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Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága
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Benyújtó: Hende Csaba, elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István
Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő

vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslathoz (T/15727) 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 eljárásában - 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.
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Budapest, 2021. április 22.

Tisztelettel:

~~~- - f)( ((_ ( 
'Hende Csaba~

elnök
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET

ÁLLÁSFOGLALÁS

a GrófTisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni
Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló

T/15727. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/15727/5. számú részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatról

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

A 8. § szerint a törvényjavaslat következő szerkezeti egységei sarkalatosnak minősülnek: 2-6.

§, valamint az 1. és a 2. melléklet.

Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata

szükséges.

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás

A multidiszciplináris jellegű Debreceni Egyetem [több fókuszú Jtöbbfókuszú stratégiai
céljainak és régiós szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt
alkotja:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2 s. s

(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 Debreceni 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. Az
Alapítvány részére !!_KEKVA tv. 13. § alapján közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell
alapítani a Debrecen 0225/1 helyrajzi számú [helyrajzi számú ]ingatlanon.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a 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 Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének [50 %-át ]50%-át (e § alkalmazásában a
továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az
Alapítvány tulajdonába kell adni.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/3.
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 szolgáló infrastruktúra
fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az [Egyetem]Alapítvány az
ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem
használhatja fel.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egvetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az ( 1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre
álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó
vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) le törvény erejénél fogva [az Egyetem
tulajdonába kerülnek.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egvetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés le törvény
hatálybalépésének napján ]megszűnik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az Előterjesztő (képviselője) egvetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új (11) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(11) A Debrecen 66003/10 helyrajzi számú ingatlant az állam tulajdonszerzését és a helyrajzi
számon folyamatban lévő beruházás megvalósulását követően - az ( 1)-(10) bekezdés. valamint
a 6. § szerint - ingyenesen az Egyetem tulajdonába kell adni.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egvetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15727/5/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

88 DEBRECEN 22246/1 340 662/344 410 kivett egvetem

88 DEBRECEN 22246/1 /A/1 [3706/12581 ]lli kollégium

... 
92 DEBRECEN 22246/1/B/2 [ 17340/20724 ]lli kollégium

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért


