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Összegző jelentés

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas
Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló

törvényjavaslathoz (T/10046.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2020.  május  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági  módosító  javaslatot  és  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó  összegző
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. május 14-én lezárta.

Budapest, 2020. május 14.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas
Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló
T/10046. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/10046/2. számú részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10046/2/1.
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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10046/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

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 …

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

2


