
Az Országgyűlés

Népjóléti bizottsága

Iromány száma: T/9933/2.

Benyújtás dátuma: 2020-04-14 14:14

Parlex azonosító: 1DC2EVRN0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Korózs Lajos, Elnök 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5) bekezdése alapján –  Az egyházak szociális  és  gyermekvédelmi
ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló  T/9933. számú törvényjavaslathoz
az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az egyházi fenntartó a  (2) és  (3) bekezdés szerinti hozzájárulás megadását a szakminisztertől
kérheti. A (3) bekezdés szerinti esetben a  szakminiszter beszerzi az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter véleményét, amely a szakminisztert köti. Az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter  a  hozzájárulásáról  vagy annak indokolással  ellátott  megtagadásáról  –  a  szakminiszter
megkeresésének  beérkezésétől  számított  hatvan  napon  belül  –  tájékoztatja  a  szakminisztert.  A
szakminiszter  a  hozzájárulásról  vagy  annak  indokolással  ellátott  megtagadásáról  –  az  egyházi
fenntartó  megkeresésének  beérkezését  követő  kilencven  napon  belül  –  tájékoztatja  az  egyházi
fenntartót.

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



(2)  A 4.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ellátási  szerződést  az  egyházi  fenntartó  a  működési  körében
felmerült okból, indokolással ellátva, négy hónapos felmondási idővel, írásban, ingyenes tulajdonba
adás esetén  a feladat ellátásához szükséges vagyon tulajdonának a 9.  §-ban foglaltak szerint az
állam javára történő ingyenes átruházására vonatkozó kötelezettségvállalás mellett felmondhatja. Az
egyházi fenntartó ellátási  kötelezettsége a feladat ellátásához szükséges vagyon tulajdonának az
állam javára történő átruházásával szűnik meg.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az ellátási szerződés 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnése esetén az ingyenes tulajdonba
adás során az egyházi fenntartónak átadott vagyon, illetve az annak helyébe lépő vagyonelemek
tulajdonjoga  könyv  szerinti  nyilvántartási  értéken  visszaszáll  az  államra.  Az  érintett  ingók  és
ingatlanok tulajdonjogát az állam e törvény erejénél fogva szerzi meg. Az állam tulajdonjogát –
kérelmére – az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) Az ellátási szerződés 7. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti megszűnése esetén, ha ingyenes
tulajdonba adás  történt,  a  folyamatos  feladatellátás  biztosítása érdekében az engedélyest  átvevő
egyházi  fenntartó,  illetve  a  helyébe  lépett  másik  egyházi  fenntartó  köteles  a  feladatellátáshoz
szükséges  ingó  és  ingatlan  vagyont,  valamint  vagyoni  értékű  jogokat,  amelyek  kifejezetten  és
nevesítetten a feladatellátáshoz kapcsolódnak, ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken az
állam tulajdonába adni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1)  Az  [Országgyűlés  az ]Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdése  alapján az  1.  mellékletben meghatározott
állami tulajdonban álló [ingatlanokat]ingatlanok ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken
történő  átvezetéssel  az  1.  mellékletben  meghatározott  egyházi  fenntartók  tulajdonába
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[adja]kerülnek,  figyelemmel  az  1.  mellékletben  meghatározott  ingatlanokban  működő
engedélyesek  tekintetében  bekövetkezett  fenntartóváltozásra.  Az  ingatlanok  tulajdonjogát  az
egyházi  fenntartók  e  törvény erejénél  fogva szerzik  meg.  Az egyházi  fenntartó  tulajdonjogát  –
kérelmére – az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  fenntartóváltozásról  szóló  megállapodásban, illetve  az  azzal
összefüggésben kötött  ellátási  szerződésben  meghatározott  állami feladat  folyamatos  ellátásának
biztosítása  érdekében az  ingatlan  tulajdonba adásával  egyidejűleg  a  feladatellátáshoz szükséges
állami tulajdonban álló ingó vagyon, valamint vagyoni értékű jog, amely kifejezetten és nevesítetten
a feladatellátáshoz kapcsolódik, ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken az 1. mellékletben
meghatározott egyházi fenntartók tulajdonába kerül.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tulajdonba adásra – (4) bekezdésben foglaltak kivételével –, az
engedélyes működtetésére és az átadott feladatok visszaszállására egyebekben

a) a 3. § (3) bekezdésében,
b) a 4. § (2) bekezdésében és
c) az 5-9. §-ban

foglaltakat  kell  alkalmazni azzal,  hogy  ahol  e  rendelkezések  a  4. §  (1)  bekezdése  szerinti,
fenntartóváltozásról szóló megállapodást említik, azon a (2) bekezdés szerinti, fenntartóváltozásról
szóló  megállapodást,  ahol  a  4.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ellátási  szerződést  említik,  azon  a  (2)
bekezdés szerinti ellátási szerződést kell érteni.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: elhagyás

[12. §

Ha e törvény másként nem rendelkezik, az e törvényben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha
a fenntartóváltozás bejegyzése iránti kérelmet e törvény hatálybalépését követően nyújtják
be.]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §
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A 3. § (1) bekezdése, a 3. § (3) bekezdés b) pontja, a 10. § (1) bekezdése, a 10. § (3) bekezdés a)
pontja, [és ]a 15. [§-a ]§ és az 1. melléklet az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése, valamint 38. cikk
(1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont 18. alpontjában foglalt táblázat 18.7. [alpontja]sora.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B C

Ingatlan
címe és helyrajzi száma

Tulajdonba vevő 
egyházi fenntartó
neve és székhelye

Az ingatlanban e törvény 
hatálybalépésekor működő 
engedélyes
neve és ágazati azonosítója

...

3.
7833 Görcsöny,1302.
helyrajzi szám: 1302

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület
1125 Budapest, 
Szarvas Gábor út 58-
60.

Gondviselés Háza Harmónia 
Időskorúak Otthona
S0066799

...

12.
[Berhida 0302]8181 Berhida, 
Harangvirág utca 1.
helyrajzi szám: 03/2

Veszprémi 
Református 
Egyházmegye
8230 Balatonfüred, 
Lóczy Lajos utca 70.

Pap Kovách Gábor Református 
Idősek Otthona
S0002271

...

20.
9423 Ágfalva, 851.
helyrajzi szám: 851

Magyarországi 
Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői
út 24.

Szombathelyi Evangélikus 
Diakóniai Központ Pszichiátriai 
Betegek Otthona Ágfalva
S0008137

...
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22.
4334 Hodász, Tarnai tag 1.
helyrajzi szám: 0119/21

Nyíregyházi 
Egyházmegye 
(Görögkatolikus)
[440]4400 
Nyíregyháza, Bethlen
G. út 5.

Szent Miklós Ápoló- Gondozó 
Otthon Hodász
S0037949

...

[27.
4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 
26.
helyrajzi szám: 1170/1, 1170/1/A/1,
1170/1/A/2, 1170/1/A/3, 1170/1/A/4,
1170/1/B/1, 1170/1/C/1, 1170/1/D/1,
1170/1/F/1

Nyíradonyi 
Református 
Egyházközség
4254 Nyíradony, 
Vörösmarty utca 
15.

Hetényi Sándor Református 
Szeretetotthon
S0023729]

[28.

Nyíradonyi 
Református 
Egyházközség
4254 Nyíradony, 
Vörösmarty utca 
15.

Hetényi Sándor Református 
Szeretetotthon Telephelye
S0291658]

29. 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26.
helyrajzi szám: 1170/1, 1170/1/A/1, 
1170/1/A/2, 1170/1/A/3, 1170/1/A/4,
1170/1/B/1, 1170/1/C/1, 1170/1/D/1,
1170/1/F/1

Nyíradonyi 
Református 
Egyházközség
4254 Nyíradony, 
Vörösmarty utca 15.

Hetényi Sándor Református 
Szeretetotthon
S0023729

30.
Hetényi Sándor Református 
Szeretetotthon Telephelye
S0291658

II. Rész

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

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. preambulum … való, … az Alaptörvény …

2. 2. § (1) bekezdés
…fenntartó [– ]szociális … 
…hozzájárulásával [– ]adhatja …

3. 3. § (2) bekezdés …felügyeletéért [felelő]felelős miniszter…

4. 5. § (2) bekezdés … [szolgalmi-]szolgalmi és…

5. 9. § (2) bekezdés …esetleges [vezeték]vezeték-,…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

6. 10. § (3) bekezdés nyitó szövegrész …– a (4) …

7. 10. § (4) bekezdés
… Devecser, Petőfi… 
… szóló, ingatlan-nyilvántartásba…

Indokolás

1. A módosítás egyértelművé teszi a (2) bekezdés szerint hozzájárulás eljárási szabályait. 
2. A módosítás az ellátási szerződés megszűnése esetére egyértelművé teszi a vagyonvisszaadás
szabályait. 
3. A módosítás az ellátási szerződés megszűnése esetére egyértelművé teszi a vagyonvisszaadás
szabályait. 
4. A módosítás az ellátási szerződés megszűnése esetére egyértelművé teszi a vagyonvisszaadás
szabályait. 
5. A módosítás kodifikációs pontosításokat tartalmaz. 
6. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
7. Nem szükséges átmeneti szabály megalkotása, ezért a 12. § elhagyható a törvényjavaslatból. 
8. A módosítás kiegészíti a sarkalatossági záradékot az 1. melléklettel, mivel az arra hivatkozó 10. §
(1) bekezdése is sarkalatosnak minősül. 
9. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
10. A módosítás tartalmat nem érintő technikai pontosításokat tartalmaz. 
11. Nyelvhelyességi pontosítások. 
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