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Egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló
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(T/12884. 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 nem fogalmazott meg.

A bizottság  támogatott  képviselői  módosító  javaslat  hiányában  részletes  vitát  lezáró  bizottsági
módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 09. 29. 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: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/12884/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(6) A Millenáris Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok
teljes körének gyakorlására a Millenáris Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.]

T/12884/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/12884/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Ha a Millenáris  Alapítvány a tulajdonába adott  1.  melléklet  szerinti  vagyonelemet  el
kívánja idegeníteni, akkor az alapító okiratban előírt módon meghatározott piaci áron köteles
annak  megvásárlására  az  államnak –  a  miniszterhez  eljuttatott  nyilatkozattal  –  ajánlatot
tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. A vételi jog biztosítására az államot
elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.]

T/12884/3/1-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/12884/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Batthyány Lajos Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói
jogok  teljes  körének  gyakorlására  a  Batthyány  Lajos  Alapítvány  kuratóriuma  kerüljön
kijelölésre.

(4) A Kormánynak az állam nevében a Batthyány Lajos Alapítványhoz való, e törvényben
meghatározott vagyoni juttatás teljesítésével történő csatlakozására csak akkor kerülhet sor,
ha  a  Batthyány  Lajos  Alapítvány  alapító  okiratának  a  Batthyány  Lajos  Alapítvány
vagyonkezelő alapítványként való nyilvántartásba vétele érdekében a Vatv. rendelkezéseinek
megfelelő,  a  Batthyány  Lajos  Alapítvány  kuratóriumának  új  tagjait  kijelölő,  valamint  a
Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának az alapítói jogok teljes körének gyakorlására
történő  kijelöléséhez  szükséges  módosítása  legkésőbb  a  Kormánynak  az  állam  nevében  a
Batthyány Lajos Alapítványhoz való csatlakozása során megtörténik.]

T/12884/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/12884/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[4. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a részére történő vagyonjuttatás

5. §
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(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a
Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis
Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény (a
továbbiakban: MCC tv.) preambulumában és 2. §-ában meghatározott célok megvalósítása
érdekében  –  a  2.  mellékletben  felsorolt  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanokat  ingyenesen,
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől
eltérve  –  az  indulótőke  növelése  érdekében  a  Mathias  Corvinus  Collegium  Alapítvány  (a
továbbiakban: MCC Alapítvány) tulajdonába kell adni.

(2) Az (1)  bekezdés  szerint  ingyenesen tulajdonba adott  ingatlanok tekintetében nem kell
alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat. Az e törvény
szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell
alkalmazni az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25.
§ (5) bekezdését.

(3) A 2.  melléklet  szerinti  ingatlanok  tekintetében  a  törvény  erejénél  fogva,  az  e  törvény
hatályba lépésének napjától a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és
teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére – az
ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Az (1) bekezdés szerinti tulajdon-átruházásoknak
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a
tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

(4) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát az MCC Alapítvány a terhekkel együtt
szerzi meg.

(5) Az  MCC  Alapítvány  jogosult  a  tulajdonába  adott,  2.  melléklet  szerinti  ingatlanokat
hasznosítani. Ha az MCC Alapítvány a tulajdonába adott, 2. melléklet szerinti ingatlanokat
értékesíti,  az ingatlanok tulajdonjogának átruházásából  származó bevételnek az átruházás
költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az MCC tv. 2. §-ban meghatározott
célok és feladatok megvalósítására köteles fordítani.

(6) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. §
(1) bekezdésben és 18. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy
tekintet alá.]

T/12884/2/1-2. sz. 

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/12884/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

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

Az MCC Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B C D

1. Település Helyrajzi szám Természetbeni cím Megnevezés

2. Pécs 17535 7621 Pécs, Király utca 13. Kivett – 5 épület és udvar

3. Pécs 17550 7621 Pécs, Mária utca 10. Kivett lakóház]

T/12884/2/1-2. sz. 

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

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

5


