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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  Mathias  Corvinus  Collegium  tehetséggondozási
programjának  és  a  Maecenas  Universitatis  Corvini  Alapítvány  oktatási  tevékenységének
támogatásáról szóló T/10046. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Az  összegző módosító javaslat 2., 3. és 9. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Alapítvány oktatási és tehetséggondozó intézmény, kiemelten a Mathias Corvinus Collegium
fenntartása,  működési  feltételeinek,  intézményfejlesztési  céljainak  biztosítása  érdekében  végzett
tevékenysége,  valamint  az  Alapítvány  céljainak  a  preambulumban  meghatározott  célokkal
összhangban  történő  megvalósítása  közfeladatnak  minősül.  Az  Alapítvány  e  céljainak
[megvalósításával  közvetlenül  összefüggő  ]megvalósítását  szolgáló  gazdasági  tevékenységet



végez, így különösen az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott
vagyont kezeli.

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

(3) Ha a 2019. év után járó osztalék fizetése szempontjából figyelembe veendő napon még nem
történik  meg  a  részvények  tulajdonjogának  átruházása  vagy  az  Alapítvány  a  részvények
kibocsátójának alapszabálya alapján részvényesi jogait a részvények kibocsátójával szemben még
nem gyakorolhatja,  akkor az 1. melléklet  szerinti  tulajdoni hányadra jutó osztaléknak megfelelő
összeget – a 2. §-ban meghatározott feladatok megvalósításának támogatásaként –  [az állam ]a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  a  Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos  bevételek  és  kiadások  fejezet,  1.  Az  MNV  Zrt.  rábízott  vagyonával  kapcsolatos
bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 3. A
vagyongazdálkodás egyéb kiadásai jogcímcsoport, 3. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez
kapcsolódóan terhelő  egyéb  kiadások jogcím terhére,  a  részvények  tulajdonjogának  átruházását
követő 30 napon belül megfizeti az Alapítvány részére.

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

(3)  Az  Alapítvány  2020.  december  31-ig  köteles  az  (1)  bekezdés  szerinti  ingatlan  ingyenes
használatát  biztosítani  a  [Külgazdasági  és  Külügyminisztérium ]külgazdasági  ügyekért  felelős
miniszter által vezetett minisztérium számára.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

[(1)] A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló 2006. évi  LIII.  törvény (a  továbbiakban:  Ngtv.)  szerinti
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  ügynek  minősülnek  az  ingatlan-nyilvántartás
szerint  Budapest  belterület  5177/1  helyrajzi  számú,  természetben  a  Budapest  I.  kerület,  Szent
Sebestyén köz 1., Budapest I. kerület, Somlói út 49-53., Budapest I. kerület, Alsóhegy utca 10-16.
szám alatti  ingatlan területén megvalósuló tehetséggondozási központ kivitelezési  munkálataival
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kapcsolatos  beruházással  (a  továbbiakban:  Beruházás)  összefüggő,  a  [2.  mellékletben]Kormány
rendeletében meghatározott közigazgatási hatósági ügyek.

[(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat
a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához és
működéséhez szükségesek,
b) a  Beruházáshoz  közvetlenül  kapcsolódó  munkák  érdekében  az  (1)  bekezdés  szerinti
ingatlannal szomszédos ingatlanokat érintik.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1)  A Beruházás  az  Ngtv.  szerinti  kiemelten  közérdekű  beruházásnak  minősül.  A Beruházás
helyszíne az 5. [§ (1) bekezdésében ]§-ban meghatározott ingatlan területe.

(2) Az 5. [§ (1) bekezdésében ]§-ban meghatározott ingatlan tekintetében változtatási tilalom nem
alkalmazható.

(3) Amennyiben önkormányzati rendelet a (2) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal össze
nem egyeztethető rendelkezést tartalmaz, akkor az érintett rendelkezés helyett a (2) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az 5. §-ban meghatározott ingatlan tekintetében a Kormány rendeletben állapíthatja meg az
egyedi településképi követelményeket, amelynek során az önkormányzat településképi rendeletében
foglaltaktól  eltérő  szabályokat  és  követelményeket  határozhat  meg  azzal,  hogy  az  e  törvény
hatálybalépése napján fennálló védelmi szint nem csökkenthető.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  rendeletben  állapítsa  meg[  a  Beruházásnak  mindazon
részleteit  és  a  Beruházásra  vonatkozó  mindazon  szabályokat,  amelyek  kapcsán  erre  a
Kormányt az Ngtv. felhatalmazza.]

a)  a  Beruházásnak  mindazon  részleteit  és  a  Beruházásra  vonatkozó  mindazon  szabályokat,
amelyek kapcsán erre a Kormányt az Ngtv. felhatalmazza, valamint
b) a 6. § (4) bekezdése szerinti egyedi településképi követelményeket.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

[Az 1. §, a ]A 3. §, a 4. §, valamint a 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[2. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi  eljárások, valamint építésfelügyeleti
hatósági eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

9. földvédelmi hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. tűzvédelmi hatósági eljárások,
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14. közegészségügyi hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. a műszaki  biztonsági  hatóság hatáskörébe tartozó sajátos  építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

17. erdészeti hatósági eljárások,

18. bányahatósági engedélyezési eljárások,

19. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

21. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

22. a  közterületen  és  belterületen  lévő  fás  szárú  növények  kivágásával  és  pótlásával
kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

23. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési
berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

24. területrendezési hatósági eljárások,

25. veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  védekezésre  vonatkozó
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

26. azok  az  1-25.  pontban  nem  szereplő  közigazgatási  hatósági  engedélyezési  eljárások,
amelyek  a  Beruházás  megvalósításához,  használatbavételéhez  és  üzemeltetésének
beindításához szükségesek,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló
hatósági eljárások.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 9.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § (1) bekezdés …az [induló tőke ]indulótőke növelése …

2. 4. § (6) bekezdés … adott, (1)…

3. 7. § (1) bekezdés …az [induló tőke ]indulótőke növelése …

Indokolás

1. A módosítás  célja  annak  egyértelmű  rögzítése,  hogy  a  Tihanyi  Alapítvány  mint  közérdekű
vagyonkezelő alapítvány gazdasági tevékenységként a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019.
évi  XIII.  törvényben  meghatározottak  kiegészítéseként,  a  javára  rendelt  vagyon  kezelésén
túlmenően, céljainak megvalósítását szolgáló egyéb gazdasági tevékenységet is végezhet. 
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
3. Lásd a T/10046/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
5. Kodifikációs  pontosítást,  illetve  a  6.  módosítóponttal  összefüggésben  rendeletalkotásra  adott
felhatalmazást tartalmaz.
6. A módosítás célja a Kormány számára meghatározott tárgykörökben történő rendeletalkotásra
adott felhatalmazás kiegészítése, mely kiegészítés értelmében a törvényjavaslatban rögzített eredeti
felhatalmazáson túlmenően, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 5177/1 helyrajzi
számú, természetben a Budapest I. kerület, Szent Sebestyén köz 1., Budapest I. kerület, Somlói út
49-53.,  Budapest  I.  kerület,  Alsóhegy  utca  10-16.  szám  alatti  ingatlan  területén  megvalósuló
tehetséggondozási  központ  kivitelezési  munkálataival  kapcsolatos  beruházással  összefüggő
részletszabályok  meghatározása  során  a  Kormány  rendeletben  jogosult  az  önkormányzat
településképi rendeletében foglaltaktól eltérni azzal, hogy a törvény hatálybalépése napján fennálló
védelmi szint nem csökkenthető. 
7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
9. Lásd a T/10046/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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