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Az Országgyűlés
Kulturális bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Pósán László, Elnök
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10861. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § módnyitó
Módosítás jellege: módosítás
2. §
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Mezőgazdasági [termelőszövetkezet]termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek
együttes teljesítése esetén jelölhető ki)
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - 2020. évi XXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
11. §
A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: 2020. évi XXXVI. törvény) 4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat [15., ]19., 21., [35., ]41., 43.[,] és 49-50. [és 52-53. ]sorában
meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell
alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
12. §
(1) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a
Magyarországi 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 a
Kecskemét, Kaszap utca 6-14. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét
4342 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti
értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a
Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.”
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - 2020. évi XXXVI. törvény 6. §
Módosítás jellege: módosítás
12. §
(1) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát
2020. július 31-től a Neumann János Egyetemtől a Károli Gáspár Református Egyetem
jogutódlással veszi át.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott
feladatok[, különös tekintettel a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Lővei Klára
Kollégium és a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
feladatellátására ] ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem mint központi költségvetési szerv
vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a [Károli
Gáspár ]Magyarországi Református [Egyetem]Egyház tulajdonába kerülnek.
(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó
Egyetem és az átvevő [Károli Gáspár ]Magyarországi Református [Egyetem]Egyház képviseletére
jogosult [személy ]zsinati elnökség ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke
megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, [átadó szervezet könyveiben szereplő
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nyilvántartási ]a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.”
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés - 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (6)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell
alkalmazni az [5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell]Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint
(7) és (8) bekezdésében foglaltakat.”
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat - az (1) bekezdésben
foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a
Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan
átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó
részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúrafejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan
értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.
(8) A 6. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § b) pont
Módosítás jellege: elhagyás
13. §
A 2020. évi XXXVI. törvény
[b) 4. alcím címében az „Egyház” szövegrész helyébe az „Egyház, valamint a Károli Gáspár
Református Egyetem”,]
szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A 12. § [és a 13. § b) pontja ]2020. július 31-én lép hatályba.
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás
17. §
A 3-4. §, a 11. §, a 12. § (2) bekezdése, valamint a 14. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás
A 2020. évi XXXIV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral [egészül
ki:]kiegészülve lép hatályba:

Indokolás
1. Kodifikációs pontosítás a hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően.
2. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 1.
mellékletében foglalt táblázat 15., 35. és 52-53. sorában meghatározott ingatlanok megnevezése
„kivett közterület”, így azok nem tekinthetők a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) fogalomrendszere szerinti kizárólagos állami tulajdonban álló
vagyonelemnek, így forgalomképesek, átadásuk nem igényel az Nvtv. rendelkezéseitől eltérést.
3. A Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: Egyház) tulajdonába kerülő ingatlanok
esetében az általános számviteli szabályokat szükséges alkalmazni, miszerint a térítés nélkül (a
visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az állományba vétel
időpontjában ismert piaci értéke. A Neumann János Egyetem nyilvántartási könyvében szereplő
érték a piaci értéktől eltérhet, ezért szükséges a fenti szabály előírása.
4. A Neumann János Egyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak, amelyek az Egyház - a
Neumann János Egyetmért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann
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János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
NJEtv.) szerinti - ingatlanjuttatásához kapcsolódnak, a Károli Gáspár Református Egyetem helyett
az Egyház tulajdonába kerülnek.
5. Az NJEtv. 5. §-ának megfelelő alkalmazására utaló rendelkezés helyett az NJEtv. 5. §-a szerinti
rendelkezésnek megfelelő szabályozás kerül meghatározásra az Egyház részére ingyenesen
tulajdonba adott ingatlanok tekintetében az egyértelmű jogalkalmazás érdekében és a rendelkezések
eltérő hatálybalépése miatt.
6. Az NJEtv. 5. §-ának megfelelő alkalmazására utaló rendelkezés helyett az NJEtv. 5. §-a szerinti
rendelkezésnek megfelelő szabályozás kerül meghatározásra az Egyház részére ingyenesen
tulajdonba adott ingatlanok tekintetében az egyértelmű jogalkalmazás érdekében és a rendelkezések
eltérő hatálybalépése miatt.
7. Az alcím módosításának elhagyása szükséges, tekintettel arra, hogy nem a Károli Gáspár
Református Egyetem, hanem az Egyház tulajdonába kerülnek a Neumann János Egyetem
vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyak, amelyek az Egyház - NJEtv. szerinti ingatlanjuttatásához kapcsolódnak.
8. A törvényjavaslat 13. § b) pontjának elhagyásával összefüggésben szükséges a hatályba léptető
rendelkezések módosítása is.
9. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFAtv.) 48. §-a
alapján az NFAtv. 20. §-a sarkalatosnak minősül, ezért a törvényjavaslat - NFAtv. 20. §-át módosító
- 3. §-ával szükséges kiegészíteni a törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezéseit.
10. Kodifikációs pontosítás.
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