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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(2) Az Nftv. 115. §-a a következő [(27)-(29)](27)-(30) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés - Nftv. 115. § új (30) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

19. §

(2) Az Nftv. 115. §-a a következő (27)-(29) bekezdéssel egészül ki:

„(30) 2020. július 31. napjától a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara (Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg)  a Budapesti  Gazdasági  Egyetem szervezetéből kiválik  és a Pannon Egyetem
szervezetébe olvad be.”

Módosítópont sorszáma: 3.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(3) Az Nftv. 115. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

„(31) 2020. augusztus 1. napjától a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával
a Szent István Egyetem jön létre.”

[(3) Az Nftv. 115. §-a a következő (30) bekezdéssel egészül ki:

„(30) 2020.  augusztus  1.  napjától  a  Kaposvári  Egyetem  és  a  Szent  István  Egyetem
összeolvadásával a Szent István Egyetem jön létre.”]

Indokolás 

A módosítással 2020. július 31. napjától a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara
(Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) a Budapesti  Gazdasági Egyetem szervezetéből  kiválik és a
Pannon Egyetem szervezetébe olvad be. A módosítás célja, hogy a Pannon Egyetem továbbra is
meghatározó egyetem maradhasson és a hallgatói létszám ne csökkenjen.
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