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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 Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a
Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló  T/15726. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  1.,  2.,  3.,  5.  és  6.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének
gyakorlására a [további működés során a ]kuratórium kerüljön kijelölésre.

(4) Az Alapítvány [kuratóriuma]kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

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

3. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, 2.
mellékletben felsorolt ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken
történő átvezetéssel az Alapítványnak a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű



Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) útján ellátott, KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladatai
ellátásának elősegítése érdekében az Ügynökség tulajdonába kerülnek azzal, hogy [az Ügynökség ]
a  Budapest  III.  kerület  18386/9  helyrajzi  számú, [ingatlanra  vonatkozóan  vállalja,  hogy  a
tulajdonváltozás  bejegyzésével  egyidejűleg]valamint  a  Budapest  III.  kerület  18019  helyrajzi
számú  ingatlan ingyenes  [használati  jog  kerüljön  az  ingatlan-nyilvántartásba]használatát
határozatlan  időre  biztosítani  kell a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) [jogosult javára bejegyzésre]számára.

(2) Az ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg az Ügynökséggel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti  ingatlanjuttatással egyidejűleg a 2. melléklet  szerinti  ingatlanokban
lévő, azok rendeltetésszerű használatát biztosító, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak – a Budapest
III. kerület 18386/9 helyrajzi számú ingatlanban lévő ingó vagyonelemek, valamint a Budapest III.
kerület 18019 helyrajzi számú ingatlanban levő, az MNV Zrt. ottani feladatellátásához szükséges
ingó  vagyonelemek  kivételével  –  (a  továbbiakban:  ingóságok)  e  törvény  erejénél  fogva  az
Ügynökség tulajdonába kerülnek.

(4) A (3) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az
átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az
adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5)  Az ingatlanok tulajdonjogát  az  Ügynökség – az  ingatlanokon fennálló vagyonkezelői  jogok
kivételével – terhekkel együtt szerzi meg azzal, hogy az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jogok
a tulajdonba adással egyidejűleg e törvény erejénél fogva megszűnnek.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A 2. melléklet 10. és 12. pontja alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél
fogva  [–  az  Nvtv.  13.  §  (5)  bekezdésében  foglaltaktól  eltérően  –  ]határozatlan  ideig  tartó
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 a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

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

(1) [A ]Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. § (1) és (3) bekezdése, a 3. § (1), (3) és (5) bekezdése, az
1. melléklet és a 2. mellékletben foglalt táblázat 2-9., 11., 13-20. pontja az Alaptörvény 38. cikk (6)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú vagyonelemek

A B

1.
Az Alapítvány részére átadandó vagyonelem 
(társaság) megnevezése

Az Alapítvány részére átadandó, az állam 
tulajdonában álló vagyonelem mértéke

2.
Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

üzletrész [100 %-a]100%-a

3.
MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

üzletrész [100 %-a]100%-a

4.
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

üzletrész [100 %-a]100%-a

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat 13. sor
Módosítás jellege: módosítás

A B C D

...

13. Budapest[.] III. 18386/5 kivett üzem, udvar

Indokolás

1. Lásd a T/15726/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. A  Petőfi  Irodalmi  Ügynökség  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  részére  történő
vagyonjuttatással összefüggő pontosítások.
3. Lásd a T/15726/2/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. A sarkalatossági záradék pontosítása.

3



5. Lásd a T/15726/2/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Nyelvhelyességi pontosítás. 
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