügyi
alrendszer nyilvántartó programjával készítik. Az ügymenetet, a kitöltendő
adatlapok tartalmát és kitöltési utasítását igazgatói utasításokban (26/1992.,
27/1991. stb.) részletesen szabályozzák. A szerződés-nyilvántartási modulok
logikailag zárt egységet képeznek.
A szerződések pénzügyi vonatkozásait a pénzügyi osztály végzi, a szerződő féllel
az ügyintéző tart kapcsolatot. Az egyeztetési kényszer együttműködési zavarokhoz
vezet, az információáramlás sok esetben lassú.
Az 1995 óta készülő Vezetői Információs Jelentések kifejezetten a pénzügyi
alrendszerre támaszkodva mutatják be időszakosan a KVI gazdálkodását a
bevételek-ráfordítások számviteli adataiból. A gazdálkodás hatékonysága csak
korlátozottan ítélhető meg.
A vagyonkezelés-hasznosítás összetett műszaki-üzleti tevékenység, az operatív
döntésekhez részletes, a funkcionális osztályok adatstruktúrájának,
adatösszetételének is megfelelő központi információ-bázisra van szükség. Mindez
indokolja a műszaki nyilvántartási rendszer felülvizsgálatát és a gazdálkodói
tevékenység támogatása irányába történő fejlesztését.
A központi rendszeren belül, mégis viszonylagos elkülönítéssel már 1994. második
fele óta decentralizáltan működik a hagyatéki ügyek nyilvántartási alrendszere,
amely alkalmas különféle mélységű és bontású szelektív információk

szolgáltatására.
A központi rendszertől független, saját szempontrendszerük szerinti, rendszeres,
áttekinthető nyilvántartást vezet a Portfoliókezelési Osztály, amelynek a központi
rendszerbe történő integrálása további fejlesztési feladatot jelent.

Mellékletek, függelékek

