Hatály: 2015.XI.24. - 2018.XII.31.

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése
kapcsán szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az ipari és innovációs területek fejlesztésében történő állami
szerepvállalás gazdasági társaság létrehozásával és a létrehozott gazdasági társaság bevonásával
valósuljon meg;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV
Zrt.) útján gondoskodjon a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: a NIPÜF Zrt.) az állam 100%-os tulajdonában
álló gazdasági társaságként történő megalapításáról a 3. pont szerinti készpénz és az 5. pont
szerinti apport rendelkezésre bocsátásával;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a 2. pont szerinti társaság megalapításához szükséges forrásbiztosítás
érdekében 10 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások,
ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások
alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1.
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. bevonásával előzetesen mérje fel
az ipari területek fejlesztésének céljára, vagy a célok eléréséhez szükséges forrás biztosítására
alkalmas állami tulajdonban lévő ingatlanok körét;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pont szerinti vizsgálat megállapításaira
figyelemmel az MNV Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az ipari területek
fejlesztése céljára alkalmas ingatlanoknak apportként a NIPÜF Zrt. részére történő rendelkezésre
bocsátása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

6. egyetért azzal, hogy a NIPÜF Zrt. - az ellátandó feladatai keretében - a befektetői igények, a
meglévő ipari területek, valamint azok fejlesztési lehetőségei, továbbá új ipari területek
kialakítására vonatkozó igények összehangolásával - koncepció kialakításával - javaslatot tesz az
ipari területek fejlesztésébe bevonásra javasolt ingatlanok körére. A javaslat alapján további
döntésre alkalmas koncepciót készít elő, amelyben szükséges megjelölni a területek fejlesztésbe
való bevonásának lépéseit, idő- és forrásigényét, valamint a területtel kapcsolatban megvalósítani
tervezett intézkedéseket;
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy az MNV Zrt.
és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján - a NIPÜF Zrt.
közreműködésével - folytassák le a szükséges egyeztetéseket a 6. pont szerinti javaslattal
kapcsolatos döntésben szereplő, az NFA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok
vonatkozásában az ingatlanok ipari területek fejlesztése céljából történő felhasználása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő: a 6. pont szerinti döntést követően folyamatos
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a jelenleg
ismert ipari fejlesztési igények tükrében vizsgálják meg, hogy várhatóan mely állami tulajdonban
lévő Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok szükségesek az ipari területek fejlesztésének céljára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal
9. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ipari
területek fejlesztéséhez szükséges ingatlanok rendelkezésre állása érdekében;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal
10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja
meg az ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokat és az azzal
kapcsolatos javaslatait terjessze a Kormány elé.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő: 2015. november 30.

1. melléklet az 1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások
Fejezet száma és megnevezése
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
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x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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