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Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról

Önálló iromány száma: T/4514.

Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a Maecenas Universitatis CorviniAlapítványról,
a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról szóló T/4514. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző

módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 3., 4., 7. és 10. pontjának elfogadásához a jelen lévő

országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 
Módosítás jellege: módosítás

1. §

.Ql_Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges
intézkedéseket a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására], azzal.],

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a tudománypolitika koordinációjáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az
alapítói jogok teljes körének gyakorlására az la]Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.
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Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Budapesti Corvinus Egyetem (a
továbbiakban: Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei,
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, amelynek érdekében gazdasági
tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az [a]Alapítványhoz csatlakozók által
nyújtott vagyont kezeli.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § 
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 alapító okirat szerint
a) az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az
Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe, valamint
hl_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.

(2) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek[et] tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba
vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti
a kötelezettségeket. [a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) az Alapítvány nyilvántartásba vételét
követő három munkanapon belül adja át az Alapítvány részére, azzal, hogy! A miniszter
az 1. melléklet szerinti vagyonelemek bizalmi vagyonkezelésbe adásáról az Alapítvány alapító
okiratában rendelkezik. Az [a] 1. melléklet szerinti vagyonelemekhez kapcsolódó 2018. év után
járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(3) Ha az osztalékfizetés szempontjából figyelembe veendő napon még nem történik meg a
részvények bizalmi vagyonkezelésbe adása és átruházása, akkor az 1. melléklet szerinti
tulajdoni hányadra jutó osztaléknak megfelelő összeget a[z] Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.} a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet[e] 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,
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3. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 7. Az
államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások jogcímcsoport
terhére biztosítja az Alapítvány részére.

(4) Az Alapítvány [részére juttatott]bizalmi vagyonkezelésébe adott 1. melléklet szermti
vagyon elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható. felszámolási eljárás
esetén nem minősül az Alapítvány felszámolás alá vonható vagyonánakj.], [a]Az Alapítvány
jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén ezen vagyonelemek tulajdonjoga a~
[magyar] államra száll vissza.

(5) Az Alapítvány a részére [alapítói vagyoni juttatásként átadott]bizalmi vagyonkezelésbe
adott 1. melléklet szerinti részvényekkel kapcsolatos szavazati jogát [az 1. melléklet szerinti
gazdasági társaságokban fennálló állami tulajdonú társasági részesedés tulajdonosi
joggyakorlójának (a továbbiakban: állami tulajdonosi joggyakorló)] az MNV Zrt.
rendelkezései szerint köteles gyakorolni. Az [állami tulajdonosi joggyakorló)MNV Zrt.
szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos rendelkezése hiányában az Alapítvány a részvényesi
szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) Ha az Alapítvány részére [alapítói vagyoni juttatásként átadott]bizalmi vagyonkezelésbe
adott 1. melléklet szerinti részvények kibocsátójának alapszabálya a szavazati jog
korlátozásáról rendelkezik és a rendelkezés alapján az állami tulajdonban és az Alapítvány
[tulajdonában álló]bizalmi vagyonkezelésében lévő részvények egy részvényesi csoportba
tartozónak tekintendők, [abban az esetben]akkor a részvényesi csoport nevében a szavazati
jogok gyakorlására az [ állami tulajdonban álló részvények tulajdonosi joggyakorlója ]MNV
Zrt. jogosult.

(7) Az (1) bekezdés szerint [ingyenesen tulajdonba]alapítói vagyoni juttatásként az
Alapítvány tulajdonába adott, valamint az Alapítvány részére bizalmi vagyonkezelésbe adott
vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában [és],
valamint (7)_[-)és (8) bekezdésében foglaltakat.

(8) Az Alapítvány részére bizalmi vagyonkezelésbe adott 1. melléklet szerinti részvényekhez
kapcsolódó osztalékhoz való jog az Alapítványt mint kedvezményezettet illeti meg azzal, hogy
a bizalmi vagyonkezelés az állam részére ingyenesen történik, ezért kizárólag az osztalék
terhére történhet a bizalmi vagyonkezelés keretében felmerülő költségek elszámolása.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A[z] Budapest belterület 5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest XI. kerület
Mányoki út 9. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében 2020. január 1. napjával
a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.
Az ingatlant 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 XI. kerület, Mányoki út 9. szám alatti
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állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel -
Ja Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - az alapító okirat szerint, alapítói
vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába [kerül]kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell
alkalmazni az Nvtv. 13. § (4)[-1 és (5) [és], valamint (7)[-1 és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) A[z] miniszter, illetve 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.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § ( 1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv
ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a
2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen. nyilvántartási
értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az ( 1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott
közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv
vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az
Egyetem tulajdonába kerülnek.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 5. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében - a 2. mellékletben 
foglalt táblázat 4. sorában meghatározott ingatlant ide nem értve- nem kell alkalmazni az Nvtv.
13. § (4)[-] és (5) [és], valamint (7)[-] és (8) bekezdésében foglaltakat.
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(3) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - az 5. §-ban foglaltak alapján - a
tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem
tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek
az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét
szolgáló infrastruktúra-] [fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az
ingatlan[-Jértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem
használhatja fel.

(4) A 4. § és a~ 5. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Ez a törvény - a (2) [és (3) [bekezdésben foglal! kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. §~ [és Ja 9. § és a 2. melléklet 2019. július l-jén lép hatályba.

[(3) A 4. § (1)-(4) bekezdése 2020. január l-jén lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás

8. §

[E törvény] A 3. § [(7) bekezdésel.j, 4. § (2) bekezdése, ~6. § ( 1) és (2) bekezdése, valamint
~9. §[-a] az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § 
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és építményegyüttesek
cím 1. pontjában foglalt táblázat 1.48. sora.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 11.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat Szövegrész a javaslatban: Szövegrész helyesen:
érintett rendelkezése:

1. 1. melléklet 2. sora 81.942.946 darab "A" 81 942 946 darab ,,A"

2. 1. melléklet 3. sora 18.637.486 db 18 63 7 486 darab

INDOKOLÁS

1. A javasolt módosítás a tudománypolitika koordinációjáért felelős minisztert jelöli ki az

állam nevében alapítvány alapításának felelőseként, ennek megfelelően az alapítvány

bizalmi vagyonkezelésébe kerülő vagyonelemek tekintetében is szükséges a minisztert az

állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosítani.

2. Jogtechnikai pontosítás.

3. A törvényjavaslat 3. §-ának javasolt módosítása a törvényjavaslat ugyanezen §-ában

található az átadott részvényekkel való gazdálkodás szabályrendszeréből következő

változtatás. A javasolt módosítás az elidegenítési, terhelési tilalom, a biztosítékul adás

kizártsága, a felszámolás alá vonható vagyoni körből való kivétel, illetve a szavazati jog

gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések az Alapítvány részére adott tulajdonosi jogot

megtestesítő értékpapírok tekintetében az alapítói okiratban meghatározott célból történő

bizalmi vagyonkezelést jelentik, amelynek szövegszerű megjelenítése is indokolt a

törvényjavaslatban.

Mivel az állam is ezzel feltétellel adja a vagyont a vagyonkezelő alapítvány javára bizalmi

vagyonkezelésbe, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon is csak az alapítvány és annak

alapító okiratában foglalt kedvezményezettjeit szolgálhatja, így e vagyonnak maga az

alapítvány a közvetlen kedvezményezettje, hiszen e kezelt vagyon kedvezményezettjeként

se tehet mást, minthogy azzal az alapítvány céljait valósítja meg, illetve az alapítvány

alapító okiratában meghatározott kedvezményezettek igényeit elégíti ki. Erre utal a 3. §

javasolt új (8) bekezdése. A javasolt módosítás tartalmi összefüggésben áll az 1. pont alatt

javasolt módosítással.

4. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány létrehozásával kapcsolatosan az állam képviseletére a

tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kerül kijelölésre, a miniszter e feladata

teljesítése körében adja az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe a törvényjavaslat 1.
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melléklete szerinti értékpapírokat, ennek érdekében gyakorolja e vagyonelemek

tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket,

megalapozott az igény, hogy a Budapest XI. kerület Mányoki út 9. szám alatti állami

tulajdonban álló ingatlanra vonatkozóan is azonos jogokat gyakorolhasson az alapítói

vagyoni jutatás biztosítása céljából.

5. Nyelvhelyességi pontosítás.

6. Elsődlegesen formai természetű kodifikációs pontosítás.

7. A javasolt módosítások a törvényjavaslat tartalmi kérdéseit nem érintő kodifikációs és

nyelvhelyességi változtatások.

8. A törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezését érintő módosítási javaslat az (1) és (3)

bekezdést érintően a 4. pont alatt hivatkozott a törvényjavaslat 4. § ( 1) bekezdését érintő,

változtatási javaslattal áll szoros tartalmi összefüggésben, abból következik. A (2)

bekezdést érintő módosítási javaslat ugyancsak kodifikációs természetű, a törvényszöveg

koherenciáját szolgálja az 5. §-ban hivatkozott 2. melléklet és az 5. § hatályba lépési

dátumának azonos időpontban való megállapításával.

9. A sarkalatossági záradék módosítása a 3. pont alatt hivatkozott, a törvényjavaslat 3. §-ára

vonatkozó, módosításból következik. Az állami vagyonra vonatkozó bizalmi

vagyonkezelés törvényi szabályozása indokolja e rendelkezések minősített többséggel

történő elfogadását. A javasolt további változtatások formai természetűek.

10. A javasolt módosítás a Nvtv. szövegével való összhangot teremtő központozási pontosítás.

11. Nyelvhelyességi pontosítás.

Budapest, 2019. március 14.

Tisztelettel:

~~.: 
alelnök


