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A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért
Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló

törvényjavaslat
(T/9924. 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 javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 04. 15. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Módosítópont: T/9924/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  Alapítvány  [kuratóriuma elnökét  és  tagjait  ]kuratóriumának  tagjai  a  Neumann  János
Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora,  a  karok dékánjai, a kancellár, valamint a  miniszter
[jelöli ki.]által delegált egy tag. A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

T/9924/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Módosítópont: T/9924/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  Az Alapítvány feladata  oktatási  intézmény,  kiemelten  [a Neumann János  ]az  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 Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott
vagyont kezeli.
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T/9924/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gulyás Gergely (Fidesz)
Módosítópont: T/9924/3/2.
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.

T/9924/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gulyás Gergely (Fidesz)
Módosítópont: T/9924/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

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
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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.

T/9924/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gulyás Gergely (Fidesz)
Módosítópont: T/9924/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) és új (2) bekezdés
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.

T/9924/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gulyás Gergely (Fidesz)
Módosítópont: T/9924/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat
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Módosítás jellege: módosítás

A B C

...

[3. KECSKEMÉT 3963 kivett kollégium]

[4. KECSKEMÉT 4127/1 kivett beépítetlen terület]

...

[8. KECSKEMÉT 5415 kivett egyetem]

T/9924/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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