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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  Magyar  Agrár-  és  Élettudományi
Egyetemért  Alapítvány  létrehozásáról,  valamint  a  Magyar  Agrár-  és  Élettudományi
Egyetemért  Alapítvány  és  a  Magyar  Agrár-  és  Élettudományi  Egyetem  működéséhez
szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló T/13676. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

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

(2)  Az  Alapítvány  a  magyar  felsőoktatás  gazdasági,  társadalmi  és  nemzetközi  kapcsolatainak
fejlesztése érdekében

a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot
működtet,
b) rászorultsági alapú támogatást biztosít, valamint
c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

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

4. §

(1)  Az  Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdésében  és  a  Vtv.  36.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a
preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az 1. mellékletben meghatározott
állami  tulajdonban  álló  részesedéseket  (a  továbbiakban:  részvények)  ingyenesen,  nyilvántartási
értéken  történő  átvezetéssel  –  a  Vtv.  36.  §  (2)  bekezdése  szerinti  rendelkezéstől  eltérően  –  az
Alapítvány tulajdonába kell adni.



(2)  A  részvények  tulajdonba  adásáról  az  Alapítvány  alapító  okiratában  kell  rendelkezni.  A
részvényekhez  kapcsolódó  2020.  év  után  járó  osztalékra  vagy  annak  megfelelő  összegre  az
Alapítvány jogosult.

(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott  intézkedések  végrehajtása  során  az  állam
képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. január 15. napjától az 1. mellékletben meghatározott
részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány 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,
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 Alapítvány a preambulumban meghatározott célok
megvalósítására köteles fordítani.

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

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

(9) A Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben
meghatározott  oktatási,  tudományos  kutatási  feladatok,  valamint  egyéb  jogszabályban
meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben foglalt táblázat 1. és 2. sorában
meghatározott,  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő
átvezetéssel  az  Alapítvány  tulajdonába  kerülnek,  e  törvény  hatálybalépésekor  bejegyzett
vagyonkezelő (a továbbiakban: bejegyzett vagyonkezelő) vagyonkezelői jogának egyidejű – külön
elszámolás nélküli – megszűnésével, valamint azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a bejegyzett
vagyonkezelő  a  tulajdonba  adással  érintett  vagyonelemek  tekintetében  egymással  szemben
követelést nem támaszthatnak.

(10)  A 2.  melléklet  szerinti  ingatlanok  tekintetében  a  tulajdonváltozás  ingatlan-nyilvántartásba
történő  bejegyzésére  alkalmas  szerződést  –  a  tulajdonosi  joggyakorló  személyétől  függően  –  a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
köti meg az Alapítvánnyal.
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(11)  Az  e  törvény  szerinti  vagyonjuttatás  során  a  2.  mellékletben  szereplő  védett  ingatlanok
esetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 6. § (1) bekezdését, a kulturális örökség védelméről szóló
2001.  évi  LXIV.  törvény  44.  §  (1)  bekezdés  a)  pontját  és  (4)  bekezdését,  valamint  az  állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. §
(5) bekezdését.

(12) A (9) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló
állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(13) A (12) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és
az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke
megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási
értékkel.

(14) A 2.  mellékletben meghatározott  ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel  együtt
szerzi meg.

(15) A 2. mellékletben meghatározott ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél
fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó
javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(16)  Az  Alapítvány  a  tulajdonába  adott  ingatlanokat  –  az  e  §-ban  foglaltak  alapján  –  a
tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel.

(17) Az e § 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: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

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

(2)  Az  1.  melléklet  szerinti  ingatlanok,  illetve  ingatlanok  tulajdoni  hányada  tekintetében  a
tulajdonváltozás  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyzésére  alkalmas  szerződést  [a  Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ]az MNV Zrt.
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[)] köti meg az Egyetemmel.

(3) Az  [e törvény](1) bekezdés szerinti  vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett
ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény 68. § (8) bekezdését, valamint [az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) ]a Vhr. 25. § (5) bekezdését.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(11)  Az  Egyetem  által  teljesített  értéknövelő  beruházás,  felújítás  megvalósításával,  új  eszköz
létrehozatalával  vagy  beszerzésével  összefüggésben  a  feleknek  egymással  szemben  megtérítési
kötelezettsége  nem  keletkezik.  Az  állami  vagyon  növekedésével  kapcsolatos  nyilvántartási
kötelezettségeinek az Egyetem – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a
tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő,  [az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló kormányrendeletben ]a Vhr.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítésével tesz eleget.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1)  Az  [Erdőtelek  364/1,  a  Keszthely  1418/1  és  a  Keszthely  1418/3  helyrajzi  számú,  ]1.
mellékletben  foglalt  táblázat  49.  sorában  meghatározott  ingyenesen  tulajdonba  adott
[ingatlanokon]ingatlanon e  törvény  erejénél  fogva  határozatlan  idejű  elidegenítési  és  terhelési
tilalom  áll  fenn.  Az  elidegenítési  és  terhelési  tilalomnak  az  átruházó  javára  szóló  ingatlan-
nyilvántartásba  történő  feljegyzését  a  tulajdonjog  bejegyzése  iránti  kérelem  benyújtásával
egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2)  A 4.  §  (1)  bekezdése  alapján ingyenesen tulajdonba adott  ingatlanok – az (1)  bekezdésben
meghatározott ingatlant ide nem értve – tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5),
valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4



(3)  Az  Egyetem  a  tulajdonába  adott  ingatlanokat  –  a  4.  §-ban  foglaltak  alapján  –  a
tulajdonátruházási  szerződésben  meghatározott  célokra  használhatja  fel.  Ha  az  Egyetem  a
tulajdonába adott ingatlanokat 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  ingatlan
értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) [Az]A 4. § (1) bekezdése 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: 6. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2)  Az  Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdésében  és  a  Vtv.  36.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a
preambulumban  meghatározott  célok  megvalósítása  érdekében  –  a  ZKI  Zöldségtermesztési
Kutatóintézet  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságban  az  állam  tulajdonában  álló  társasági
részesedést, és a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság az állam tulajdonában álló
üzletrészeit az 5. melléklet szerint ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv.
36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Egyetem tulajdonába kell adni.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) [A ]Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 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.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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, 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
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élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam
vételi joga megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az (1)  és (2)  bekezdés  [szerint]szerinti vagyoni juttatásként az Egyetem részére tulajdonba
adott részvények és üzletrészek tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b)
pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény alapján az Egyetem feladata különösen:

a)  a  genetikai  változatosság  és  a  hazai  mezőgazdaság  genetikai  anyagainak  védelme,  [a  ]
jogszabályban meghatározott jelentős növényfajok, változatok, fajták és vad rokonfajok[,] mint
génforrások megőrzésében és fenntartásában való közreműködés;

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

    A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló 
részesedés megjelölése

2.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

84,2%

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás

6



[A Magyar Agrár- és Élettudományi ]Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú
ingatlanok

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. alcím táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B C D

...

[240. KAPOSVÁR 309 1/1 kivett főiskola]

[241. KAPOSVÁR 324/1/A/1 1/1 egyéb helyiség]

...

[279. KESZTHELY 1051 1/1 kivett egyetem]

...

[285. KESZTHELY 1418/1 1/1 kivett lakóház, udvar]

[286. KESZTHELY 1418/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

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

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlan

    
TELEPÜLÉ
S

HELYRAJZI 
SZÁM

MAGYAR 
ÁLLAM
TULAJDONI 
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

1. GÖDÖLLŐ 5852 1/1
kivett kastély és lovarda és kastélypark és 
lovaskarám és sörház, udvar és egyéb 
épület

2. GÖDÖLLŐ 5848 1/1 kivett közpark

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás
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[A Magyar Agrár- és Élettudományi ]Az Egyetem részére vagyonkezelésbe kerülő állami
tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B C D

...

20. KAPOSVÁR 309 1/1 kivett főiskola

21. KAPOSVÁR 324/1/A/1 1/1 egyéb helyiség

...

25. KESZTHELY 1051 1/1 kivett egyetem

26. KESZTHELY 1418/1 1/1 kivett lakóház, udvar

27. KESZTHELY 1418/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

4. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

    A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló 
részesedés megjelölése

2.
Zöldségtermesztési Kutatóintézet Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

16 146 darab részvény
(HU0000060546)

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
2. A modellváltás sikeres végrehajtásához szükséges vagyonjuttatásra vonatkozó részletszabályok
kerülnek megállapításra. 
3. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás.
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4. Jogtechnikai pontosítás.
5. Jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítás.
6. Jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
7. A modellváltás sikeres végrehajtásához szükséges vagyonjuttatásra vonatkozó részletszabályok
kerülnek megállapításra. 
8. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
9. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
10. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
11. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
12. A modellváltás sikeres végrehajtásához szükséges vagyonjuttatásra vonatkozó részletszabályok
kerülnek megállapításra. 
13. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
14. Felülvizsgálatra került az 1. mellékletben foglalt táblázatban szereplő ingatlanok köre és ennek
eredményeképpen pontosításra került a 2. melléklet szerinti táblázatban szereplő vagyonkezelésbe
kerülő ingatlanok köre. 
15. A modellváltás sikeres végrehajtásához szükséges vagyonjuttatásra vonatkozó részletszabályok
kerülnek megállapításra. 
16. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
17. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
18. A modellváltás sikeres végrehajtásához szükséges vagyonjuttatásra vonatkozó részletszabályok
kerülnek megállapításra.
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