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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a Tokaj-Hegyalja  Egyetemért  Alapítványról,  a  Tokaj-
Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
szóló T/15716. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat  1.,  4.  és 7.  pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az
Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban
meghatározott  közfeladata  ellátása  érdekében  –  az  1.  mellékletben  meghatározott  állami
tulajdonban álló  részesedéseket  (a  továbbiakban:  részvények)  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken
történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év
után járó osztalékra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2)  Az  Egyetem  Sárospatak,  172/2  helyrajzi  számú  ingatlanon  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum
elhelyezéséül  szolgáló ingatlanrészekre ingyenes  használati  jogot  biztosít  határozatlan időre.  Az
ingyenes  használati  jog  mértékét  az  Egyetem és  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum megállapodással
kötelesek rendezni.



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési
szerződés [e törvény hatálybalépése napján ]megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Egyetem a tulajdonába adott  ingatlant  – a 3.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási
szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant
értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését
követően fennmaradó részét [az alaptevékenységét ]a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott
közfeladata ellátását  szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az
Egyetem az  ingatlanértékesítésből  származó  bevételt  működési  költségek  finanszírozására  nem
használhatja fel.

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

5. §

(1) Ez a törvény – a (2)  [és (3) ]bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) [A ]Az 1. § (4) bekezdése, a 2-4. §, a 7. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén
lép hatályba.

[(3) Az 1. § (4) bekezdése és a 7. § 2021. december 31-én lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §
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[A ]Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2[-]. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 3. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 4.
§,  a  7.  §,  valamint  az  1.  és  a  2.  melléklet  az  Alaptörvény  38.  cikk  (6)  bekezdése  alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. Település
Helyrajzi 
szám

Magyar [Állam]állam tulajdoni 
hányada

Megnevezés

2.
SÁROSPATA
K

172/2 1/1 Kivett épület

2.
SÁROSPATA
K

249 1/1 kivett épület

3.
SÁROSPATA
K

253/3 1/1 kivett egyetem

4.
SÁROSPATA
K

263 1/1
kivett irodaház (oktatási 
központ)

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
2. Lásd a T/15716/5/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/15716/5/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
5. Az alapítói jog gyakorlása átruházásának hatálybalépési időpontja módosul. 
6. A  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  törvényjavaslatban
foglaltakra tekintettel módosításra kerül a sarkalatossági rendelkezések köre. 
7. Lásd a T/15716/5/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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