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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  Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért
Alapítványról,  a  Nemzeti  Egészségügyi  és  Orvosképzésért  Alapítvány  és  a  Semmelweis
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló T/15721. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

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

[A ]Annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 [egyetemévé]egyeteme és
Európa  5  legkiválóbb  gyógyító  [egyetemévé  válásához  ]egyeteme  közé  kerüljön,  az  ehhez
szükséges fejlesztések megvalósítása 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 és a
KEKVA tv.  1.  mellékletében foglalt  táblázatban meghatározott  közfeladata  ellátása érdekében a
Semmelweis Egyetem (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: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) [A]Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az
Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló,
a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada (ezen
alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő
átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1)  [A]Az Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdése  és  a  Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  Nftv.-ben
meghatározott  oktatási,  tudományos  kutatási  és  betegellátási  feladatok,  valamint  jogszabályban
meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő
ingatlanok,  valamint  ingatlanok  állami  tulajdonban  lévő  tulajdoni  hányada  (ezen  alcím
alkalmazásában  a  továbbiakban  együtt:  ingatlan)  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő
átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

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

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

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat 7. sor
Módosítás jellege: elhagyás

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

...
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[7. BUDAPEST 36101 1/1 kivett iroda és nővérszálló]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

...

13. BUDAPEST 36101 1/1 kivett iroda és nővérszálló

...

40. BUDAPEST 37348/5 1/1 kivett [magán út]magánút

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
2. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
3. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
4. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
5. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
6-7. A Semmelweis  Egyetem alapfeladatainak ellátása  érdekében indokolt  az  ingatlan  egyetemi
tulajdonba adása. továbbá nyelvhelyességi pontosításra kerül sor.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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