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

Az összegző módosító javaslat 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 12. pontjának elfogadásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási
szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány 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: 4.
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: 5.
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: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási
szerződésekben 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: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az [Alapítvány]Egyetem
közérdekű  céljainak  megvalósítása  és  a  KEKVA  tv.  1.  mellékletében  foglalt  táblázatban
meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező
Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  valamint  a  PÉCSI  TUDÁSKÖZPONT  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  –  az  állam tulajdonában  álló  –  üzletrészeit  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő
átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó
osztalékra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 8.
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.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

A  Szekszárd  4443/1  helyrajzi  számú  ingatlant  ingyenesen,  nyilvántartási  értékén  történő
átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(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-[7]8. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus
1-jén lép hatályba.

[(3) Az 1. § (4) bekezdése és a 10. § 2021. december 31-én lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) [A ]Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2[-]. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (5) és (7)
bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 8. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2.
melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS
HELYRAJZI 
SZÁM

MAGYAR ÁLLAM 
TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2.
BALATONLELL
E

3097 1/1 kivett üdülőépület, udvar

3. FONYÓD 8557 1/1 kivett üdülőépület, udvar

4. KAPOSVÁR 4211/5 1/1 kivett garázs

5. PÉCS 0316/2 1/1 kivett TV- és rádió adó

6. PÉCS 2566/1 1/1 kivett lakóház

7. PÉCS 3493/7/A/20 1/1 lakás

8. PÉCS 4910/3 1/1 kivett 4 épület, udvar
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9. PÉCS 5193/9/A 1/1 egyéb épület

10. PÉCS 16637/A/4 12/15 iroda

11. PÉCS 16710/A/18 1/1 lakás

12. PÉCS 18572 1/1 kivett kórház

12. PÉCS 20929/A/61 1/1 lakás

13. PÉCS 22159/16/A/12 1/1 lakás

14. PÉCS 23913/54/A/1 1/1 lakás

15. PÉCS 23913/54/A/2 1/1 lakás

16. PÉCS 23913/54/A/3 1/1 lakás

17. PÉCS 23913/54/A/4 1/1 lakás

18. PÉCS 23913/54/A/5 1/1 lakás

19. PÉCS 23913/54/A/6 1/1 lakás

20. PÉCS 23913/54/A/7 1/1 lakás

21. PÉCS 23913/54/A/8 1/1 lakás

22. PÉCS 23913/54/A/9 1/1 lakás

23. PÉCS 23913/54/A/10 1/1 lakás

24. PÉCS 23913/54/A/11 1/1 lakás

25. PÉCS 23913/54/A/12 1/1 lakás

26. PÉCS 23913/54/A/13 1/1 lakás

27. PÉCS 23913/54/A/14 1/1 lakás

28. PÉCS 23913/54/A/15 1/1 lakás

29. PÉCS 23913/54/A/16 1/1 garázs

30. PÉCS 23913/54/A/17 1/1 garázs

31. PÉCS 23913/54/A/18 1/1 egyéb helyiség

32. PÉCS 24021 1/1 kivett szanatórium

32. PÉCS 46942 1/1
kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

33. PÉCS 52190 1/1
kivett 3 gazdasági épület, 
udvar

34. SZÁLKA 118 1/1
kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

Indokolás

1. Lásd a T/15718/5/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/15718/5/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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3. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
4. Lásd a T/15718/5/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/15718/5/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
7. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
8. Lásd a T/15718/5/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Az intézmény közfeladatainak ellátása kapcsán a vagyonjuttatás kiegészítése szükséges. 
10. Az alapítói jog átruházásának időpontja pontosításra kerül. 
11. A  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  törvényjavaslatban
foglaltakra tekintettel módosításra kerül a sarkalatossági rendelkezések köre. 
12. Vagyonjuttatás pontosítására kerül sor. 
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