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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 – az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány,
az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő
vagyonjuttatásról szóló  T/15718.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

az Universitas Quinqueecclesiensis [Alapítvány]Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis
Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

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

2. §

A [Nemzeti]nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3)
bekezdése,  az állami  vagyonról  szóló 2007.  évi  CVI.  törvény (a  továbbiakban:  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 a
Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) –  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV.  törvény (a  továbbiakban:  Nftv.)  4.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  –  fenntartói  jogát
alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés



Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  költségvetési  szervi  formában  működő  Egyetem  és  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési
szerződés [e törvény hatálybalépése napján ]megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1)  A 2.  mellékletben  foglalt  táblázat  54.  sorában  meghatározott,  ingyenesen  tulajdonba  adott
ingatlanon [– az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően – ]e törvény
erejénél  fogva  határozatlan  idejű  elidegenítési  és  terhelési  tilalom áll  fenn.  Az  elidegenítési  és
terhelési  tilalomnak  az  átruházó  javára  szóló  ingatlan-nyilvántartásba  történő  feljegyzését  a
tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) [A]Az (1) bekezdésben foglalt üzletrészek elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés
költségeinek  kiegyenlítését  követően  fennmaradó  részét  az  Egyetem  közérdekű  céljainak
megvalósítására és a KEKVA tv.  1.  mellékletében foglalt  táblázatban meghatározott  közfeladata
ellátására köteles fordítani.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
2. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
3. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
4. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat 12. §-ában
foglaltakra tekintettel nem szükséges újra az Nvtv.-től történő eltérést kimondani, ezért a szöveg
elhagyásra kerül.
5. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
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