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Módosító javaslat 1 

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

4. A Magyarországi Református Egyház részére történő vagyonjuttatás

6. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a
Magyar  Református  Egyház  szociális,  oktatási,  kulturális  és  hitéleti  feladatainak  elősegítése
érdekében  a  Kecskemét,  Piaristák  tere  4.  szám alatt  található,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint
Kecskemét 3963 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatt
található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4127/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, és
Kecskemét,  Kaszap utca  6-14.  szám alatt  található,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  Kecskemét
4342  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok  ingyenesen,
nyilvántartási  értéken  történő  átvezetéssel  a  Magyarországi  Református  Egyház  tulajdonába
kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a Magyar Református Egyház a terhekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Magyar Református Egyházzal.

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. 



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  1.  melléklet  szerinti  ingatlanok  tekintetében  a  tulajdonváltozás  ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződést  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) Ez a törvény – a  [(2) és (3) ](2)-(4)  bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. június 30-án lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. alcím táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B C

...

[3. KECSKEMÉT 3963 kivett kollégium]

[4. KECSKEMÉT 4127/1 kivett beépítetlen terület]

...

[8. KECSKEMÉT 5415 kivett egyetem]

Indokolás 

A  törvényjavaslat  kiegészítése  azért  vált  szükségessé,  mert  a  Neumann  János  Egyetem
Pedagógusképző  Kara  a  Neumann  János  Egyetem szervezetéből  kiválik  és  a  Károli  Gáspár
Református  Egyetem  szervezetébe  olvad  be  2020.  június  30.  napjától.  Az  oktatási
feladatellátáshoz szükséges az ingatlanállomány biztosítása.
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