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Az oktatási és tudományos bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102. §-
ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló 2005.évi CXYOCIX. törvény módosításáról
szóló T/6530. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 14-15- §-sal egészül ki :

14. § Az Ftv . 122. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidej űleg a §a
következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Az állami felsőoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévő állami vagyon
tulajdonjogát saját hatáskörben, a Magyar Állam nevében eljárva átruházhatja . Az értékesítés

a)	 az	 állami	 vagyon	 értékesítésére	 vonatkozó	 általános	 rendelkezések
figyelembevételével

b) a vagyon valós piaci értékének ellenértéke fejében ,
c) a miniszter előzetes egyetértésével,
d) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (a továbbiakban: MNV Zrt .) értékesítést

megelőző értesítése mellett
e) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési — fővárosban az ingatlan

fekvése szerinti kerületi — önkormányzat el ővásárlási jogának biztosításával
történhet .

(3) A miniszter hozzájárulásáról az értékesítési szándék írásbeli bejelentését ő l
számított harminc napon belül dönt, amennyiben ezen id őpontig döntést nem hozott, úgy az
egyetértést megadottnak kell tekinteni . Nem szükséges az előzetes egyetértés abban az
esetben ha ingatlan értékesítésére azért kerül sor, mert az intézmény legkés őbb az
intézményfejlesztési tervében meghatározott időtartamon belül az értékesítendő ingatlannal
azonos településen másik ingatlant kíván vásárolni . A minisztert az értékesítés megkezdését
megelőzően erről tájékoztatni kell .



(4) Az értesítést követ ően az MNV Zrt . az értékesítés ellen a kézhezvételt ől számított
harminc napon belül kifogást emelhet, ha az értékesítend ő vagyon társasági részesedés, illetve
olyan ingatlan, amely szükséges valamely állami szerv, költségvetési intézmény elhelyezésre
vonatkozó, az MNV Zrt-hez az értesítés kézhezvételekor már bejelentett igényéne k
kielégítéséhez . A kifogás bejelentését követ ően az értékesítési eljárás nem kezdhető meg .
Kifogás nem emelhet ő , ha az ingatlan értékesítéséb ől származó bevételt a fels őoktatási
intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó felújítási, beruházási és egyéb fejlesztési célra
fordítják, kivéve, ha az MNV Zrt. egyúttal nyilatkozik arról, hogy ezen felújítási, beruházás i
és egyéb fejlesztési célok megvalósításának forrását az ingatlan értékének erejéig — az állam i
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény22 . . (7) bekezdésére figyelemmel — az
intézményfejlesztési tervben megjelölt időpontig biztosítja.

(5) Az értékesítési eljárás befejezését követ ő harminc napon belül az intézmény a
nyilvántartásba vétel

	

és

	

elszámolás végett megküldi
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vizsgálatához

	

szükséges

	

iratokat

	

az

	

MNV

	

Zrt . részére . A (2)-(4)
bekezdésben foglalt rendelkezések megsértésével kötött szerz ődés semmis .

(6) Az állami felsőoktatási intézmények kezelésében lévő állami vagyonba tartozó
ingatlanok értékesítéséből származó bevételnek a köztartozások és az ingatlan-elidegeníté s
költségeinek kiegyenlítését 	 követően fennmaradó része a fels őoktatási	 intézmény
alapfeladataihoz kapcsolódó felújítási, beruházási - beleértve a PPP (az állami és a
magánszektor közötti	 fejlesztési,	 illetve	 szolgáltatási	 együttműködés, Public Privat e
Partnership program) keretében megvalósuló fejlesztések törlesztő részleteit is - célr a
használható fel .

(7) Ha az intézményfejlesztési tervben megjelölt cél a felsőoktatási intézmény
értékesítési javaslatában megjelölt időpontig nem valósul meg, az értékesítés ellenértékét a z
állami felsőoktatási intézmény köteles az Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zártkörűen működő
Részvénytársaság részére megfizetni .

(8) Az állami felsőoktatási intézmény az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI.
törvény 27 . § (2) bekezdése szerinti díj fizetése helyett az állami vagyon használata
ellenértékeként a hároméves fenntartói megállapodásban meghatározott összeget köteles a
vagyon állagának megóvására, karbantartására és felújítására fordítani ."

15 . § Az Ftv . a következő 122/A. §-sal egészül ki :

„122/A. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény kincstári körbe nem tartozó
befektetővel végzett közös beruházás esetén jogosult a vagyonkezelésében lév ő ingatlant-
versenyeztetés nélkül - a befektető használatába adni, vagy arra vonatkozóan földhasználati
jogot biztosítani számára . A használati, földhasználati jog átengedése a befektet ővel kötött
megállapodásban foglalt feltételek szerint, akár ellenérték nélkül is történhet, id őtartama
azonban a húsz évet nem haladhatja meg.

(2) Az állami felsőoktatási intézmények a költségvetésük terhére hosszú táv ú
(legfeljebb húszéves) kötelezettséget vállalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházás t
helyettesítő szolgáltatás vásárlására . Az ebbő l származó éves fizetési kötelezettségek együtte s
összege egyik évben sem haladhatja meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási cél ú



előirányzatának tíz százalékát . Amennyiben az éves fizetési kötelezettségek együttes összege
e határt a felsőoktatási intézmény tárgyévi költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, ú l
kötelezettség nem vállalható mindaddig, amíg az arány helyre nem áll . A hosszú távú
kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámol ó
részét képezi . A felsőoktatási intézmények kötelezettségvállalásának ötven százalékáta
miniszter által vezetett minisztérium a jóváhagyott éves fejezeti kezelésű előirányzatai terhére
átvállalhatja . Az átvállalások együttes összege nem haladhatja meg a miniszter által vezetet t
minisztérium adott évre jóváhagyott központi beruházási el ő irányzatai harmincháro m
százalékának megfelelő mértéket. Az ezt meghaladó átvállaláshoz az államháztartásért felel ős
miniszter egyetértése szükséges ."

Indokolá s

Lásd a bizottság december 3-i ülésének jegyzőkönyvét.

dr. Sándor Klára
alelnök

Budapest, 2008 . december 3 .
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