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Benyújtó: Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár

Törvényjavaslat címe, száma: 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 törvényjavaslat (T/13676. szám)

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 137/A. § (1) bekezdése alapján iromány-nyilvántartásba vétel céljából
megküldöm 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
törvényjavaslatnak (T/13676. szám) a HHSZ 46. § (10) bekezdése alapján megszerkesztett
egységes javaslattervezetéhez készített indokolást.
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Előterjesztői indokolás

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
2020 évi .... törvényhez

Általános indokolás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), valamint az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint állami vagyon
tulajdonjogát átruházni csak törvényben meghatározott feltételekkel és esetekben, főszabály
szerint csak törvény rendelkezése alapján lehet. A Kormány a Szent István Egyetem/Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) új működési és fenntartási
modelljéről hozott döntésében rendelkezett egyrészt az Egyetem fenntartójaként létrehozásra
kerülő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
alapításával kapcsolatos feladatokról, másrészt az alapításhoz és működéshez szükséges
állami vagyon biztosításával kapcsolatos feladatokról. Az Nvtv. és Vtv. rendelkezéseire
figyelemmel a vagyonjuttatásra e törvény rendelkezéseivel kerül sor.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (111. 13.)
IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő
Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (la) bekezdése szerint a Kormány kizárólag
külön törvény rendelkezése szerint jogosult alapítvány létrehozására. Jelen rendelkezés
alapján az Országgyűlés felhatalmazást ad a Kormány számára a törvényjavaslat 2. §-ában
meghatározott tevékenység, közfeladat ellátása céljából az Alapítvány létrehozására. Az
Alapítvány az Egyetem, mint felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a 3. §-ban foglaltak
szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)
meghatározott eljárásban a Kormány rendelkezése, engedélye folytán, az engedély
hatályosulásával egyidejűleg szerzi meg.

A 3. §-hoz

Az Országgyűlés az Nvtv. és a Vtv. ingyenes vagyonátruházásra vonatkozó szabályai alapján
rendelkezik arról, hogy az Egyetem - Nftv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói
jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Egyetem fenntartói
joga, mint vagyoni értékű jog átruházásáról a Kormány gondoskodik az Alapítvány alapítói
vagyonának rendelkezésre bocsátásával.

1 



A 4. §-hoz

A modellváltás sikeres végrehajtásához szükséges vagyonjuttatásra vonatkozó
részletszabályok kerülnek megállapításra.

Az 5.§-hoz

E szakasz szerint a jelenleg költségvetési szervi formában működő Egyetem
vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonelemek - utóbbiak tételes felsorolását a
törvényjavaslat 3. melléklete tartalmazza -, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő
átvezetéssel a fenntartóváltást követően magánegyetemként tovább működő Egyetem
tulajdonába kerülnek. Az ingyenes vagyonátadásra vonatkozó megállapodást az Egyetemmel
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. Az ingó vagyonelemek számosságára
tekintettel azok nem a jogszabály mellékleteként kerülnek felsorolására, hanem az átadó és az
átvevő tételes jegyzőkönyvet vesz fel az átadásra kerülő ingó vagyonelemekről. Az ingatlan
vagyonelemeket az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg, amely terheket az átadó és az
átvevő fél szintén a megállapodásban rögzít. Szükséges rendezni azon ingatlan vagyonelemek
sorsát, amelyeket az Egyetem jelenleg költségvetési szervi formában vagyonkezel és a
fenntartóváltást követően alaptevékenységéhez kapcsolódóan továbbra is használnia
szükséges.

A 6. §-hoz

Az átadott ingatlanok tekintetében az Egyetem - az (1) bekezdésben írt kivétellel - e
rendelkezés értelmében mentesül az Nvtv. ingyenes vagyonjuttatásra vonatkozó
rendelkezései, így az átadó részére történő beszámolási kötelezettség, illetve az elidegenítési
tilalom előírása alól. Ez utóbbi rendelkezés szerint az Egyetem jogosult lesz a részére átadott
ingatlanok értékesítésére - az (1) bekezdésben írt kivétellel - azonban az ingatlan
értékesítésből származó bevételt csak e törvényben meghatározottak szerint használhatja fel.
(E rendelkezés összhangban áll az Nftv. költségvetési felsőoktatási intézmények
gazdálkodására vonatkozó szabályaival.) A törvényjavaslat rendezi a juttatások adójogi
helyzetét, ennek megfelelően az általa meghatározott vélelem (praesumptio iuris et de iure)
alapján a vagyoni juttatás nem alapoz meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvényben meghatározott adófizetési kötelezettséget, tekintettel arra, hogy nem áll
be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához e törvényben meghatározott joghatás.

A 7. §-hoz

A törvény preambulumában meghatározott célok megvalósítása érdekében szükséges a
meghatározott társasági részesedés és üzletrészek Egyetem tulajdonába adása.

A 8. §-hoz

Az Egyetem mintegy 44 különböző génmegőrzési és fajtafenntartási tevékenységben vesz
részt, ezek között szerepel több génbank fenntartása is.

A 9. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.
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A 10. §-hoz

Sarkalatossági záradék. Az Nvtv. sarkalatos rendelkezéseitől eltérő rendelkezések az
Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése szerint sarkalatosnak minősülnek.

A 11. §-hoz

Hatályát vesztő rendelkezés.
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