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Összegző jelentés

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére
történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslathoz

(T/15715) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásban  –  2021.  április  22-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára
további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. április 22-én lezárta.

Budapest, 2021. április 22.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére
történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló T/15715. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/15715/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági

módosító javaslatról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15715/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az Egri Főegyházmegye a tulajdonába adott ingatlanokat – az (1) bekezdésben foglaltak alapján
– a  [tulajdon-átruházási]tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel.
Ha  az  Egri  Főegyházmegye  a  tulajdonába  adott  ingatlant  értékesíti,  az  ingatlan  átruházásából
származó  bevételnek  az  átruházás  költségeinek  kiegyenlítését  követően  fennmaradó  részét  a
vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok
megvalósítására köteles  fordítani.  Az Egri  Főegyházmegye az ingatlan értékesítéséből  származó
bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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