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A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/13956. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 12. 08. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

2011.  évi  CXCVI.  törvény: a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény
Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[10. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
módosítása

16. §

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-
a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az  (1)  bekezdés  alkalmazásában  nem  minősül  tisztségviselőnek  a  vagyonkezelő
alapítvány vagyonellenőre.”]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. alcím
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Módosítás jellege: elhagyás

[14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

40. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a vagyonkezelő
alapítvány vagyonellenőre.”]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - 2011. évi CXCVI. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) 
pont
Módosítás jellege: elhagyás

41. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés alapján állami vagyon ingyenesen átlátható szervezetnek minősülő
[d) közérdekű vagyonkezelő alapítvány,]

javára ruházható át.”

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Halász János (Fidesz)
Módosítópont: T/13956/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § új 10. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

68. §

Az Nftv.
10.  24.  §  (4)  bekezdésében  a  „törvényt,”  szövegrész  helyébe  a  „törvényt,  az  egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló törvényt,” szöveg, valamint az „alkalmazni.” szövegrész helyébe
az „alkalmazni, azzal, hogy a felsőoktatási alkalmazott szakmai, oktatói, kutatói és tudományos
tevékenységet jogviszonytól és beosztástól függetlenül végezhet.” szöveg,

lép.

A képviselő a módosító javaslatát visszavonta. 

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[20. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény módosítása

91. §

A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) 3. §-a a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az alapító  okiratban foglaltak szerint  az  alapító,  illetve  a  csatlakozó a  vagyonkezelő
alapítvány részére – az alapításkor vagy csatlakozáskor vállalt és annak megfelelően teljesített
vagyonrendelésen felül – további vagyon rendelkezésre bocsátását is vállalhatja azzal a céllal,
hogy e vagyonjuttatással a vagyonkezelő alapítvány alapításkor, illetve csatlakozáskor rendelt
vagyonát  növelje.  E  vagyonnövelésre  megfelelően  alkalmazni  kell  a  (2)  és  a  (4)  bekezdés
rendelkezését.”

92. §

A Vatv. 7. alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:
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„10/C. §

A 10/A. § és 10/B. § szerinti vagyoni juttatás a 3. § (6) bekezdése szerinti vagyonnövelésnek
minősül.”

93. §

A Vatv. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„8/A. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

11/A. §

(1) Ezen alcím rendelkezései arra a közérdekű vagyonkezelő alapítványra terjednek ki, amely
közfeladatot  lát  el,  és  amelyet  e  törvény  az  1.  mellékletben közfeladatot  ellátó  közérdekű
vagyonkezelő alapítványként azzá minősít.

(2) E  törvény  1.  melléklete  tartalmazza  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványok felsorolását.

11/B. §

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványra e törvény rendelkezéseit az ezen
alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

11/C. §

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának tartalmaznia kell
az  arra  való  utalást,  hogy  e  törvény  szerinti  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványnak minősül.”

94. §

(1) A Vatv. a 6. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Vatv. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) A Vatv. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[26. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló
2020. évi CVI. törvény módosítása

105. §

Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020.
évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Millenáris Alapítvány közfeladatnak minősülő feladata a Millenáris Parkban a nemzeti
és  a  nemzetközi  együttműködést  jelképező,  Európa  társadalmi,  kulturális  és  életmódbeli
értékein,  a  tudományos-technikai  fejlesztésen  és  az  információs  társadalom  eredményein
alapuló, jövőt bemutató tudományos, kulturális és oktatási központ és innovatív, családbarát,
interaktív  közösségi  tér megteremtésének és  működési  feltételeinek a  biztosítása.  Ezen cél
maradéktalan  megvalósítása  érdekében  a  Millenáris  Tudományos  Kulturális  Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit
Kft.) valamennyi egy évet meghaladó időtartamú, határozott időre szóló bérleti jogviszonya e
törvény erejénél fogva e törvény hatálybalépésének napjával megszűnik, a bérlők azonnali és
teljes  kártalanítása  mellett.  A kártalanítás  mértéke  megegyezik  a  határozott  idejű  bérleti
jogviszonyból még hátralévő évek és a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-vel
szerződéses jogviszonyban álló fél e törvény hatálybalépését megelőző három üzleti  évének
adózott eredménye átlagának szorzatával.”]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet
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Módosítás jellege: elhagyás

[6. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

1. melléklet a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvényhez

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok

1. Batthyány Lajos Alapítvány

2. Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

3. Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány

4. Marek József Alapítvány

5. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

6. Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

7. Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

8. Neumann János Egyetemért Alapítvány

9. Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

10. Soproni Egyetemért Alapítvány

11. Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

12. Színház- és Filmművészetért Alapítvány

13. Universitas Miskolcinensis Alapítvány]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet
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Módosítás jellege: elhagyás

[7. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

1. A Vatv. 1. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány”]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13956/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[8. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

A Vatv. 1. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. Pannon Egyetemért Alapítvány”]

T/13956/4/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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