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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 – az  a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-
európai  Oktatási  Alapítvány  részére  történő  vagyonjuttatásról szóló  T/13660.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 15. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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

(2)  Az  Alapítvány  [alapítása]létesítése során  az  állam  képviseletében  a  [külgazdaságért  ]
külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az Alapítvány alapító  okiratában  gondoskodni  kell  arról,  hogy az  [alapító  okiratban az  ]
alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §



(1) Az Alapítvány feladata
a) az International Baccalaureate Organization (Nemzetközi Érettségi Szervezet) mint nemzetközi
szervezet által a Middle Years Programme [(közép évek programja)](Közép Évek Programja) és
Diploma Programme (Diploma Program) nyújtására, valamint IB Diploma (Nemzetközi Érettségi
bizonyítvány)  kiadására  feljogosított,  arra  akkreditált,  kollégiummal  rendelkező  középfokú
nevelési-oktatási  intézmény  (a  továbbiakban:  Intézmény)  létesítése  és  fenntartása,  középfokú
nevelési-oktatási tevékenység ellátása érdekében, a magyar nép, valamint [a középfokú nevelési-
oktatási intézményben ]az Intézményben képviselt országok népei közötti szorosabb kulturális
kapcsolatok ösztönzése céljából;
b) az [a) pont szerint létrehozott intézmény ]Intézmény alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása,
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának és a nevelési-oktatási feladatok
ellátásának biztosítása.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az [(1) bekezdés alapján az Alapítvány által létesített, kollégiummal rendelkező, nevelési-
oktatási intézmény ]Intézmény olyan magyarországi nevelési-oktatási intézménynek, nemzetközi
iskolának  minősül[  (továbbiakban:  Intézmény)],  amelynek  alapítására,  működésére  és
ellenőrzésére  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  [(továbbiakban:  ](a
továbbiakban:  köznevelési törvény)  [helyett e törvény rendelkezéseit ]rendelkezéseit csak akkor
kell alkalmazni, ha arról e törvény kifejezetten rendelkezik.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  Az  Intézmény  irányító  testülete  az  Igazgatótanács,  amelyet  az  Igazgatótanács  [tagjai
képviselnek]elnöke képvisel.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Intézmény alapítására, az Intézményben folyó nevelő és oktató munkára, valamint annak
ellenőrzésére,  a  gyermekekkel,  tanulókkal  összefüggő  ügyekre  és  döntésekre  az  akkreditáló
nemzetközi szervezet előírásait kell alkalmazni. Az Intézmény ezen előírásokkal összhangban álló
hatáskörét,  munkamódszerét,  [évfolyam  rendszerét  ]évfolyamrendszerét  az  Intézmény  alapító
okirata határozza meg.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) Az Intézményt az oktatásért felelős miniszter – az Intézmény fenntartójának kérelme alapján –
nyilvántartásba  veszi  és  engedélyezi  a  működését.  Az  Intézmény  nyilvántartásba  vételére  és
működésének engedélyezésére a köznevelési törvénynek a nemzetközi köznevelési intézményekre
vonatkozó [rendelkezése az irányadó]rendelkezését kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10)  Az  Intézményt  akkreditáló  nemzetközi  szervezetnél  történő  akkreditáció  érdekében  az
Intézmény számára az [oktatási ]oktatásért felelős miniszter a [hatályos ]köznevelésre vonatkozó
jogszabályok szerint gondoskodik az ideiglenes működési engedély kiadásáról.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) Az Intézmény köteles bejelentkezni a [KIR-be ]köznevelés információs rendszerébe és adatot
szolgáltatni számára.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(15)  A  köznevelési  törvény  92.  §-ában  [foglaltak]foglaltakat az  [Intézmény  tekintetében
megfelelő módon irányadóak]Intézményre is alkalmazni kell.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (16) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(16)  Az  Alapítvány  a  saját,  illetve  az  [(1)-(15)  bekezdés  ]Intézmény  e  §  szerinti  céljainak,
feladatainak  megvalósításával  közvetlenül  összefüggő  gazdasági  tevékenységet  végez,  amely
keretében az alapító  által  rendelt,  valamint  az Alapítványhoz csatlakozók és adományozók által
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juttatott vagyont kezeli.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (17) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(17) Az Alapítvány, [(1)-(16) bekezdés ]illetve az Intézmény e § szerinti tevékenysége, valamint az
Alapítvány céljainak a preambulumban meghatározott célokkal összhangban történő megvalósítása
közérdekű célnak, közfeladatnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1)  [Az  Alapítvány  részére  történő  további  vagyonjuttatásról  külön  ]A Budapest  belterület
11186/6  helyrajzi  számú,  természetben a  Budapest  II.  kerület,  Hűvösvölgyi  út  116.  szám alatti
állami  tulajdonban  álló  ingatlan  (továbbiakban:  Ingatlan)  18.2787  ha  nagyságú  a)  alrészlete  e
törvény [rendelkezik]erejénél fogva – mint közfeladat ellátásához szükséges terület – ingyenesen
az Alapítvány vagyonkezelésébe kerül.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  [A Kormány az ]Az Alapítvány 2. §-ban meghatározott közérdekű tevékenysége, közfeladata
ellátása  érdekében  az  Alapítvány részére  [pénz,  vagyontárgy,  illetve  vagyonértékű  jog  útján
történő ]a miniszter által vezetett minisztérium fejezetéhez tartozó fejezeti kezelési előirányzatai
terhére adomány [nyújtására is jogosult]juttatható, kötelezettség teljesíthető.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5)  Az  Alapítvány  vagyonkezelői  joga  tekintetében  vagyonkezelési  szerződés  megkötése  nem
szükséges.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (5)–(8) bekezdés
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Módosítás jellege: kiegészítés

(5) Az Ingatlan tekintetében e törvény hatálybalépésének napjától a miniszter gyakorolja az államot
megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

(6) Az ingatlanügyi hatóság az Alapítvány (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogát az Alapítvány
kérelmére e törvény alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlanügyi hatóság eljárása
díjmentes, arra a Ptk. 5:167. §-át nem kell alkalmazni.

(7) A vagyonkezelő az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (7) bekezdése szerinti
visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül.

(8) Az Ingatlan tekintetében változtatási tilalom nem alkalmazható.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A 3. § [(2), (3) és ](5) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak
[minősülnek]minősül.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás. 
2. Nyelvhelyességi pontosítás. 
3. Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás. 
4. Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás. 
5. Kodifikációs pontosítás 
6. Nyelvhelyességi pontosítás. 
7. Nyelvhelyességi pontosítás. 
8. Nyelvhelyességi pontosítás. 
9. Kodifikációs pontosítás. 
10. Nyelvhelyességi pontosítás. 
11. Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás. 
12. Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás. 
13. A benyújtott eredeti törvényjavaslat (T/13660) 3. §-a a Közép-európai Oktatási Alapítvány (a
továbbiakban:  Alapítvány)  részére  történő  vagyonjuttatásról  rendelkezik,  kiutalva  egy  másik
törvényre.  Az  Alapítvány  részére  vagyonjuttatás  nem  külön  törvényben  történik,  hanem  jelen
törvényjavaslatban,  ezért  változik a  3.  §.  A módosítás  meghatározza,  hogy a  Budapest  11186/6
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helyrajzi  számú  ingatlan  a)  alrészlete  a  törvény  hatálybalépésével  törvényi  kijelöléssel  az
Alapítvány  vagyonkezelésébe  kerül  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (a
továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseinek megfelelően. 
14. A módosítás  eredményeképp  lehetővé  válik  az  Alapítvány részére  a  külgazdasági  ügyekért
felelős  miniszter  által  vezetett  minisztérium  fejezetéhez  tartozó  fejezeti  kezelési  előirányzatai
terhére adomány nyújtása. 
15. A rendelkezés értelmében a vagyonkezelői jog létesítéséhez vagyonkezelői szerződés megkötése
nem szükséges, amely az Nvtv. rendelkezéseitől való eltérés miatt sarkalatosnak minősül. 
16. A módosítás kijelöli a Budapest 11186/6 helyrajzi számú ingatlan a) alrészlete tekintetében az új
tulajdonosi joggyakorlót. 
17. A törvényjavaslatnak csak a 3. § (5) bekezdése tartalmaz az Nvtv. sarkalatos rendelkezéseitől
eltérő rendelkezést, emiatt a sarkalatos záradék módosítása javasolt.

6


