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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 Nemzeti  Agrárkutatási  és  Innovációs
Központ  egyes  feladatainak  agrár-felsőoktatás  részére  történő  átadásáról,  valamint  egyes
felsőoktatási  tárgyú  törvények  módosításáról szóló  T/13677.  számú  törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

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

2. §

(1) A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásához kapcsolódó, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti jogviszony [e törvény
erejénél fogva, ]2021. február 1-jei hatállyal – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka
törvénykönyve  szerinti  munkaviszonnyá  alakul  át.  Az  átalakulás  során  létrejövő  munkaviszony
tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony
átalakulása

a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,
b) nem érinti az ezen bekezdés szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,
c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

(2) A [munkáltató ]jogutód munkáltatók  és a  [foglalkoztatott]foglalkoztatottak (1) bekezdésben
nem szabályozott megállapodására a Kjt. 25/A. § (7) bekezdésének, valamint 37. § (2) bekezdés c)
pontjának a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)  A  közalkalmazotti  jogviszony  Nemzeti  Agrárkutatási  és  Innovációs  Központ  szerinti
átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre
és  a  jubileumi  jutalomra  vonatkozó  szabályait  alkalmazni  kell. A  jogállásváltozás  folytán
valamennyi  jogutód  munkáltatóval  létesített  munkaviszony  tekintetében  a  jogállásváltozást



megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.

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

(2) Az 1-3. §, a 6-9. §, a 10. § (1) bekezdése, az 1. és a 2. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) Az 1. § (2) bekezdése, a [6. §, a ]7. §[,] és a 11. § [(1)](2) bekezdése és a [12. §]2. melléklet az
Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

Az Nvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a [2]3. melléklet lép.

(2) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a [3]4. melléklet lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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11. §

(1) A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény  [3]4. §-a a következő  [(12)–
(15)](7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

[„(12) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az
Nftv.-ben  meghatározott  oktatási,  tudományos  kutatási  feladatok  ellátását  szolgáló,  a  2.
mellékletben  felsorolt  egyes  állami  tulajdonban lévő  ingatlanok  ingyenesen,  nyilvántartási
értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(13) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. 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 25. § (5) bekezdését.

(14) A 2.  mellékletben foglalt  táblázat  25.  és  26.  sorában meghatározott  ingatlan ingyenes
átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(15) Az e  törvény  alapján  ingyenesen  tulajdonba  adott  ingatlanok  tekintetében  nem  kell
alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.”]

„(7) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv-ben
meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt
egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az
Egyetem tulajdonába kerülnek.

(8) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. 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, valamit az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
25. § (5) bekezdését.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény  [3]4. §-a a következő  [(16)–
(20)](9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

[„(16) A  2.  melléklet  szerinti  ingatlanok  tekintetében  a  tulajdonváltozás  ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti  Vagyonkezelő
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Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (a  továbbiakban:  MNV  Zrt.)  köti  meg  az
Alapítvánnyal.

(17) A (12) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a (3) bekezdésben meghatározott
közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e
törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(18) A (17)  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.

(19) A 2. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt
szerzi meg.

(20) 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.”]

„(9)  A  2.  mellékletben  foglalt  táblázat  25.  és  26.  sorában  meghatározott  ingatlan  ingyenes
átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10) Az e törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni
az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem
részérő történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi a XXXVII. törvény 4. §-a a következő (11)-(15)
bekezdéssel egészül ki:

„(11) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(12)  A (7)  bekezdés  szerinti  ingatlanjuttatással  egyidejűleg,  a  (7)  bekezdésben  meghatározott
ingatlanokban  meglévő,  vagy azokhoz  tartozó,  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  közfeladatok
ellátására rendelkezésre álló, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési
szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú, az Erdészeti  Tudományos Intézet által  használt
ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(13) A (12) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és
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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 Egyetem a terhekkel együtt szerzi
meg.

(15) Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Soproni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány és  a  Soproni  Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény [a 4]az 5. melléklet szerinti 2.
melléklettel egészül ki.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Soproni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány és  a  Soproni  Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény

[a) 4.  §  (3)  bekezdésében  az  „a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  (a  továbbiakban:  MNV Zrt.)”  szövegrész  helyébe  az  „az  MNV Zrt.”
szöveg,]
b)  7.  §-ában a  „(4)-(11)  bekezdése”  szövegrész  helyébe  a  [„(4)-(15)  ]„(4)-(11),  (14)  és  (15)
bekezdése” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

2. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez
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Az Nvtv.  2.  melléklet  III.  pont  13.  alpontjában foglalt  táblázat  13.7.  sora helyébe a  következő
rendelkezés lép:

„  13.7.
GÖDÖLLŐ
Szabadság tér 1.

Grassalkovich-kastély temploma”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat 42. sor
Módosítás jellege: módosítás

A B C

...

42. Kodolányi János Egyetem, [Orosháza]Székesfehérvár

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet táblázat 42. sor
Módosítás jellege: módosítás

A B C

...

42. Kodolányi János Egyetem, [Orosháza]Székesfehérvár

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás

„Az [Alapítvány]Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok”

Indokolás

1. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás.
2. Jogtechnikai pontosítás.
3. Jogtechnikai pontosítás.
4. Jogtechnikai pontosítás.
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5. Jogtechnikai pontosítás.
6. Jogtechnikai pontosítás.
7. Jogtechnikai pontosítás.
8. Jogtechnikai pontosítás.
9. Jogtechnikai pontosítás.
10. Jogtechnikai pontosítás.
11. Jogtechnikai pontosítás.
12. A Kodolányi János Egyetem székhelyváltozására tekintettel kerül sor a módosításra. 
13. A Kodolányi János Egyetem székhelyváltozására tekintettel kerül sor a módosításra. 
14. Jogtechnikai pontosítás.
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