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Összegző jelentés

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért
Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslathoz (T/15726.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásban  –  2021.  április  22-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára
további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
tárgyalását 2021. április 22-én lezárta.

Budapest, 2021. április 22.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

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
benyújtott, T/15726/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15726/2/1.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15726/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
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 ]
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a  Budapest  III.  kerület  18386/9  helyrajzi  számú  ingatlanra  vonatkozóan  [vállalja,  hogy  ]a
[tulajdonváltozás]tulajdonosváltozás bejegyzésével  egyidejűleg  ingyenes  használati  [jog
kerüljön]jogot szükséges az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult javára [bejegyzésre]bejegyezni.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15726/2/3.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15726/2/4.
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
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4.
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

üzletrész [100 %-a]100%-a

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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