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§

(1) bekezdés

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis

Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról
szóló tőrvényjavaslat
(T/4514. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés
A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját.
A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
A bizottság a részletes vita során-a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján-megtárgyalta a
jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy
az megfelel-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra
irányuló szándékot nem fogalmazott meg.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. február ző-án lezárta.
Budapest, 2019. február 26.

Melléklet

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról
(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új

szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A használt rövidítések:
Nvtv.:

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Vtv.:

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

Nftv.:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

A bizottság ülésén az előterjesztő tárcaálláspontot képviselt.

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/4514/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás
2. §
(1) Az Alapítvány feladata (oktatási] a felsőoktatási intézmény[, kiemelten a Budapesti
Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása,]
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, melynek
érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az
alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.
(2) Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási
programot működtet,
b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,
c) tehetséggondozó programok működését támogatja.
Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek megfelelően
jogtechnikai szempontból pontosításra került.

T/4514/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és

3.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/4514/2/2.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
3. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3)
bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása
érdekében - az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket[, valamint az Egyetem nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2)
bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti
rendelkezéstől eltérve -] alapítói vagyoni juttatásként, nyilvántartási értéken történő

átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.
T/4514/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és

3.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/4514/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: elhagyás

[4. §
(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a
preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - a Budapest belterület
5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest Xl. kerület, Mányoki út 9. szám alatti
állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel
- a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként
az Alapítvány tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell
alkalmazni az Nvtv. 13. § (4)-(5) és (7)-(8) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az Alapítvány 2020. június 30-ig köteles az (1) bekezdés szerinti ingatlan ingyenes
használatát biztosítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében - a (3) bekezdés szerinti kötelezettséget
is tartalmazó - a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal.
(5) Az Alapítvány további vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.]

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek megfelelően
jogtechnikai szempontból pontosításra került.
T/4514/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és

3.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem nyilatkozott

