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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 Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon
Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/13675.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő.

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

3. §

(1)  A nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Nvtv.)  13.  §  (3)
bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében,
az  [alapítói]alapító okirat szerint az Egyetem – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36.
§  (2)  bekezdése  szerinti  rendelkezéstől  eltérve  –  alapítói  vagyoni  juttatásként  az  Alapítvány
tulajdonába kell adni.

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

4. §

(1) [A]Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-
ben meghatározott  oktatási,  tudományos kutatási  feladatok ellátását szolgáló,  az 1. mellékletben
felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel



az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő Natura 2000 területként
nyilvántartott ingatlan [esetében ]tulajdonjogának átruházásához nem [kell alkalmazni ]szükséges
az  állami  vagyonnal  való  gazdálkodásról  szóló  [254/2007.  (X.  4.)  Korm.  rendelet  25.  §  (5)
bekezdését.]kormányrendeletben foglalt miniszteri egyetértés megszerzése.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási
szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant
értékesíti,  [akkor  ]az  ingatlan  átruházásából  származó  bevételnek  az  átruházás  költségeinek
kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési
célok megvalósítására köteles fordítani.  Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt
működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

(1)  Az  Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdésében  és  a  Vtv.  36.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a
preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az Egyetemi Centrum Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű
Társaság  –  az  állam tulajdonában  álló  –  üzletrészeit  (a  továbbiakban:  üzletrészek)  ingyenesen,
nyilvántartási  értéken  történő  átvezetéssel  –  a  Vtv.  36.  §  (2)  bekezdése  szerinti  rendelkezéstől
eltérően – az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) A társasági részesedés és az üzletrészek tulajdonba adásáról az Egyetem alapító okiratában kell
rendelkezni.  A  társasági  részesedéshez  és  az  üzletrészekhez  kapcsolódó  2020.  év  után  járó
osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Egyetem jogosult.

(3)  Az  (1)  és  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  intézkedések  végrehajtása  során  az  állam
képviseletében  a  miniszter  jár  el,  aki  2021.  szeptember  1.  napjától  az  (1)  bekezdésben
meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Egyetem a tulajdonába adott (1) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni,
akkor a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles
annak  megvásárlására  az  államnak  –  a  miniszterhez  eljuttatott  nyilatkozattal  –  ajánlatot  tenni,
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amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított
90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni,
vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam
vételi joga megszűnik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési
tilalom illeti meg.

(6)  A (4)  bekezdés  szerinti  elidegenítésből  származó  bevételnek  az  elidegenítés  költségeinek
kiegyenlítését  követően  fennmaradó  részét  az  Egyetem a  preambulumban  meghatározott  célok
megvalósítására köteles fordítani.

(7)  Az  Egyetem  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  az  (1)  bekezdés  szerinti  vagyonelemek
tulajdonjoga az államra száll vissza.

(8) Az (1) bekezdés szerint vagyoni juttatásként az Egyetem részére tulajdonba adott üzletrészek
tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv.  13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8)
bekezdésében foglaltakat.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 3-[5]6. §, valamint az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A 3. §  [(1) és ](2) bekezdése,  [valamint ]az 5. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (8) bekezdése az
Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
2. Nyelvhelyességi, valamint jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
3. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
4. A törvény céljának megvalósítása érdekében szükséges a társasági részesedés Pannon Egyetem
részére történő tulajdonba adása. 
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5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
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