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Összegző jelentés

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/15728.) 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  javaslatokról  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, az általa szükségesnek tartott változtatásokkal fenntartott 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 felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló T/15728. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/15728/3. számú

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Kit.: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
Kttv.: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
SZFE tv.: a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány 
és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. 
törvény
Vagyonjuttatási tv.: az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (2a) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:

„(2a)  A  (2)  bekezdésben  foglaltakon  túlmenően  az  alapító  okiratban  vagy  jogszabályban
meghatározott,  agrárágazathoz kapcsolódó oktatási  vagy tudományos kutatási  alapfeladatot  – az
állam [100 %-os ]100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet – közvetlenül
szolgáló földterület vagyonkezelését felsőoktatási intézmény is végezheti.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:
Mötv.) 36. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) [ponttal]alponttal egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Kttv. 87. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Kttv. 87. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  A (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  a  vezetői  munkakört  betöltő  köztisztviselő  –  a
munkáltatói  jogkör  gyakorlójának  az  előzetes  engedélye  nélkül  –  lehet  közfeladatot  ellátó
közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  kuratóriumának  és  felügyelőbizottságának  tagja,  valamint
betölthet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §
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A  Kttv.  ZÁRÓ  ÉS  VEGYES  RENDELKEZÉSEK  [fejezete]Fejezete Az  Európai  Unió  jogi
aktusainak való megfelelés alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Sarkalatossági záradék

260/F. §

E  törvénynek  a  felsőoktatás  szabályozására  vonatkozó  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2021. évi … törvénnyel megállapított 85. § (5a) bekezdése és 87. § (2a) és (3)
bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Nftv.)  73.  §-a  a
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A fenntartó  a  nemzetiségi  képzés  tekintetében  hozott  döntéseihez  beszerzi  az  Országos
Nemzetiségi Tanács véleményét.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Nftv. 117/E. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/E. §-sal egészül ki:

„117/E. §

(1)  Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló  Általános,  Közép-,  Alapfokú Művészeti  Iskola és
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Pedagógiai Intézet az Nkt. 21. § (1) bekezdésétől eltérően átmenetileg, 2022. augusztus 31-ig az
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogi személyiségű szervezeti egységeként működik.

(2)  Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló  Általános,  Közép-,  Alapfokú Művészeti  Iskola és
Pedagógiai Intézet tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti időszakban az Nkt. 74.
§ (3) bekezdését, 83. § (4)-(6) bekezdését és 84. § (7) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltására tekintettel  az  Eszterházy Károly Egyetem
mint munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 2021. augusztus
1-jével  munkaviszonnyá  alakul  át  (a  továbbiakban:  jogállásváltozás).  A  jogállásváltozásra  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni. Nem jogosult végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, akinek közalkalmazotti
jogviszonya megszűnését követően a munkáltatóval munkaviszonya jön létre. A jogállásváltozás a
megkezdett próbaidő mértékét nem érinti.

(4)  A  jogállásváltozással  érintett  munkavállalók  Eszterházy  Károly  Egyetemnél  megállapított
munkabére  a  jogállásváltozást  követően nem lehet  kevesebb annál,  mint  amekkora  összegre  az
érintett  illetményként  [-]– ideértve  az  alapilletményt,  alapilletmény-eltérítést,  az
illetménykiegészítést,  idegennyelv-tudási  pótlékot,  képzettségi  pótlékot,  címpótlékot,  vezetők
esetében  vezetői  pótlékot  [-]– a  kinevezési  okirata  alapján  2021.  július  31-én  jogosult  volt.  A
munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a  [2020]2021. július 31-éig megvalósult  [-]– a
Kjt.  által  kötelezően  előírt  [-]– átsorolást,  a  más  munkakörbe  történő  helyezéshez  kapcsolódó
illetményváltozást,  továbbá  a  szakmai  cím  visszavonásával  vagy  adományozásával  összefüggő
illetménymódosulást.

(5) A magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a munkaszerződés a közalkalmazotti
jogviszony megszűnése időpontjában fennálló kinevezés tartalma szerint jön létre.

(6)  Az  Eszterházy  Károly  Egyetem  fenntartóváltására  tekintettel  létrejött  munkaviszony
tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig
kell kiadni.

(7) [Az]A (3) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony első
a)  évében  a  [Kjt.-nek  ]közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvénynek  a  munkáltatói
felmentésre,
b) öt évében a [Kjt.-nek ]közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra

vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(8) A munkáltató és a foglalkoztatott közötti egyéb megállapodást a jogállásváltozás nem érinti.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
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Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Nftv. 117/E. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

13. §

Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/E. §-sal egészül ki:

„[(2) Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola
és Pedagógiai Intézet tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti időszakban az
Nkt.  74.  §  (3)  bekezdését,  83.  §  (4)-(6)  bekezdését  és  84.  §  (7)  bekezdését  nem  kell
alkalmazni.]”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - 2012. évi XXXVI. törvény 80. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül
ki:

„(2a)  A  képviselő  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  kuratóriumában  és
felügyelőbizottságában  tag  lehet,  valamint  [a  ]közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványban vagyonellenőri tisztséget betölthet.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - 2012. évi XXXVI. törvény 89. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„89. §

A képviselő a házelnöknek köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem eső
a)  önálló  vállalkozását,  gazdasági  társaságban,  szövetkezetben  fennálló  részesedését  (tagsági
viszonyát),  az  e  szervezetekben  betöltött  vezető  tisztségviselői  megbízatását,  [felügyelő
bizottsági ]felügyelőbizottsági tagságát,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - 2012. évi XXXVI. törvény 89. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„89. §

A képviselő a házelnöknek köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem eső
c)  alapítványnál  –  ideértve  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványt  is  [-]–
fennálló alapítói és csatlakozói státuszát, civil szervezetben fennálló tagsági viszonyát, továbbá e
szervezetek jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott legfelsőbb, valamint ügyintéző és
képviseleti szervében betöltött tisztségét,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben”
szövegrész helyébe a „(2) és (2a) [bekezdésben]bekezdésben” szöveg lép.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés - 2017. évi LXXIV. törvény 6. § (1) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1)  Az egyes  állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi  tulajdonba adásáról  szóló 2017.  évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LXXIV. törvény) a következő 6. §-sal egészül ki:

„6. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, [és]valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja
alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak
elősegítése érdekében a Nagykőrös, Hősök tere 6. szám alatt  található, az ingatlan-nyilvántartás
szerint  Nagykőrös,  belterület  5260  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott  állami  tulajdonban  lévő
ingatlan ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a
Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a Magyarországi
Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Kit. 95. § (11a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kit.)  95.  §-a  a
következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a)  Nem  keletkeztet  összeférhetetlenséget  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Kit. 225. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Kit. 225. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Nem  keletkeztet  összeférhetetlenséget  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint  a  közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Kit. 332. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Kit. 332. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 95. § (11a) bekezdése, a 182. § (3a) bekezdése[,] és a 225. § (2a) bekezdése az Alaptörvény
38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás
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27. §

A Kit. 182. § (3a) bekezdésében a „kuratóriumának tagjaira” szövegrész helyébe a „kuratóriumának
vagy  felügyelőbizottságának  tagjaira,  illetve  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványban vagyonellenőri tisztséget betöltőkre” szöveg lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi
CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) 51. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Nem  keletkeztet  összeférhetetlenséget  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint  a  közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség.”

(2) A Küt. 51. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a)  A (10)  bekezdésben foglaltaktól  eltérően a  vezetői  álláshelyet  betöltő  köztisztviselő  –  a
munkáltatói  jogkör  gyakorlójának  az  előzetes  engedélye  nélkül  –  lehet  közfeladatot  ellátó
közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  kuratóriumának,  felügyelőbizottságának  tagja,  valamint
betölthet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. §
Módosítás jellege: elhagyás

[42. §

A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
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Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: 2020. évi XXXVI. törvény) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(4) Az  Alapítvány  alapító  okiratában  az  alapítói  jogok  teljes  körének  gyakorlására  az
Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.”]

T/15728/3/18., 39. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 39. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A  Neumann  János  Egyetemért  Alapítványról,  a  Neumann  János  Egyetemért  Alapítvány  és  a
Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXVI.  törvény  (a
továbbiakban: 2020. évi XXXVI. törvény) a következő 11. §-sal egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: elhagyás

[57. §

A 2020. évi XXXIX. törvény 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az Alapítvány tulajdonába kerül a Miskolc 01223. helyrajzi számú, állami tulajdonban
lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel.”]
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

„3/B. §

(1)  [E  törvény  hatálybalépésekor az  ]Az  Egyetem által  használt,  Miskolc  belterület  40589/5
helyrajzi  számú, nem  állami  tulajdonban  lévő  ingatlan  tekintetében  az  Egyetem  által  ellátott
közfeladat  hatékony megvalósítása  érdekében  az  államot  –  független  ingatlanforgalmi  szakértő
szakvéleménye alapján meghatározott forgalmi értéken – vételi jog illeti meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

„(5)  Az  ingatlan  tekintetében  a  tulajdonváltozás  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyzésére
alkalmas  szerződést  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  [Működő]működő
Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/23.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - 2020. évi XXXIX. törvény 3/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. §

(1) [A]Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  2021.  évi  …  törvény  12.  §-a  alapján  az  Nftv.-ben
meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, Miskolc
belterület 01223 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken
történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

60. §

[(1) A 2020. évi XXXIX. törvény 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - SZFE tv. 3/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

64. §

Az SZFE tv. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. §
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(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi …. törvény alapján az Alapítvány [a ]vagyonkezelési
tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.
az  állam  tulajdonában  álló,  2.  melléklet  szerinti  üzletrészét  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: 26.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - SZFE tv. 3/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

64. §

Az SZFE tv. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„(3)  Az  Alapítvány  az  állam  által  az  (1)  bekezdés  alapján  tulajdonába  adott  üzletrész
[elidegenítésből]elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését
követően  fennmaradó  részét  az  Alapítvány  közfeladata  ellátására  és  közérdekű  céljai
megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány
működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § - SZFE tv. 4. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65. §

Az SZFE tv. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Az  1.  melléklet  szerinti  ingatlanok  vonatkozásában  a  (3)  bekezdés  szerinti  megállapodás
megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti
jegyzőkönyv  felvételéig  az  Egyetemet  a  [KEKVA  tv.  ]közfeladatot  ellátó  vagyonkezelő
alapítványokról  szóló  törvény  1.  mellékletében  meghatározott  közfeladatok  ellátása  érdekében
ingyenes használati jog illeti meg.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Vagyonjuttatási tv. 2/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi
CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyonjuttatási tv.) 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„(2)  Az (1)  bekezdés  szerinti  üzletrész  tekintetében  [e  törvény hatálybalépésének napjától  ]a
miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti  a kötelezettségeket. Az
üzletrész  tulajdonba  adásáról  a  miniszter  és  a  Millenáris  Alapítvány megállapodást  köt,  amely
megállapodás [az ]a Millenáris Alapítvány alapító okiratának mellékletét képezi.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Vagyonjuttatási tv. 2/B. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Vagyonjuttatási tv. 2. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján –  [az ]a
Millenáris  Alapítvány  [a  ]vagyonkezelési  tevékenységének,  továbbá  [közfeladat  ellátásának  ]
közfeladat-ellátásának  érdekében  –  az  5.  mellékletben  meghatározott  állami  tulajdonban  lévő
ingatlanokat  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő  átvezetéssel  az  indulótőke  növelése
érdekében a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)  Az 5.  melléklet  szerinti  ingatlanok  tekintetében  [e  törvény  hatálybalépésének napjától  ]a
miniszter  gyakorolja  az államot  megillető tulajdonosi  jogokat  és  teljesíti  a  kötelezettségeket.  A
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miniszter  tulajdonosi  joggyakorlói  minőségét  –  kérelmére  –  az  ingatlan-nyilvántartásba  be  kell
jegyezni.  Az  (1)  bekezdés  szerinti  tulajdonátruházásoknak  az  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló köti meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A Vagyonjuttatási tv.
a) 2. § (1) bekezdésében az „a preambulumban és az 1. § (4) bekezdésében meghatározott célok
megvalósítása” szövegrész helyébe az „a [közfeladata érdekében” ]közfeladata” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

76. §

A Vagyonjuttatási tv.
d)  2.  §  (6)  bekezdésében  az  „az  1.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  célok  és  feladatok
megvalósítására” szövegrész helyébe az [a „közfeladata]„a közfeladata ellátására és közérdekű
céljai megvalósítására ” szöveg,

lép.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Kulturális bizottság
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Módosítópont: T/15728/3/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. §
Módosítás jellege: módosítás

79. §

A 2020. évi CXLII. törvény 4. [§-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:]§ (9)-(11) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(9a) A (9) bekezdés alapján – a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GKK NKft.) vagyonkezelői jogának egyidejű, külön
elszámolás  nélküli  megszűnésével  –  az  Alapítvány  tulajdonába  került  Gödöllő  5852,  5848
helyrajzi  számú  ingatlanok  tekintetében  a  tulajdonosi  joggyakorló  és  a  GKK  NKft.  a
tulajdonba  adással  érintett  ingatlanok  és  a  hozzájuk  funkcionálisan  kapcsolódó  egyéb
vagyonelemek tekintetében egymással szemben követelést nem támaszthatnak.”]

„(9)  Az  Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdése  és  a  Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  KEKVA tv.  1.
mellékletében  meghatározott  közfeladatok  ellátását  szolgáló,  a  2.  mellékletben  meghatározott
állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő  átvezetéssel  az
Alapítvány tulajdonába kerülnek. A tulajdonba adással egyidejűleg a Gödöllő 5852, 5848 helyrajzi
számú  ingatlanok  tekintetében  a  Gödöllői  Királyi  Kastély  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GKK NKft.) vagyonkezelői joga megszűnik – a tulajdonosi
joggyakorló  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  működő  Részvénytársasággal  (a
továbbiakban: MNV Zrt.) történő külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése,
rendezése nélkül – azzal, hogy az MNV Zrt., a Magyar Állam és a GKK NKft. a tulajdonba adással
érintett  ingatlanok  és  a  hozzájuk  funkcionálisan  kapcsolódó  ingóságok  tekintetében  egymással
szemben  követelést  semmilyen  jogcímen  nem  támaszthatnak,  valamint  az  Alapítvány  a  (10)
bekezdés  szerinti  szerződés  alapján  tulajdonába  kerülő  ingatlanokkal  kapcsolatban  semmilyen
követelést nem támaszthat az MNV Zrt.-vel és a Magyar Állammal szemben.

(10)  A  (9)  bekezdés  alapján  –  a  Gödöllői  Királyi  Kastély  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  (a  továbbiakban:  GKK  NKft.)  vagyonkezelői  jogának  egyidejű,  külön
elszámolás nélküli megszűnésével – az Alapítvány tulajdonába került Gödöllő 5852, 5848 helyrajzi
számú ingatlanok tekintetében a  tulajdonosi  joggyakorló  és  a  GKK NKft.  a  tulajdonba adással
érintett  ingatlanok  és  a  hozzájuk  funkcionálisan  kapcsolódó  egyéb  vagyonelemek  tekintetében
egymással szemben követelést nem támaszthatnak.

(11)  A 2.  melléklet  szerinti  ingatlanok  tekintetében  a  tulajdonváltozás  ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal.”

T/15728/3/32-34. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
32., 33., 34. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 80. §
Módosítás jellege: kiegészítés

80. §

A 2020. évi CXLII. törvény 5. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

„(15)  A 3.  melléklet  szerinti  ingatlanok  vonatkozásában  a  (2)  bekezdés  szerinti  megállapodás
megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti
jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai
ellátása érdekében – az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető - ingyenes használati jog illeti
meg.

(16) A Békésszentandrás 0151/1 és a Kaposvár 3656/2/a helyrajzi számú ingatlanokat a művelési ág
változást követően az Egyetem tulajdonába kell adni.”

T/15728/3/32-34. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
32., 33., 34. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A 2020. évi CXLII. törvény 4. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

T/15728/3/32-34. sz. 

18



Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
32., 33., 34. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 24. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

24. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére
történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról 2020. évi CXLIX.

törvény módosítása

85. §

Nem  lép  hatályba  a  Nemzeti  Agrárkutatási  és  Innovációs  Központ  egyes  feladatainak  agrár-
felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2020. évi CXLIX. törvény 11. § (2) bekezdése és 4. melléklete.

T/15728/3/35., 37. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
35., 37. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

90. §

Nem lép hatályba a 2020. évi CLVIII. törvény
c) 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[25. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás
részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról 2020.

évi CXLIX. törvény módosítása

91. §

Nem lép hatályba a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-
felsőoktatás  részére  történő  átadásáról,  valamint  egyes  felsőoktatási  tárgyú  törvények
módosításáról 2020. évi CXLIX. törvény 11. § (2) bekezdése és 4. melléklete.]

T/15728/3/35., 37. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
35., 37. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) [A]Az 50. § 2022. január 22-én lép hatályba.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20



(5) A 4. alcím, a 9. alcím, a 29. §, a 33. §, a 34. §, a 36-38. §, a 40- [42]41. §, a 44-47. §, a 49-51. §,
az 52-58. §, a 60-65. §, a 67-86. §, a 88-90. §, valamint a 3-11. melléklet az Alaptörvény 38. cikk
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

T/15728/3/18., 39. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 39. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[5. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

1. A 2020. XXXIX. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:

  (A B C

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS)

„34. Miskolc 01223 külterület”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

[A 2020. XXXIX. törvény a következő 2. melléklettel egészül ki:]

„2. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés
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A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés 
megjelölése

2.
ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű 
Társaság

[20 %”]20%”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

11. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

A 2020. évi CXLII. törvény 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:

    (A B C D

1.
TELEPÜLÉ
S

HELYRAJZI 
SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI 
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS)

37. KAPOSVÁR 0320/11/b 1/1
kivett lakóház, 
udvar

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

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15728/3/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. melléklet 2. pont táblázat 19a. sor
Módosítás jellege: módosítás

2. A 2020. évi CLVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. sorral egészül ki:

(A B C D
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1. TELEPÜLÉS
HELYRAJZI
SZÁM

MAGYAR
ÁLLAM
TULAJDONI
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS)

„19a. VESZPRÉM 6104/26/A 1/1
földhasználati jog 
alapján létesült 
épület, diákszálló”

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