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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  –  a  Makovecz  Campus  Alapítványról,  a
Makovecz  Campus  Alapítvány  részére  történő  vagyonjuttatásról,  valamint  állami
tulajdonban  álló  ingatlan  ingyenesen  történő  tulajdonba  adásáról szóló  T/15719.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

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

A  magyar  humán-  és  élettudományok  fejlesztése,  nemzeti  tudáspark  keretében  a  Collegium
Professorum Hungarorum és a Piliscsabai  Collegium létrehozása,  a pedagógus,  egészségügyi  és
szociális kötelező ágazati továbbképzések fejlesztése, a továbbképzéseken [résztvevők ]részt vevők
támogatása, a piliscsabai egykori egyetemi campus épületeinek megóvása a nemzeti identitástudatot
és  összetartozást  erősítő,  értékmegőrző,  tudományos  és  társadalmi  feladatok  érdekében  az
Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

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

2. §

(1)  A 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
érdekében, a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásához szükségessé váló,
az  1.  mellékletben  felsorolt  ingatlanok  (a  továbbiakban:  Ingatlanok),  a  [közfeladat  ellátásra ]
közfeladat-ellátásra rendelkezésre álló Ingatlanokon található ingóságok, valamint az Ingatlanokhoz



kapcsolódó vagyoni értékű jogok az állam tulajdonszerzését követően ingyenesen, könyv szerinti
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába adhatóak.

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

(2) Az ingyenes tulajdonba adás során a vagyonelemek átadására per-,  teher- és igénymentesen
kerül sor, ide nem értve a hatályban lévő bérleti szerződéseket, valamint az érintett ingatlanokon
esetlegesen  fennálló,  az  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vezeték-,  [szolgalmi-]szolgalmi és
használati jogokat.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
2. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
3. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
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