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II. Törvények

2021. évi VIII. törvény
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület kivételével vagyonkezelési szerződés 
köthető:)
„e) felsőoktatási intézménnyel az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, agrárágazathoz kapcsolódó 
oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre.”

 (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 tulajdonában álló 
erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet – közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését felsőoktatási intézmény 
is végezheti.”

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

2. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 36.  § 
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati képviselő, valamint a  képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan 
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását 
az  Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az  Országgyűlés, Kormány 
alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve]
„aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső 
szellemi tevékenységet lát el – ideértve a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának 
vagy felügyelőbizottságának tagjaként vagy vagyonellenőreként ellátott tevékenységet is –, illetve ha nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonyban áll;”

3. §  A Mötv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere
a) a  tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység – ideértve 
a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagjaként 
vagy vagyonellenőreként folytatott tevékenységet is –,
b) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint
c) az  egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony – ide nem értve az  egészségügyi alapellátásban 
végzett tevékenységet –
kivételével más kereső foglalkozást nem folytathat, egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat el és nem lehet 
gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.”

4. §  A Mötv. 145. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 27. § (4) bekezdése, a 36. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 72. § (2) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 
38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

5. §  Hatályát veszti a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 2.  melléklet III.  pont 2.  alpontjában foglalt 
táblázat 2.7. sora.

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

6. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 85.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
kuratóriumában és felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványban vagyonellenőri tisztség betöltése.”

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.”

8. §  A Kttv. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 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 VIII.  törvénnyel megállapított 85. § (5a) bekezdése és 87. § (2a) és (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

9. §  A Kttv. 87. § (3) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe az „(1)–(2a)” szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

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.”

11. §  Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/G. §-sal egészül ki:
„104/G.  § A  Tokaj-Hegyalja Egyetem alkalmazott tudományok egyetemeként működő felsőoktatási intézmény, 
amely – alapító okiratában foglaltak szerint – eltérhet a  6.  § (2)  bekezdésében, a  9.  § (3a)  bekezdésében foglalt, 
a  felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a  15.  § és a  16.  § szerinti képzési rendszert meg kell 
tartania.”

12. §  Az Nftv. 115. §-a a következő (33) és (34) bekezdéssel egészül ki:
„(33) Az  Eszterházy Károly Egyetemből kiváló Sárospataki Comenius Campus 2021. augusztus 1. napjától 
Tokaj-Hegyalja Egyetemként jön létre.
(34) Az Eszterházy Károly Egyetem 2021. augusztus 1. napjától Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megnevezéssel 
működik.”

13. §  Az Nftv. 117/C. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Az  (1)  bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézményben – az  (5)  bekezdés szerinti 
jogállásváltozás folytán – létesített munkaviszony tekintetében a  jogállásváltozást megelőzően ki nem adott 
szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.”
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14. §  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 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 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.
(3) 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 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.
(4) A  magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a  munkaszerződés a  közalkalmazotti jogviszony 
megszűnése időpontjában fennálló kinevezés tartalma szerint jön létre.
(5) Az  Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltására tekintettel létrejött munkaviszony tekintetében 
a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.
(6) A (2) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony első
a) évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a munkáltatói felmentésre,
b) öt évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(7) A munkáltató és a foglalkoztatott közötti egyéb megállapodást a jogállásváltozás nem érinti.”

15. §  Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/F. §-sal egészül ki:
„117/F. § E törvénynek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2021.  évi VIII.  törvénnyel megállapított 117/C.  § (6b)  bekezdését azon felsőoktatási intézményben kell alkalmazni, 
amelyben a fenntartóváltásra 2021. augusztus 1. vagy szeptember 1. napjával kerül sor.”

16. § (1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. §  Hatályát veszti az Nftv. 73/A. §-a.

6. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

18. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés ülését, a törvényalkotási bizottság ülését, valamint az (1a) bekezdés 
alapján meghatározott bizottsági ülést saját zártláncú audiovizuális rendszerén közvetíti.”

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  zártláncú audiovizuális rendszer kimenő jelét valamennyi médiaszolgáltató számára hozzáférhetővé kell 
tenni. A  rendszerhez való csatlakozás költségei a  médiaszolgáltatót terhelik. A  zártláncú audiovizuális rendszer 
kimenő jeléből az Országgyűlés ülése és a törvényalkotási bizottság ülése esetén nyilvánosan elérhető, valósidejű, 
internetes közvetítésre alkalmas jelfolyamot kell képezni, és azt az  Országgyűlés honlapján elérhetővé kell tenni. 
Bizottsági ülés zártláncú közvetítése a főigazgató által kijelölt teremben megtekinthető, illetve rögzíthető.”

19. §  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 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget betölthet.”



2756	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám	

20. §  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, felügyelőbizottsági tagságát,
b) bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti 
jogállását,
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,
d) köztestületben fennálló tagságát, valamint köztestület jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott 
legfelsőbb, valamint ügyintéző és képviseleti szervében betöltött tisztségét.”

21. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[Az Országgyűlés Hivatala az  54.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából a  belépést 
rögzítő elektronikus rendszerben (a  továbbiakban: beléptető rendszer) nyilvántartja az  Országházba, az  Országgyűlés 
Irodaháza, továbbá az  Országgyűlés Hivatala vagy az  Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére 
állandó belépési engedéllyel rendelkező személy]
„g) be- és kilépésének helyét és idejét rögzítő adatokat, valamint
h) arcképmásából képzett, vissza nem fejthető alfanumerikus adatsort (a továbbiakban: biometrikus sablon).”

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti állandó belépési engedéllyel rendelkező személy – belépési jogosultságának 
megállapítása céljából – beléptetésekor a  beléptető rendszer részeként működő automatizált arcképelemző 
rendszer biometrikus sablont képez, amelyet összevet a  belépni szándékozó személy beléptető rendszerben 
szereplő biometrikus sablonjával. Amennyiben a  biometrikus sablonok nem egyeznek meg, és a  belépni 
szándékozó személy a belépési jogosultságát más módon nem tudja igazolni, a belépésre nem kerülhet sor.
(1b) Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés Hivatalával közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló 
személyeknek az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti adatait a  Kttv. 115.  §-ában és az  Mt. 134.  §-ában meghatározott 
munkaidő-nyilvántartási feladat támogatása céljából is kezeli.”

 (3) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Országgyűlés Hivatala az  54.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából 
a beléptető rendszerben nyilvántartja az (1) bekezdésben jelzett épületekbe tartós belépési engedéllyel rendelkező 
személy (1) bekezdés a)–c), e) és g) pontja szerinti adatait, valamint a belépését kezdeményező személy nevét.”

 (4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[Az (1) és (2) bekezdés szerinti állandó vagy tartós belépési engedéllyel rendelkező személy esetében]
„a) az  állandó belépési engedéllyel rendelkező személynek az  (1)  bekezdés a)–f ) és h)  pontja, a  tartós belépési 
engedéllyel rendelkező személynek az  (1)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti személyes adatát a  jogosultság 
megszűnésétől számított,”
(öt év elteltével törölni kell.)

 (5) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Országgyűlés Hivatala az  54.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából 
a  beléptető rendszerben nyilvántartja az  (1)  bekezdésben meghatározott épületekbe eseti belépési engedéllyel 
rendelkező személy (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adatait, valamint a belépését kezdeményező személy 
nevét.”

 (6) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/V. § (7) bekezdése a következő c)–d) pontokkal egészül ki:
[Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából nyilvántartja 
a Kossuth tér felszín alatti mélygarázsba behajtási engedéllyel rendelkező személy]
„c) be- és kihajtásának helyét és idejét rögzítő adatokat, valamint
d) behajtását kezdeményező személy nevét.”

22. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 146. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 80. § (1) és (2a) bekezdése és a 89. § c) pontja az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”
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23. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.  törvény 80. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe 
a „(2) és (2a) bekezdésben” szöveg lép.

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 114.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „Irodaházában” szövegrész helyébe a „Hivatala elhelyezésére szolgáló 

épületekben” szöveg,
b) 124/V. § (1) bekezdés e) pontjában az „állampolgárságát is, valamint” szövegrész helyébe az „állampolgárságát 

is,” szöveg,
c) 124/V. § (7) bekezdés b) pontjában az „a gépjármű” szövegrész helyébe a „gépjárművének” szöveg,
d) 124/V. § (8) bekezdés a) pontjában a „(7) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti” szöveg,
e) 124/V.  § (8)  bekezdés b)  pontjában a  „nyilvántartási rendszerben keletkezett, a  belépést dokumentáló” 

szövegrész helyébe a „(7) bekezdés c) és d) pontja szerinti” szöveg,
f ) 124/V.  § (9)  bekezdésében a  „valamennyi személyes adatát, továbbá a  belépést dokumentáló adatokat 

a belépés” szövegrész helyébe a „valamennyi adatát a behajtás” szöveg,
g) 124/V. § (10) bekezdésében a „belépő személyről” szövegrész helyébe a „be- és kilépő személyről” szöveg,
h) 124/V. § (10) bekezdésében a „belépő személy vagy a behajtó” szövegrész helyébe a „be- és kilépő személy 

vagy a be- és kihajtó” szöveg,
i) 124/V. § (10) bekezdésében a „belépés” szövegrész helyébe a „be- és kilépés” szöveg,
j) 145.  § (4)  bekezdésében az „Országház és az  Országgyűlés Irodaháza, továbbá az  Országgyűlés Hivatala” 

szövegrész helyébe az „Országház, az Országgyűlés Hivatala” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 49. § (1) bekezdésében az „ , az Országgyűlés Irodaháza”,
b) 53. § (3) bekezdésében az „az Országgyűlés Irodaházába,”,
c) 54. § (1) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az „az Országgyűlés Irodaháza,”,
d) 59. § (7) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Országgyűlés Irodaházában,”,
e) 40/H. alcím címében, 124/V. § (1) bekezdésében, 137. § (4) bekezdésében, 138. § (1) bekezdés a) pontjában 

az „az Országgyűlés Irodaháza,”,
f ) 138. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országgyűlés Irodaházába,”,
g) 138. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Országgyűlés Irodaházában,”,
h) 47. alcímének címében az „és az Országgyűlés Irodaháza”,
i) 141. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy az Országgyűlés Irodaházában”
szövegrész.

7. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

25. §  Hatályát veszti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a) 3. § 28. pontja a) alpontjában a „vagyonkezelő alapítvány kivételével” szövegrész,
b) 5. § (3) és (5) bekezdése.

8. Az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló  
2017. évi LXXIV. törvény módosítása

26. § (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, 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.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az  állam nevében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság köti meg 
a Magyarországi Református Egyházzal.”

 (2) A 2017. évi LXXIV. törvény 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § 
(4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.”

 (3) A 2017. évi LXXIV. törvény 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Magyarországi Református Egyház a  tulajdonába adott ingatlant – az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján  – 
a  tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a  Magyarországi Református 
Egyház a  tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az  ingatlan átruházásából származó bevételnek az  átruházás 
költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott 
tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A  Magyarországi 
Református Egyház az  ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem 
használhatja fel.
(5) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló 
2007.  évi CXXVII.  törvény 17.  § (1)  bekezdésében és 18.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételek szerinti 
juttatással esik egy tekintet alá.”

27. §  A 2017. évi LXXIV. törvény 8. §-ában az „5. §-a,” szövegrész helyébe az „5. §-a, 6. § (3) bekezdése,” szöveg lép.

9. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

28. §  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.”

29. §  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.”

30. §  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.”

31. §  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.

10. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 
és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 
módosítása

32. §  A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019.  évi XXX.  törvény (a  továbbiakban: 2019.  évi XXX.  törvény) 
a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § A 6. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

33. §  A 2019. évi XXX. törvény
a) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az Egyetem” szövegrész helyébe az  „a Budapesti Corvinus Egyetem 

(a továbbiakban: Egyetem) szöveg,
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b) 6.  § (3)  bekezdésében az „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az „a közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok 
ellátását” szöveg

lép.

34. §  Hatályát veszti a 2019. évi XXX. törvény 2. §-a és 4. § (3) és (4) bekezdése.

11. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

35. § (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.”

36. §  A Küt. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § [Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményeinek való megfelelés]
(1) A 99. § (4) bekezdése és a 109. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) Az 51. § (5a), (10a) és (11) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

37. §  A Küt. 51. § (11) bekezdésében a „(9) és (10)” szövegrész helyébe a „(9)–(10a)” szöveg lép.

12. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

38. §  Hatályát veszti a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini 
Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 2. §-a.

13. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

39. §  A Marek József Alapítványról, a  Marek József Alapítvány és az  Állatorvostudományi Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXIV.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi XXXIV.  törvény) 1.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

40. §  A 2020. évi XXXIV. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

41. §  A 2020. évi XXXIV. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „Egyetem” szövegrész helyébe az „Állatorvostudományi Egyetem (a  továbbiakban: 

Egyetem)” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az „a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok 
ellátását” szöveg

lép.
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42. §  Hatályát veszti a 2020. évi XXXIV. törvény
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (3) bekezdése.

43. §  Nem lép hatályba a 2020. évi XXXIV. törvény 8. §-a és 9. §-a.

14. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért 
Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló  
2020. évi XXXV. törvény módosítása

44. §  A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: 
2020. évi XXXV. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

45. §  A 2020. évi XXXV. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A 5. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

46. §  A 2020. évi XXXV. törvény
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „az Egyetem” szövegrész helyébe az  „a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

(a továbbiakban: Egyetem)” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az „a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok 
ellátását” szöveg

lép.

47. §  Hatályát veszti a 2020. évi XXXV. törvény
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (3) bekezdése.

48. §  Nem lép hatályba a 2020. évi XXXV. törvény 8. §-a és 9. §-a.

15. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és 
a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 
módosítása

49. §  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:
„11. § A 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 5a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”

50. §  A 2020. évi XXXVI. törvény 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

51. §  A 2020. évi XXXVI. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Egyetem” szövegrész helyébe az „a Neumann János Egyetem (a  továbbiakban: 

Egyetem)” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az „a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok 
ellátását” szöveg

lép.
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52. §  Hatályát veszti a 2020. évi XXXVI. törvény
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (3) bekezdése.

16. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

53. §  A Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXVII.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi XXXVII.  törvény) 1.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

54. § (1) A 2020. évi XXXVII. törvény 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az  Alapítvány a  tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az  elidegenítésből származó bevételnek 
az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény (a  továbbiakban: KEKVA  tv.) 1.  mellékletében 
meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.”

 (2) A 2020. évi XXXVII. törvény 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése, a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése és a  KEKVA  tv. 12.  §-a alapján az  Nftv.-ben 
meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Sopron, külterület 0516, 0514/1, 0514/2, 
valamint a 0517/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok valós művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
feltüntetését követően ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.”

55. §  A 2020. évi XXXVII. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  3.  § (1), (4) és (9)  bekezdése, a  4.  § (1), (9) és (10)  bekezdése, valamint az  5.  § (1) és (2)  bekezdése 
az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A  3.  § (9) és (12)  bekezdése, valamint az  5.  § (3)  bekezdése az  Alaptörvény 38.  cikk (6)  bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.”

56. §  A 2020. évi XXXVII. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Egyetem” szövegrész helyébe az „a Soproni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)” 

szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az  „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az  „a KEKVA  tv. 1.  mellékletében 

meghatározott közfeladatok ellátását” szöveg
lép.

57. §  Hatályát veszti a 2020. évi XXXVII. törvény
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (2), (5)–(8), (10) és (11) bekezdése,
d) 3. § (3) bekezdése.

58. §  Nem lép hatályba a 2020. évi XXXVII. törvény 8. §-a és 9. §-a.

17. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és 
a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény 
módosítása

59. §  A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a  Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a  Széchenyi 
István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi 
XXXVIII. törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



2762	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám	

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

60. §  A 2020. évi XXXVIII. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 6a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”

61. §  A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

62. §  A 2020. évi XXXVIII. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Egyetem” szövegrész helyébe az „a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: 

Egyetem)” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az „a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok 
ellátását” szöveg

lép.

63. §  Hatályát veszti a 2020. évi XXXVIII. törvény
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (3) bekezdése.

64. §  Nem lép hatályba a 2020. évi XXXVIII. törvény 8. §-a és 9. §-a.

18. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

65. §  Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az  Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a  Miskolci Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi XXXIX.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi XXXIX.  törvény) 1.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

66. § (1) A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § 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.”

 (2) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.”

 (3) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  állam él a  vételi joggal, az  állam tulajdonába került (1)  bekezdés szerinti ingatlant az  Nvtv. 13.  § 
(3)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján az  Alapítvány céljainak megvalósítása 
érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdésétől eltérően  – 
az Alapítvány tulajdonába kell adni.”

 (4) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott intézkedések során az állam képviseletében a miniszter jár el.”

 (5) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.”

67. § (1) A 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § Az Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése, a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése és a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2021. évi IX.  törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2763

oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, Miskolc 01223 helyrajzi számú állami 
tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.”

 (2) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal.”

 (3) A 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki
„(3) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.”

68. §  A 2020. évi XXXIX. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § A 3/A.  § (1) és (3)  bekezdése, a  3/B.  § (1) és (3)  bekezdése és az  5.  § (2)  bekezdése az  Alaptörvény 38.  cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

69. §  A 2020. évi XXXIX. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Egyetem” szövegrész helyébe az „a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)” 

szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az  „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe a  „KEKVA  tv. 1.  mellékletében 

meghatározott közfeladatok ellátását” szöveg
lép.

70. §  Hatályát veszti a 2020. évi XXXIX. törvény
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (3) bekezdése.

71. §  Nem lép hatályba a 2020. évi XXXIX. törvény 8. §-a és 9. §-a.

19. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény 
módosítása

72. §  A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a  Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a  Színház- és 
Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII.  törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) 
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

73. § (1) Az SZFE tv. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § Az Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése, a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése és a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény (a  továbbiakban: KEKVA  tv.) alapján az  Alapítvány 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.”

 (2) Az SZFE tv. 3/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratának módosításával a miniszter 
rendelkezik. A tulajdonba adás végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az üzletrész 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.”

 (3) Az SZFE tv. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  Alapítvány az  állam által az  (1)  bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész 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.”
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74. §  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  közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok 
ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.”

75. §  Az SZFE tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Az  1.  § (3)  bekezdése, a  3/A.  § (1) és (3)  bekezdése, az  5.  § (1) és (3)  bekezdése és a  2.  melléklet 
az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A  3.  § (1) és (2)  bekezdése és az  5.  § (1) és (2)  bekezdése az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.”

76. §  Az SZFE tv. az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

77. §  Hatályát veszti az SZFE tv.
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (3) bekezdése.

78. §  Nem lép hatályba az SZFE tv. 8. §-a és 9. §-a.

20. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség 
Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása

79. §  Hatályát veszti a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző 
Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény 1. § (3) bekezdése.

21. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló  
2020. évi CVI. törvény módosítása

80. § (1) 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/A. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVAtv. alapján a Millenáris Alapítvány KEKVAtv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásának érdekében a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság állam tulajdonában álló, 1. melléklet 3. sora szerinti üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni.”

 (2) A Vagyonjuttatási tv. 2/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész tekintetében a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat 
és teljesíti a kötelezettségeket.”

81. § (1) A Vagyonjuttatási tv. 2. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § Az Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése, a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése és a  KEKVAtv. alapján – a  Millenáris Alapítvány 
KEKVAtv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata 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) A Vagyonjuttatási tv. 2/B. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  5.  melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a  miniszter gyakorolja az  államot megillető tulajdonosi 
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A 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.
(3) Az  5.  melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát a  Millenáris Alapítvány az  azokon fennálló terhekkel együtt 
szerzi meg.”
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 (3) A Vagyonjuttatási tv. 2/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok elidegenítéséből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek 
kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  Millenáris Alapítvány a  közfeladata ellátására és közérdekű céljai 
megvalósítására köteles fordítani. A Millenáris Alapítvány az értékesítésből származó bevételt a Millenáris Alapítvány 
működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.”

82. §  A Vagyonjuttatási tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  2.  § (1), (2) és (4)–(7)  bekezdése, a  3.  § (5)  bekezdése, az  5.  § (1) és (2)  bekezdése, a  6.  § (1), (2) és 
(5) bekezdése, a 8. § (1) és (2) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 13. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 2. § (6) bekezdése, a 2/A. § (1) bekezdése, a 2/B. § (1) és (4) bekezdése, a 6. § (5) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, 
az 1. melléklet 3. sora és az 5. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

83. §  A Vagyonjuttatási tv. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

84. §  A Vagyonjuttatási tv. a 7. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

85. §  A Vagyonjuttatási tv.
a) preambulumában az  „a magyar nemzet iránt elkötelezett, az  európai egység irányába mutató, a  közös 

keresztény-kulturális értékek és a  demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet 
előmozdítására, továbbá a  magyar tehetségek kibontakoztatására és Magyarország megbecsültségének 
világszerte való növelésére,” szövegrész helyébe az „a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös keresztény-
kulturális és európai értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet támogatására” szöveg,

b) 1.  § (4)  bekezdésében az „Ezen cél maradéktalan” szövegrész helyébe az „A közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény (a  továbbiakban: KEKVAtv.) 1.  mellékletében 
meghatározott közfeladatainak és közérdekű céljának” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 2. sora” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet 2. sora” szöveg, az „1. mellékletben” 

szövegrész helyébe az „1. melléklet 2. sorában” szöveg,
e) 2.  § (6)  bekezdésében az  „az 1.  § (4)  bekezdésében meghatározott célok és feladatok megvalósítására” 

szövegrész helyébe az „a KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátására és közérdekű céljai 
megvalósítására ” szöveg,

f ) 6. § (5) bekezdésében az „az MCC tv. 2. §-ban meghatározott célok és feladatok megvalósítására” szövegrész 
helyébe az  „a KEKVAtv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladatai ellátására és közérdekű céljai 
megvalósítására” szöveg

lép.

86. §  Hatályát veszti a Vagyonjuttatási tv.
a) 1.  § (4)  bekezdésében az  „A Millenáris Alapítvány közfeladatnak minősülő feladata a  Millenáris Parkban 

a  nemzeti és a  nemzetközi együttműködést jelképező, Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli 
értékein, a  tudományos-technikai fejlesztésen és az  információs társadalom eredményein alapuló, jövőt 
bemutató tudományos, kulturális és oktatási központ és innovatív, családbarát, interaktív közösségi tér 
megteremtésének és működési feltételeinek a biztosítása.” szövegrész,

b) 1. § (5) bekezdése,
c) 2. § (4), (5), (7) és (8) bekezdése,
d) 4. §-a,
e) 7. § (3) és (4) bekezdése, és
f ) 9. § (3) bekezdése.
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22. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez 
szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

87. §  A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a  Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges 
feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020.  évi CXLII.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi CXLII.  törvény) 1.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

88. §  A 2020. évi CXLII. törvény 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: 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 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal.”

89. §  A 2020. évi CXLII. törvény 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  közfeladat ellátása érdekében a  4.  melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az  Egyetem vagyonkezelői joga 
tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges.”

90. §  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 helyrajzi számú ingatlanokat a művelési ág változást követően 
az Egyetem tulajdonába kell adni.”

91. §  A 2020. évi CXLII. törvény a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § A 6.  § (3)  bekezdése, a  3.  melléklet 34a., 35a., 164a., 164b., 238a., 324a., 333a. és 348–353. sora, valamint 
a 4. melléklet 6a. és 37. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

92. § (1) A 2020. évi CXLII. törvény 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (2) A 2020. évi CXLII. törvény 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (3) A 2020. évi CXLII. törvény 4. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

93. §  A 2020. évi CXLII. törvény
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „az Egyetem” szövegrész helyébe az „a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

(a továbbiakban: Egyetem)” szöveg,
b) 6.  § (3)  bekezdésében az  „az alaptevékenységét” szövegrész helyébe az  „a KEKVA  tv. 1.  mellékletében 

meghatározott közfeladatok ellátását” szöveg
lép.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2767

94. §  Hatályát veszti a 2020. évi CXLII. törvény
a) 2. §-a,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 8. §-a.

95. §  Nem lép hatályba a 2020. évi CXLII. törvény 1. § (4) bekezdése és 11. §-a.

23. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

96. §  Hatályát veszti a  Közép-európai Oktatási Alapítványról és a  Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény 2. § (1) bekezdése.

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

97. §  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.

25. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

98. §  A Pannon Egyetemért Alapítványról, a  Pannon Egyetemért Alapítvány és a  Pannon Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi CLVIII.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi CLVIII.  törvény) 1.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására az  Alapítvány kuratóriuma 
kerülhet kijelölésre.”

99. § (1) A 2020. évi CLVIII. törvény 4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  e  törvény szerinti vagyonjuttatás során a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 23.  § 
(1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

 (2) A 2020. évi CLVIII. törvény 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.
(8) Az  1.  melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a  tulajdonjog megszerzéséig az  Egyetemet a  közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény (a  továbbiakban: KEKVA  tv.) 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében – az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – 
ingyenes használati jog illeti meg.”

100. §  A 2020. évi CLVIII. törvény 5. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  4.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.”

101. §  A 2020. évi CLVIII. törvény 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6.  § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése alapján – a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében 
meghatározott közfeladatok megvalósítása érdekében – az  Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, valamint a  Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság – az  állam tulajdonában 
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álló – üzletrészeit (a továbbiakban: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem 
tulajdonába kell adni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az  állam képviseletében a  miniszter 
jár  el, aki 2021. szeptember 1. napjától az  (1)  bekezdésben meghatározott társaságok felett a  tulajdonosi jogokat 
gyakorolja.
(3) Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az  elidegenítésből származó bevételnek 
az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem a KEKVA tv. 1. mellékletében 
meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.
(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra 
száll vissza.”

102. §  A 2020. évi CLVIII. törvény a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1), (4) és (6) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 6. § 
(1),  (3)  és (4)  bekezdése, valamint az  1.  melléklet az  Alaptörvény 38.  cikk (6)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”

103. §  A 2020. évi CLVIII. törvény 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

104. §  A 2020.  évi CLVIII.  törvény 3.  § (1)  bekezdése az  „az Egyetem” szövegrész helyett az  „a Pannon Egyetem 
(a továbbiakban: Egyetem)” szöveggel lép hatályba.

105. §  Hatályát veszti a 2020. évi CLVIII. törvény
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a.

106. §  Nem lép hatályba a 2020. évi CLVIII. törvény
a) 3. § (2) (3) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 5. § (1) bekezdése,
d) 5. § (3) bekezdése,
e) 9. §-a és 10. §-a,
f ) 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora.

26. Záró rendelkezések

107. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 5. §, a 11–15. §, a 16. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A 16. § (2) bekezdése, a 97. §, a 99–101. §, a 103. §, a 104. §, a 106. § a)–c) pontja, valamint a 2. és a 11. melléklet 

2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (4) A 43. §, a 48. §, a 64. §, a 71. §, a 78. §, a 95. §, a 106. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (5) Az 58. § 2022. január 22-én lép hatályba.

108. § (1) Az 1. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 2. § és a 3. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A  3. alcím, a  26.  § (2)  bekezdése, a  33.  § a)  pontja, a  41.  § a)  pontja, a  46.  § a)  pontja, az  51.  § a)  pontja, az  56.  § 

a)  pontja, a  62.  § a)  pontja és a  69.  § a)  pontja az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

 (4) A 6. §, a 7. §, a 9. §, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 33. § b) pontja, a 34. § a 35. §. a 37–38. §, a 41. § b) pontja, a 42–43. §, 
a 46. § b) pontja, a 47. §, a 48. §, az 50. §, az 51. § b) pontja, az 52. §, az 54. §, az 56. § b) pontja, az 57–58. §, a 61. §, 
a 62. § b) pontja, a 63–64. §, a 66. § (1) és (3) bekezdése, 67. § (1) és (3) bekezdése, a 69. § b) pontja, a 70–71. §, a 73. § 
(1) és (3) bekezdése, a 76–79. §, a 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) és (3) bekezdése, a 83–86. §, a 88. §, a 92. §, a 93. § 
b) pontja, a 94–96. §, a 98. §, a 100. §, a 101. §, a 103. §, a 105. §, a 106. § b), d) és e) pontja, valamint a 3–11. melléklet 
az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2769

 (5) A  18.  § és a  24.  § a)–d)  pontja az  Alaptörvény 5.  cikk (4) és (7)  bekezdése alapján a  jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

 (6) A  19.  §, a  20.  §, valamint a  23.  § (1)  bekezdése az  Alaptörvény 4.  cikk (2) és (5)  bekezdése, valamint 38.  cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 (7) A 24. § a) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (8) A  106.  § a) és c)  pontja az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése, valamint 38.  cikk (6)  bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

 A B C

1. I. EGYETEMEK

2.  I/A. Állami egyetemek

3.   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

4.   Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

5.   Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

6.   Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

7.   Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

8.   Pannon Egyetem, Veszprém

9.  I/B. Nem állami egyetemek

10.   Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

11.   Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

12.   Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

13.   Debreceni Egyetem, Debrecen

14.   Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

15.   Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

16.   Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

17.   Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

18.   Közép-európai Egyetem, Budapest

19.   Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

20.   Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

21.   Miskolci Egyetem, Miskolc

22.   Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

23.   Óbudai Egyetem, Budapest

24.   Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

25.   Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

26.   Pécsi Tudományegyetem, Pécs

27.   Semmelweis Egyetem, Budapest

28.   Soproni Egyetem, Sopron

29.   Széchenyi István Egyetem, Győr

30.   Szegedi Tudományegyetem, Szeged
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31.   Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

32.   Testnevelési Egyetem, Budapest

33. II. NEM ÁLLAMI ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

34.   Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35.   Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

36.   Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

37.   Edutus Egyetem, Tatabánya

38.   Gál Ferenc Egyetem, Szeged

39.   Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár

40.   Milton Friedman Egyetem, Budapest

41.   Neumann János Egyetem, Kecskemét

42.   Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

43.   Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak

44. III. FŐISKOLÁK

45.  III/A. Állami főiskolák

46.   Eötvös József Főiskola, Baja

47.  III/B. Nem állami főiskolák

48.   A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

49.   Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

50.   Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

51.   Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

52.   Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

53.   Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

54.   Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

55.   Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56.   Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57.   Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58.   IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

59.   Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

60.   Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

61.   Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

62.   Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

63.   Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

64.   Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

65.   Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

66.   Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

67.   Szent Pál Akadémia, Budapest

68.   Tomori Pál Főiskola, Budapest

69.   Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

70.   Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

71.   Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2771

2. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

 A B C

1. I. EGYETEMEK

2.  I/A. Állami egyetemek

3.   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

4.   Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

5.   Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

6.   Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

7.   Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

8.  I/B. Nem állami egyetemek

9.   Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

10.   Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

11.   Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

12.   Debreceni Egyetem, Debrecen

13.   Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

14.   Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

15.   Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

16.   Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

17.   Közép-európai Egyetem, Budapest

18.   Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

19.   Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

20.   Miskolci Egyetem, Miskolc

21.   Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

22.   Óbudai Egyetem, Budapest

23.   Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

24.   Pannon Egyetem, Veszprém

25.   Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

26.   Pécsi Tudományegyetem, Pécs

27.   Semmelweis Egyetem, Budapest

28.   Soproni Egyetem, Sopron

29.   Széchenyi István Egyetem, Győr

30.   Szegedi Tudományegyetem, Szeged

31.   Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

32.   Testnevelési Egyetem, Budapest

33. II. NEM ÁLLAMI ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

34.   Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35.   Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

36.   Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

37.   Edutus Egyetem, Tatabánya

38.   Gál Ferenc Egyetem, Szeged

39.   Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár

40.   Milton Friedman Egyetem, Budapest

41.   Neumann János Egyetem, Kecskemét

42.   Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
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43.   Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak

44. III. FŐISKOLÁK

45.  III/A. Állami főiskolák

46.   Eötvös József Főiskola, Baja

47.  III/B. Nem állami főiskolák

48.   A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

49.   Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

50.   Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

51.   Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

52.   Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

53.   Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

54.   Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

55.   Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56.   Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57.   Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58.   IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

59.   Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

60.   Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

61.   Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

62.   Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

63.   Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

64.   Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

65.   Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

66.   Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

67.   Szent Pál Akadémia, Budapest

68.   Tomori Pál Főiskola, Budapest

69.   Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

70.   Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

71.   Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
”
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3. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi XXXVI. törvény 1. melléklete a következő 5a. sorral egészül ki:

(A B C

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS)

„5a. KECSKEMÉT 5415 kivett egyetem”

4. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„6a. GYŐR 3899/3 1/1 kivett kórház”

5. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez
„2. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés 

megjelölése

2. Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 15 000 000 forint üzletrész”

6. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A Vagyonjuttatási tv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

  (A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés 

megjelölése)

„3. Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4 000 000 forint üzletrész”
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7. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez
„5. melléklet a 2020. évi CVI. törvényhez

A Millenáris Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. Budapest VI. kerület 29081/0/A/2 1/1 üzlethelyiség

3. Budapest VI. kerület 29064/0/A/7 1/1 iroda

4. Budapest VI. kerület 29076/0/B/1 1/1 színházi öltöző

5. Budapest VI. kerület 29076/0/B/5 1/1 színpad, nézőtér

6. Budapest VI. kerület 29086/0/A/1 1/1 színház

7. Budapest VI. kerület 29086/0/A/2 1/1 színház

8. Budapest VI. kerület 29087/0/A/1 1/1 iroda, raktár

9. Budapest VI. kerület 29080/0/A/9 1/1 lakás

10. Budapest VI. kerület 29013/0/A/4 1/1 lakás

11. Budapest VI. kerület 29086/0/A/5 1/1 iroda

12. Budapest VI. kerület 29356/0/A/12 1/1 lakás”

8. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

 1. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 34a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„34a. BUDAPEST 4938 1/1 kivett egyetem”

 2. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 35a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„35a. BUDAPEST 5094 1/1 kivett egyetem”

 3. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 164a. és 164b. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„164a. GÖDÖLLŐ 4936 1/1 kivett saját használatú út

164b. GÖDÖLLŐ 4937 1/1
kivett beépített terület 
(kollégium)”

 4. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 238a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„238a. KAPOSVÁR 0293/8 1/1 kivett saját használatú út”
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 5. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 324a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„324a. SZARVAS 204 1/1 kivett kollégium”

 6. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 333a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„333a. SZARVAS 5301 1/1 kivett egyetem”

 7. A 2020. évi CXLII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 348–353. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„348. GÖDÖLLŐ 4937/A. 1/1
földhasználati jog alapján 
létesült kollégium

349. KAPOSVÁR 0291 1/1 kivett saját használatú út

350. KAPOSVÁR 0451/7 1/1 kivett gázfáklya

351. KAPOSVÁR 0481/19 1/1
a. kivett ipartelep
b. kivett szennyvíztisztító

352. KAPOSVÁR 3661/12 1/1 kivett saját használatú út

353. TISZAKÉCSKE 0212/3 1/1 kivett üzem”

9. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

A 2020. évi CXLII. törvény 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„6a. BŐSZÉNFA 064/2/a 71820/131580 kivett lakóház, udvar”

10. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

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

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

37. KAPOSVÁR 0320/11/b 1/1 kivett lakóház, udvar
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11. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez

 1. A 2020. évi CLVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral kiegészülve lép hatályba:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„11a. VESZPRÉM 5122 1/1 kivett kollégium”

 2. A 2020. évi CLVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. és 19b. sorral kiegészülve lép hatályba:

(A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

„19a. VESZPRÉM 6104/26 1/1 kivett, beépítetlen terület

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

2021. évi IX. törvény
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról*

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepének, magánjogi 
szereplőként a mindenkori kormányzattól való függetlenségének, valamint az általuk ellátott közfeladat és megvalósított célok 
Magyarországra és a  jövő nemzedékére gyakorolt jelentőségének elismerése és biztosítása érdekében, hangsúlyozva, hogy 
a társadalmi értékteremtő szerep hatékony megvalósítása e szervezetek jogbiztonság elvén alapuló hosszú távú jogi stabilitását 
igényli, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
CÉLOK ÉS ALAPELVEK

1. § (1) Az állam elismeri a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok társadalmi értékteremtő szerepét, és 
támogatja a közfeladat ellátásukat és céljaik megvalósítását.

 (2) Az  állam az  (1)  bekezdésben foglaltak érvényre juttatása érdekében védi a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok, mint sajátos magánjogi jogalanyok jogintézményét és magánjogi autonómiáját, 
és biztosítja a  működésükhöz szükséges jogszabályi környezet, ideértve azok szervezeti, vagyoni és működési 
függetlenségét.

 (3) Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozása során az  alapító, illetve a  csatlakozó biztosítja 
a közfeladat ellátásához szükséges vagyonelemeket és finanszírozási eszközöket.

 (4) Magyarország mindenkori költségvetésének tervezésekor előresorolt tényező a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelés útján történő, illetve a  közfeladat ellátásához közvetlenül szükséges 
finanszírozási feltételeinek a biztosítása.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
ALAPÍTVÁNYI RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

2. § (1) E törvény hatálya a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra terjed ki.
 (2) A  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványra e  törvény eltérő rendelkezése hiányában a  Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapítványra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 (3) Ha jogszabály e  törvény hatályba lépését követően az  Alaptörvény 38.  cikk (6)  bekezdésében meghatározott 

tárgykört érint – ideértve azt is, ha az  ellátott közfeladatra vonatkozó részletszabály a  közfeladat lényeges 
tartalmával függ össze –, akkor a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vonatkozásában azt csak 
akkor lehet alkalmazni, ha azt törvény – sarkalatos rendelkezéssel – elrendeli.

2. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítése

3. § (1) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrejöttéhez az szükséges, hogy
a) e  törvény az  1.  mellékletben előzetesen a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá 

minősítse,
b) az  alapító, illetve a  csatlakozó a  vagyon kezelése és az  ebből származó jövedelemnek az  alapító okiratban 

megjelölt közérdekű célok, illetve közfeladatok megvalósítása, valamint a  kedvezményezettként megjelölt 
személy, illetve személyek javára történő vagyoni juttatás céljából vagyont rendeljen (a  továbbiakban: 
alapítói vagyonrendelés) és

c) a bíróság közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként nyilvántartásba vegye.
 (2) A  bíróság az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilvántartásba vételről szóló döntést az  országos névjegyzékben 

közzéteszi. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány a nyilvántartásba vétel napjával jön létre.
 (3) Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrejöhet úgy is, hogy az  alapítványt, a  közalapítványt 

vagy a közérdekű vagyonkezelő alapítványt az 1. melléklet előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvánnyá minősíti, amelynek alapján az alapítói jogok gyakorlására jogosult módosítja az alapító okiratot, és azt 
a bíróság közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (a továbbiakban: alapítvány) nyilvántartásba 
veszi. A bíróság e döntését az országos névjegyzékben közzéteszi.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben az  alapítvány a  céljait akkor módosíthatja, ha az  alapító vagy csatlakozó a  cél 
módosításához vagyont rendel.

 (5) Az  alapítványra nem kell alkalmazni a  Ptk. 3:379.  § (1) és (2)  bekezdésében, továbbá az  egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ectv.) 2. § 7. pontjában, 17. § (1) bekezdésében és 23. §-ában foglalt rendelkezéseket. Az alapítvány 
céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységet végez, így 
különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó 
vagyont kezeli.

 (6) Az  alapítvány gazdasági tevékenységként a  javára rendelt, illetve általa az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti célból 
bizalmi vagyonkezelésbe vett, valamint egyéb forrásból származó vagyona kezelését alapítványi céljaként végzi, és 
azzal a felelős gazdálkodás követelménye sérelme nélkül szabadon gazdálkodhat.

 (7) Az  alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony 
esetében
a) az  alapítványt a  kezelt vagyon kizárólagos kedvezményezettjének kell tekinteni azzal, hogy 

kedvezményezettként e vagyont is az (1) bekezdés b) pontja szerinti célok megvalósítása érdekében köteles 
kezelni;

b) a  Ptk. 6:326.  § (3)  bekezdését nem kell alkalmazni, a  bizalmi vagyonkezelési jogviszony megszűnik 
az alapítvány megszűnésével;

c) e  jogviszony nem tartozik a  bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi 
XV. törvény hatálya alá.

 (8) Az  alapító a  vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adásáról az  alapító okiratba foglalt egyoldalú jognyilatkozattal 
is rendelkezhet. Ebben az  esetben az  alapító okirat – az  alapító okiratban meghatározott keretek között és 
feltételekkel – a Ptk. 6:316. §-ától eltérhet.
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4. § (1) Az  alapítvány létesítéséhez az  alapítvány javára legalább 600 millió forintnak megfelelő vagyont kell rendelni 
(a továbbiakban: tőkeminimum).

 (2) Az  alapító, illetve – ha az  alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult – a  csatlakozó az  alapítvány 
javára rendelt vagyont az alapító okiratban vagyontárgyanként, vagyonelemenként, az azonosításukhoz szükséges 
részletességgel köteles megjelölni.

 (3) Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtását megelőzően a tőkeminimumnak megfelelő vagyont 
az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani.

 (4) Ha az  alapítói jogok gyakorlása az  alapítvány ügyvezető szervét (a  továbbiakban: kuratórium) illeti meg, és 
az  alapító, illetve a  csatlakozó az  alapítvány javára rendelt vagyonnak a  tőkeminimumon felüli, az  alapítvány 
rendelkezésére még nem bocsátott részét az  erre megszabott határidőben nem teljesíti, az  alapítvány jogosult 
e vagyonrész teljesítését követelni.

 (5) Ha az  alapító az  alapítói jogok gyakorlását a  maga részére fenntartotta és a  (4)  bekezdés szerinti kötelezettségét 
a  kuratórium erre irányuló írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, ennek megtörténtéig az  alapítói jogok 
gyakorlására a kuratórium jogosult.

 (6) Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az alapító, illetve a csatlakozó az alapítvány részére – az alapításkor 
vagy csatlakozáskor vállalt és annak megfelelően teljesített vagyonrendelésen felül – további vagyon rendelkezésre 
bocsátását is vállalhatja egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal azzal a  céllal, hogy e  vagyonjuttatással az  alapítvány 
alapításkor, illetve csatlakozáskor rendelt vagyonát növelje. E  vagyonnövelés – ideértve az  annak felhasználása 
körében harmadik személy javára teljesített kifizetést, illetve juttatást is – nem minősül külön törvény szerinti 
támogatásnak és arra megfelelően alkalmazni kell a  (2) és a  (4)  bekezdést azzal, hogy a  7.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott esetben az alapító okiratot az alapító jogok gyakorlására kijelölt kuratórium módosítja.

5. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó alapítvány csak közérdekű célra alapítható.
 (2) Közérdekű célnak minősül az  alapítvány 1.  mellékletben meghatározott közfeladata, illetve a  nevelési-oktatási, 

tehetséggondozási, felsőoktatási, alap- és alkalmazott kutatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, amatőr- és ifjúsági sporttevékenységek, nemzeti kultúra megőrzése, 
a  hagyományvédelem szempontjából értékkel bíró életmód megőrzésére irányuló tevékenységek, egyházak 
tevékenységének segítése, támogatása, a  tudományos tevékenység, a  környezetvédelem, klímavédelem, 
fenntarthatóság és körkörös gazdaság céljainak elérését támogató tevékenységek, örökségvédelem, az  épített 
és természeti kultúra, környezet védelme, illetve ezek körébe tartozó építmények, területek kulturális célú 
látogathatóságának, megismerhetőségének biztosítása, e  bekezdés szerinti célok elérésére létrehozott civil 
szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységet ellátó 
intézmények, jogi személyek fenntartása és működtetése.

 (3) Az  alapítvány közérdekűségéhez az  is szükséges, hogy kedvezményezettjeinek köre – azok személyét illetően – 
nyitott legyen.

 (4) Az alapítvány e törvény rendelkezése alapján egyúttal közhasznú jogállásúnak is minősül, ha ezt kérelmezi, ebben 
az esetben e jogállást a nyilvántartásban is fel kell tüntetni.

3. Az alapítvány szervezete

6. § (1) Az alapítvány ügyvezetését legalább öt természetes személyből álló kuratórium látja el.
 (2) Az alapítvány esetében felügyelőbizottság kijelölése és annak működése, továbbá állandó könyvvizsgáló megbízása 

kötelező. A felügyelőbizottság legalább három természetes személyből áll, a felügyelőbizottság elnökét – az alapító 
okirat eltérő rendelkezése hiányában – a tagok maguk közül választják.

 (3) Az  alapító okirat a  kuratórium és a  felügyelőbizottság elnökére és tagjaira vonatkozóan képesítési, végzettségi és 
egyéb szakmai követelményeket állapíthat meg.

4. Az alapítói jogok gyakorlása

7. § (1) Az  alapítvány alapítója, illetve csatlakozója az  alapító okiratban az  alapítói jogok gyakorlására az  alapítvány 
kuratóriumát is kijelölheti, vagy ha az  alapítói jogait az  alapító okiratban fenntartotta vagy abban arról nem 
rendelkezett, e  jogait az  alapítványra átruházhatja. Az  alapító, illetve a  csatlakozó az  alapítói jogok gyakorlására 
vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak átruházását nem vonhatja vissza, az alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó 
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kijelölésről nem mondhat le, az  alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a  rá átruházott alapítói 
jogokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem ruházhatja át.

 (2) Az  alapító okirat rendelkezhet akként, hogy az  alapító, illetve csatlakozó alapítványban fennálló alapítói jogai 
a  halála, jogutód nélküli megszűnése vagy az  alapító okiratban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén 
az alapítványra vagy az alapító okiratban meghatározott személyre szállnak.

 (3) Az alapítói jogokat a kuratórium az e törvényben meghatározott módon gyakorolja.
 (4) Az  alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában az  alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, 

illetve elnökének kijelöléséről – e  tisztségek bármely okból bekövetkező megüresedése esetén – a  kuratórium 
a felügyelőbizottsággal együttesen határoz akként, hogy a döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi 
szerv tagjai többségének szavazata is szükséges, az alapító okirat azonban az e kérdésben való döntéshozatalhoz 
további minősített többséget is előírhat.

 (5) Az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének személyére vonatkozóan jelölési jogot 
az alapító okirat az alapítványon kívüli személy, illetve szerv számára is biztosíthat, az erre vonatkozó alapító okirati 
rendelkezés módosítására azonban a kuratórium a 10. § (6) bekezdésének alkalmazása körében sem jogosítható fel.

 (6) Az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos 
módon hozható döntés azzal, hogy a visszahívás joga az alapító okiratban feltételekhez köthető, illetve korlátozható.

 (7) Az  alapító okirat előírhatja azt is, hogy a  kuratórium egyes alapítói jogok gyakorlása tekintetében az  alapítványi 
vagyonellenőr jóváhagyásával vagy véleménye kikérése után döntsön.

 (8) Amennyiben az  alapító okirat a  csatlakozót alapítói jogokkal ruházza fel, akkor az  alapító alatt a  csatlakozót is 
megfelelően érteni kell.

5. A vagyongazdálkodás külső ellenőrzése

8. § (1) Az  alapító az  alapító okiratban alapítványi vagyonellenőrt köteles kijelölni abból a  célból, hogy a  kuratórium 7.  § 
(1)  bekezdése szerinti joggyakorlását és az  alapítvány – alapító okiratban meghatározott céljainak és feladatának, 
e  körben különösen a  közfeladatának megvalósítását, illetve a  megvalósítás forrásának megteremtését szolgáló – 
vagyonkezelési tevékenységének jogszerűségét az alapítvány ellenőrző szervétől függetlenül figyelemmel kísérje.

 (2) Az  alapító okiratban az  alapítványi vagyonellenőr kijelölésére az  alapítvány is feljogosítható, ebben az  esetben 
az  alapítványi vagyonellenőr kijelölésének, illetve megbízásának ügyében a  kuratórium és a  felügyelőbizottság 
együttesen határoz, a kijelöléshez, illetve a megbízáshoz azonban a nyilvántartó bíróság jóváhagyása szükséges.

 (3) Alapítványi vagyonellenőrként csak könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló, ügyvédi iroda, ügyvéd vagy más 
büntetlen előéletű és az  alapító okiratban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy 
jelölhető ki, illetve bízható meg. Nem lehet alapítványi vagyonellenőr az  alapítvány alapítója, kuratóriumának és 
felügyelőbizottságának tagja, elnöke, illetve az  alapítvány egyéb tisztségviselője, alkalmazottja, könyvvizsgálója, 
kedvezményezettje és ezek hozzátartozója. Az  alapító okirat e  tisztség betöltésének további összeférhetetlenségi 
szabályait is meghatározhatja.

 (4) Az alapítványi vagyonellenőrnek a megbízás elfogadására és a (3) bekezdésben foglalt követelményekre vonatkozó 
nyilatkozatát a nyilvántartó bírósághoz a vagyonellenőrt kijelölő személy nyújtja be.

 (5) Az  alapítványi vagyonellenőr halála, jogutód nélküli megszűnése, e  tisztségről való lemondása esetén, vagy 
ha  a  feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel már nem rendelkezik, a  vagyonellenőri tisztség betöltésére 
a (2) bekezdés szerinti rendelkezést kell alkalmazni.

9. § (1) Az  alapítványi vagyonellenőr feladata annak ellenőrzése, hogy az  alapítvány vagyonkezelési tevékenysége 
megfelel-e a  vonatkozó jogszabályokban, az  alapító okiratban és a  vagyonkezelési tevékenységre vonatkozó 
alapítványi szabályzatokban foglaltaknak. Az  alapítványi vagyonellenőr ellenőrzi továbbá a  kuratórium, illetve 
a felügyelőbizottság törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését.

 (2) Az  alapítványi vagyonellenőrt a  kuratórium által gyakorolt alapítói jogok körébe tartozó kérdésekben 
véleményezési jog illeti meg. Az alapítványi vagyonellenőrt az alapítványi iratokba való betekintési és tájékoztatási 
jog tekintetében ugyanolyan jogosultságok illetik meg, mint a felügyelőbizottságot.

 (3) Amennyiben az  alapítói jogokat gyakorló kuratórium, illetve a  felügyelőbizottság működése vagy eljárása nem 
felel meg a  törvényben vagy az  alapító okiratban foglaltaknak, az  alapítványi vagyonellenőr felhívja az  érintett 
alapítványi szervet a  szabályszerű működésre. Amennyiben az  érintett szerv a  felhívásnak nem tesz eleget, 
az alapítványi vagyonellenőr törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a nyilvántartó bíróságnál.
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 (4) Ha az  alapító okirat erre felhatalmazást ad, az  alapítványi vagyonellenőr az  alapító okiratban meghatározott 
esetekben bíróságtól kérheti a  kuratórium, illetve a  felügyelőbizottság által hozott törvénysértő, alapító okiratba 
vagy a befektetési szabályzatba ütköző határozat hatályon kívül helyezését.

 (5) Ha a  kuratóriumi vagy felügyelőbizottsági tagság, illetve tisztség betöltése tárgyában – ennek felmerülésétől 
számított 90 napon belül – nem születik döntés, e kérdésben az alapítványi vagyonellenőr javaslatára a nyilvántartó 
bíróság határoz.

 (6) Az  alapítványi vagyonellenőr díjazásra jogosult. Az  alapítványi vagyonellenőr díjazását az  alapítvány által kezelt 
alapítványi vagyon terhére kell teljesíteni.

6. Alapító okirat

10. § (1) Az  alapítvány alapító okiratát közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A  bírósági 
nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi képviselet kötelező.

 (2) Az  alapítvány alapító okiratának tartalmaznia kell az  arra való utalást, hogy e  törvény szerinti közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősül.

 (3) Az alapító okiratban az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának alapvető céljait és elveit is rögzíteni kell, 
de az alapító az alapító okirathoz – annak részeként – mellékelheti a befektetési szabályzatot is.

 (4) A  befektetési szabályzatnak tartalmaznia kell az  alapítványi vagyonkezelés körébe tartozó vagyon befektetésére 
vonatkozó alapelveket, irányokat, befektetési struktúrát, valamint a  befektetések tekintetében alkalmazandó 
döntéshozatali módot.

 (5) Ha az  alapító a  befektetési szabályzatot nem mellékeli az  alapító okirathoz, akkor a  (3)  bekezdés szerinti célok és 
elvek alapulvételével a  (4)  bekezdés szerinti tartalommal a  nyilvántartásba vételtől számított hat hónapon belül 
befektetési szabályzatot kell készíteni, amelyet a  felügyelőbizottság javaslata alapján az  alapítói jogok gyakorlója 
hagy jóvá. Ha az  alapítói jogokat a  kuratórium gyakorolja, a  befektetési szabályzat jóváhagyásáról az  alapítványi 
vagyonellenőr véleményének beszerzése után a kuratórium és a felügyelőbizottság együttesen határoz.

 (6) A kuratórium az alapító okirat módosításának jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az alapító, illetve – ha az alapító 
okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult – a csatlakozó erre az alapító okiratban kifejezetten feljogosította, 
az  alapító okirat azonban ennek hiányában is módosítható, ha ezt az  időközben megváltozott körülmények vagy 
jogszabályi követelmények a  célok megvalósíthatósága érdekében szükségessé teszik. Az  alapító, illetve – ha 
az  alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult – a  csatlakozó előírhatja azt is, hogy a  kuratórium 
az  alapító okiratot mely kérdésekben nem módosíthatja. Ha a  jogszabályi változások miatt e  kérdésekben 
a  módosítás mégis szükségessé válik, az  alapító okirat kuratórium által történő módosításához az  alapítványi 
vagyonellenőr jóváhagyása kell.

 (7) Az  alapító okirat módosítása nem érinti a  kedvezményezettek javára már megállapított és esedékessé vált 
kötelezettségek teljesítését.

7. Az alapítvány vagyongazdálkodása

11. § (1) Az  alapító az  alapító okiratban meghatározhatja az  alapítvány javára rendelt vagyonnak azt a  mértékét, amely 
alá az  alapítvány vagyona nem csökkenhet, ez  a  tőkeminimumnál kevesebb nem lehet. Meghatározás hiányában 
a tőkeminimumot kell ilyennek tekinteni.

 (2) Ha az alapítvány vagyona az alapító okiratban az (1) bekezdés szerinti mérték alá csökken, a kedvezményezetteknek 
járó juttatás kifizetését arányosan csökkenteni kell, vagy azt mindaddig vissza kell tartani, amíg az  alapítvány 
vagyona az (1) bekezdés szerinti mértéket el nem éri.

 (3) Az alapítvány az állam által juttatott vagyont és annak hozamát közvetlenül vagy közvetett módon a közfeladatra, 
illetve közérdekű célra fordítja. Ennek során az alapítvány a piaci magánbefektető elvével összhangban gazdálkodási 
tevékenységet végezhet, ami nem veszélyeztetheti a  közfeladat-ellátást. E  gazdasági tevékenységek költségeit és 
bevételeit számvitelileg elkülönítetten tartja nyilván.

8. Az alapítvány részére történő vagyonjuttatás szabályai

12. § (1) Ha az  alapítvány részére alapításkor vagy az  alapítvány induló vagyonát növelő alapítói, illetve csatlakozói 
vagyonjuttatásként vagyonelem kerül átadásra, akkor a  tulajdonjog átszállását az  alapítvány alapító okiratában 
fel kell tüntetni.
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 (2) Az  (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(a továbbiakban: Nvtv.) 6. § (1) bekezdésében és 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

 (3) Az  állam által ingyenesen juttatott vagyonelemekkel az  alapítvány vagyonkezelési tevékenysége keretében 
szabadon gazdálkodhat, azzal az  alapítvány a  felelős gazdálkodás követelménye sérelme nélkül szabadon 
rendelkezhet. Az  állam az  ingyenes vagyonjuttatáskor rendelkezhet akként is, hogy egyes vagyonelemek 
tekintetében a  vagyonkezelés körébe tartozó szabad gazdálkodást oly módon korlátozza, hogy a  vagyonelem 
tekintetében az alapító okiratban államot megillető elővásárlási jogot alapít.

 (4) Az állam által juttatott társasági részesedés esetén az államot az alapító okiratban rögzített feltételekkel elővásárlási 
jog, illetve nyilvánosan működő részvénytársaság esetén vételi jog illeti meg. Amennyiben az  állam nem él 
elővásárlási jogával vagy vételi jogával, akkor az  elővásárlási jog vagy vételi jog a  társasági részesedéssel érintett 
gazdasági társaságot illeti meg.

 (5) Ha az  elővásárlási jog, illetve vételi jog jogosultja az  elővásárlási jogával, illetve vételi jogával a  felhívást követő 
90 napon belül nem él, akkor az elővásárlási jog, illetve vételi jog megszűnik.

 (6) Az  ingyenes vagyonjuttatáskor a  (3)  bekezdéstől eltérően az  állam, illetve az  alapító rendelkezhet akként is, hogy 
egyes vagyonelemeket közvetlenül az  alapítványi célok közfeladat, közérdekű tevékenység megvalósítására 
rendeli. Ez  esetben kiköthető olyan feltétel, hogy a  meghatározott közfeladat alapítvány általi ellátása vagy a  cél 
megszűnése, illetve megvalósulása esetén az ekként juttatott, közfeladattal terhelt vagyon az alapítóra visszaszáll, 
amit elidegenítési és terhelési tilalom biztosít. E jogot ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

 (7) Egészségügyi közfeladat-ellátás céljából átadott vagyonra az V. fejezet szabályait kell alkalmazni.
 (8) Ha az állam az alapítvány részére közvetlenül a közfeladat megvalósítására állami vagyon tulajdonjogát – törvény 

felhatalmazásán alapuló jognyilatkozattal, szerződéssel vagy jogi személy létesítő okiratával (a továbbiakban együtt: 
alapokirat) – ingyenesen átruházza, akkor az ezt magában foglaló alapokiratot kizárólag az abban erre feljogosított 
személyek módosíthatják. E közfeladathoz kapcsolódóan közép- vagy hosszú távú, költségvetési éven túli év kiadási 
előirányzat terhére kötelezettség törvényi felhatalmazás alapján vállalható.

 (9) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § 
(1)  bekezdésében foglaltak alapján – az  alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladatának 
ellátása és közérdekű céljának megvalósítása érdekében – az állam által az Alapítvány részére ingyenesen juttatott 
vagyonelemeket nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdése szerinti rendelkezéstől 
eltérően – az alapítvány tulajdonába kell adni.

 (10) Vagyonjuttatás úgy is adható, hogy az állam az alapítvány vagy a fenntartásában álló jogi személy tulajdonában álló 
ingatlanon közvetlenül központi költségvetési forrásból célzott beruházást finanszíroz.

 (11) Az  e  § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII.  törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 17. § (1) bekezdésben és 18. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

 (12) A  vagyonjuttatás részletes kérdései e  törvény keretein belül az  állam és az  alapítvány közötti polgári jogi 
megállapodásban is rendezhetőek.

 (13) Amennyiben az alapítvány 1. mellékletben meghatározott közfeladatát az ott meghatározott jogi személy útján látja 
el, úgy e jogi személy részére biztosított vagyonjuttatásra is e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (14) Jelen alcím szabályait megfelelően alkalmazni kell arra az  esetre, amennyiben nem az  állam juttat az  alapítvány 
részére vagyont. A  vagyonjuttatás részletes kérdései a  vagyont juttató és az  alapítvány közötti polgári jogi 
megállapodásban is rendezhetőek.

13. § (1) Az  alapítvány javára vagyontárgy vagyonkezelésbe a  közfeladatához rendelten is adható, ebben az  esetben 
az  alapítványt közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog illeti meg, amelyet ezzel a  megjelöléssel ingatlan esetén 
az  ingatlan-nyilvántartásba, ingó esetén a  vagyontárgy tulajdonjogát, illetve a  vagyontárgyra vonatkozó jog 
fennállását tanúsító közhiteles nyilvántartásba is be kell jegyezni.

 (2) A  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog az  alapító, illetve a  csatlakozó által az  alapítvány javára az  alapító 
okiratba foglalt vagyonrendeléssel vagy az alapítvány induló vagyonát növelő vagyonjuttatással az alapító okiratba 
vagy vagyonjuttatást tartalmazó okiratba foglalt jogügylettel alapítható.

 (3) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog megszűnik, ha
a) megszűnik az  a  közfeladat, amelyhez a  vagyontárgyat rendelték, vagy elpusztul, megsemmisül 

az a vagyontárgy, amelyet a közfeladat ellátásához rendeltek,
b) a  bíróság megállapítja, hogy az  alapítvány nem látja el azt a  közfeladatot, amelynek ellátásához javára 

közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot alapítottak.
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 (4) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog a (3) bekezdésben foglalt eseteken kívül nem szűnhet meg.
 (5) A  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot az  alapítvány nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, és azzal 

egyéb módon sem rendelkezhet.
 (6) Az  alapítvány a  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői joga alapján az  e  jogával terhelt vagyontárgy felett 

a tulajdonost megillető jogokat és a tulajdonost terhelő kötelezettségeket azzal gyakorolja, hogy a vagyontárgyat
a) nem idegenítheti el és nem terhelheti meg,
b) a  kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy általa létesített, illetve fenntartott intézménye 

kivételével harmadik személy részére – sem visszterhesen, sem ingyenesen – használatba nem adhatja, 
hasznosítás céljára nem engedheti át.

 (7) A  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog és az  e  joggal terhelt vagyontárgy nem része a  csődeljárásról és 
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti, a csődeljárás és felszámolási 
eljárás körébe tartozó vagyonnak.

 (8) A  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői joggal terhelt állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében annak 
tulajdonosi joggyakorlóját a tulajdonost megillető jogosítványok közül csak az elidegenítés és a terhelés joga illeti 
meg, de e jogát is csak az alapítvány hozzájárulásával gyakorolhatja.

 (9) Az  alapítvány részére – közérdekű céljainak megvalósítása és közfeladatának ellátása érdekében – a  Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészlet határozatlan időre, ingyenesen, közfeladata ellátásához szükséges vagyonként 
közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog biztosításával is vagyonkezelésbe adható. A  földek vonatkozásában 
az  Nvtv., a  Vtv., valamint a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a  továbbiakban: NFA tv.) 
rendelkezéseit az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. A  földrészleteken 
az  alapítvány javára fennálló közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog esetében a  magyar államot megillető 
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a (6) bekezdés alapján és a (8) bekezdés szerinti kivétellel – az NFA tv. 3. § 
(1) bekezdésétől eltérően – az alapítvány gyakorolja, és a  (8) bekezdés szerinti kivétellel jogosult a  földrészleteket 
illetően a tulajdonos képviseletére is.

 (10) Az  alapítvány a  közfeladatának ellátása érdekében jogosult a  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogával 
terhelt föld birtoklására, használatára és hasznai szedésére, továbbá a  használat, valamint a  hasznosítás jogának 
– (6) bekezdés b) pontja szerinti kivétel alapján történő – átengedésére, köteles továbbá a föld értékét megőrizni, 
állagának megóvásáról, jó karbantartásáról gondoskodni. A használati jogosultság átengedése esetében a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott birtokmaximumot nem kell alkalmazni.

 (11) A  közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot az  ingatlanügyi hatóság az  alapítvány erre irányuló kérelme alapján 
jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.

9. Az alapítvány megszűnése

14. § (1) Az alapítvány megszűnik, ha annak vagyona három teljes éven keresztül nem éri el a  tőkeminimum összegét; ezt 
úgy kell tekinteni, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált.

 (2) Az alapítvány megszűnésének rendjére az Ectv. II. Fejezetét annak 2/D. alcíme kivételével megfelelően alkalmazni 
kell.

 (3) Az  alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a  hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az  alapítót 
illeti meg abban az  esetben is, ha a  vagyon az  alapítói juttatás mértékét meghaladja. A  csatlakozó a  megmaradó 
vagyonnak a juttatásával arányos részére tarthat igényt.

 (4) Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően az alapító, illetve a csatlakozó 
által juttatott ingatlan, illetve társasági részesedés az alapítóra, illetve csatlakozóra száll vissza.

10. Összeférhetetlenségi szabályok

15. § (1) Az  alapítvány kuratóriumában és felügyelőbizottságában betöltött tagság nem összeférhetetlen további 
munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonnyal, valamint külön törvény szerinti egyéb 
megbízatással és tisztséggel. Az  alapítvány kuratóriumának, illetve felügyelőbizottságának tagja díjazásban 
részesülhet.

 (2) Az  alapítványi vagyonellenőr nem minősül az  alapítvány törvény szerinti, illetve annak alapján megbízott 
tisztségviselőjének és – a 8. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – az alapítványi vagyonellenőri tisztség 
nem összeférhetetlen további munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonnyal, valamint külön 
törvény szerinti egyéb megbízatással és tisztséggel.
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 (3) A támogatási jogviszonyban kedvezményezett lehet az olyan alapítvány is, amelyben a Kormány tagja, államtitkár, 
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, 
miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, megyei közgyűlés elnöke, megyei közgyűlés tagja, főpolgármester, 
polgármester, helyi önkormányzati képviselő, illetve országgyűlési képviselő az  alapítvány kuratóriumának vagy 
felügyelőbizottságának tagja, vagyonellenőre.

III. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ELLÁTOTT KöZFELADAT

16. § (1) Az alapítvány közfeladata az 1. mellékletben meghatározott közfeladat.
 (2) Ha az alapítvány az 1. melléklet szerinti közfeladatát közvetve vagy közvetlenül tulajdonában álló jogi személy útján 

látja, akkor ezen jogi személy fenntartása és működésének biztosítása is közfeladatnak minősül.
 (3) A  közfeladat-ellátás hosszú távú, kiszámítható biztosításához fűződő közérdekre figyelemmel a  közfeladat 

az alapítványtól el nem vonható, és annak ellátásával az alapítvány nem hagyhat fel.
 (4) Új közfeladatot megállapítani, a közfeladatot módosítani vagy közfeladat ellátásáról lemondani sarkalatos törvény 

felhatalmazása alapján az alapító okirat módosításával lehet.
 (5) A  közfeladat (4)  bekezdés szerinti módosulása esetén az  1.  mellékletben meghatározott közfeladat ellátásához 

rendelt vagyon tulajdonjogát a vagyon juttatója részére csak ellenérték fejében lehet átruházni.

17. § (1) Az alapítvány által végezhető cél szerinti tevékenység:
a) az e törvényben meghatározott közfeladat ellátása,
b) az e törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósítása, és
c) az  a) és b)  pontban foglaltak forrásának megteremtése érdekében történő vagyonkezelés, mint 

jövedelemtermelő és vagyon gyarapítására irányuló tevékenység.
 (2) Az alapítvány az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tevékenységgel nem hagyhat fel.
 (3) Az  alapítvány az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti további közérdekű tevékenységet a  következő szerint vállalhat 

az alapító okiratban:
a) alapításkor;
b) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá 

történő minősítés során,
c) működése során bármikor a kuratórium egyhangú döntése alapján.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti további közérdekű tevékenység vállalása nem veszélyeztetheti az  alapítvány alapító 
okiratában meghatározott más célok, feladatok teljesítését, illetve ellátását.

 (5) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  alapítvány az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenységgel abban az  esetben 
hagyhat fel, ha azt a  kuratórium egyhangúlag kezdeményezi és az  alapító okirat ennek megfelelően módosításra 
kerül.

 (6) Az  alapítvány az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott céljának megvalósulása, lehetetlenülése, megszűnése 
nem eredményezi az alapítvány megszűnését.

 (7) Amennyiben az  alapítvány (1)  bekezdés a)  pontja szerinti közfeladat ellátása megszűnik, de az  alapítvány 
az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjai szerinti tevékenységet továbbra is ellátja, akkor az  alapítvány a  vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a  továbbiakban: Vatv.) szabályai szerinti közérdekű vagyonkezelő 
alapítvánnyá alakulhat át.

 (8) A  közfeladat ellátása, vagy a  közérdekű cél elérése érdekében az  alapítvány harmadik feleknek az  uniós állami 
támogatási szabályok betartásával nyújthat támogatást.

IV. FEJEZET
A KöZFELADAT-ELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLöNöS RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Az alapítvány 17. § (1) bekezdés szerinti tevékenységeit az állam
a) a 4. § szerinti vagyonjuttatással,
b) a 19. § szerinti, megállapodás útján nyújtott vagyoni juttatással,
c) támogatással,
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d) adománnyal, illetve
e) közfeladat-finanszírozási szerződéssel
biztosítja az alapítványnak.

 (2) Ha az  állam az  alapítvány közfeladat-ellátása forrásának tartós fedezetét nem teljes egészében az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti vagyonjuttatás vagy adomány útján biztosítja, akkor a felek azt megállapodásban rendezik.

 (3) Az alapítvány céljai megvalósításához az államon kívüli más személy is támogatást adhat vagy adományt nyújthat. 
Az alapítvány részére pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, adomány egyaránt adható.

 (4) Az  alapítvány az  alapító okiratában meghatározott célok elérése érdekében pályázati eljárásban részt vehet, és 
pályázati támogatásban részesülhet.

19. § (1) Az  alapítvány részére annak működése során az  alapító, illetve a  csatlakozó által az  alapítvány alapító okiratában 
meghatározott célok megvalósításának elősegítése érdekében pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás 
teljesíthető. Az alapítvány számára teljesített vagyoni juttatás – ideértve az annak felhasználása körében harmadik 
személy javára teljesített kifizetést, illetve juttatást is – nem minősül külön törvény szerinti támogatásnak.

 (2) A  pénzbeli vagyoni juttatás teljes körű felhasználásáig az  alapítvány a  számviteli törvény szerinti éves 
beszámolójában mutatja be annak felhasználását.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti, az alapítványnak teljesített vagyoni juttatás a 4. § (6) bekezdése szerinti vagyonnövelésnek 
minősül.

20. § (1) Ha az  alapítvány a  közfeladat ellátását nem kizárólag a  vagyonkezelési tevékenységéből finanszírozza, hanem 
annak ellátása közfeladat-finanszírozási szerződéssel is történik, akkor az  érintett közfeladat hosszú távon történő 
biztosítása érdekében az alapítvány finanszírozásának alapvető elveit és biztosítékait, valamint az alapító, az alapító 
intézményei mint szolgáltató és az  állam mint megrendelő együttműködésének rendjét az  állam és az  alapítvány 
hosszú távú, legalább tizenöt, legfeljebb huszonöt év időtartamra szóló keretmegállapodásban rögzítik, 
amelynek hatálya alatt kötelesek három-öt év időtartamra szóló részletes feladatfinanszírozási megállapodásban 
megállapítani a  megállapodással érintett tevékenység vállalt volumenét, indikátorrendszerét, a  támogatás 
mindezekhez igazodó mértékét, a  közfeladat-ellátás időszakos közös értékelését, felülvizsgálatát és a  szükséges 
részletszabályokat. A  feladatfinanszírozási megállapodás megkötése során az  állam nevében eljáró miniszter 
a  megállapodás időtartamára vállalhat éven túli kötelezettséget. Ha a  költségvetési törvény az  e  bekezdésben 
foglalt megállapodásban meghatározott forrás mértékétől időarányosan eltér, a  megállapodást a  felek ennek 
megfelelően módosítják.

 (2) Amennyiben valamelyik fél a  közfeladat finanszírozási szerződésben foglaltakat nem teljesíti, a  másik fél jogosult 
bírósághoz fordulni. A  bíróság az  ügyben soron kívül jár el, és bírósághoz fordulás esetén köteles ideiglenes 
intézkedést hozni a közfeladat-ellátás folyamatos biztosítása érdekében.

21. § (1) Az  alapítvány az  általa ellátott közfeladat után a  hasonló feladatot ellátó állami, illetve önkormányzati 
intézményekkel legalább azonos támogatásra jogosult. Az állam az alapítvány által ellátott közfeladat ellátásához és 
fejlesztéséhez (ideértve az alapítvány által fenntartott intézményeket is) legalább az állami, illetve az önkormányzati 
intézményekével azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket köteles biztosítani.

 (2) Az  állam az  állami, illetve önkormányzati intézmények számára biztosított működési, felújítási és fejlesztési 
forrásokkal legalább azonos mértékű alap- és kiegészítő támogatásokat biztosít az  alapítvány által fenntartott 
közfeladatot ellátó intézmények számára.

 (3) Az  állam az  állami, illetve az  önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak számára nyújtott személyi 
juttatásokat és azok növelésének forrását legalább azonos feltételekkel biztosítja az  alapítvány által fenntartott 
intézmények részére is.

 (4) Az  alapítvány egyoldalú nyilatkozattal csatlakozhat bármely egységes állami beszerzési rendszerhez, és onnan 
egyoldalú nyilatkozattal távozhat.

 (5) Az állam által nyújtott 18. § (1) bekezdés a–b) és e) pontja szerinti juttatásra nem kell alkalmazni az államháztartási 
szabályokat.
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V. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY FELSŐOKTATÁSI KöZFELADAT-ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLöNöS RENDELKEZÉSEK

11. Az alapítvány felsőoktatási közfeladat-ellátására vonatkozó különös szabályok

22. § (1) Ha az  alapítvány közfeladataként felsőoktatási tevékenység is meghatározásra került, akkor azt az  alapítvány 
felsőoktatási intézménye útján láthatja el. Ebben az  esetben az  1.  melléklet szerinti – államilag elismert, 
egyetemként működő – felsőoktatási intézmény fenntartója és tulajdonosa az alapítvány.

 (2) Az 1. melléklet szerinti felsőoktatási intézmény fenntartója és tulajdonosa nem lehet eltérő személy. A felsőoktatási 
intézmény átalakulását eredményező különválás körében a szétválás nem alkalmazható, a szervezeti kiválás esetén 
a kiváló szervezeti egység az 1. melléklet szerinti felsőoktatási intézménybe olvadhat be.

 (3) A  tulajdonos – a  felsőoktatási intézménynek a  kutatás és az  oktatás tartalmával és módszereivel kapcsolatban, 
az Alaptörvényben és az e törvényben biztosított önállóságát nem sértve – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény szerint gyakorolja a tulajdonost a polgári jog alapján megillető jogokat.

 (4) Az  alapítvány által fenntartott 1.  melléklet szerinti felsőoktatási intézmény alapító okirata rendelkezhet úgy, hogy 
a fenntartó fogadja el a felsőoktatási intézmény költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves 
beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó szervezet alapítását, 
gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzését, valamint a  fenntartó írja ki a  rektori pályázatot, de 
a szenátusnak az alapító okiratban véleményezési vagy egyetértési jogot kell biztosítani.

 (5) Az 1. melléklet szerinti felsőoktatási intézményt fenntartó alapítvány felügyelő bizottságába a 6. § (2) bekezdésétől 
eltérően egy tagot a szenátus delegál.

 (6) Ha az  alapítvány a  vagyontárgy tulajdonjogát nem ruházta át a  felsőoktatási intézményre, akkor az  alapítvány 
által a  felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyontárgy tekintetében a  felsőoktatási intézményt 
kizárólag használati jog illeti meg. Az alapítvány által a felsőoktatási intézménynek biztosított vagyonjuttatást úgy 
kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti 
juttatással esik egy tekintet alá.

12. Az alapítvány egészségügyi közfeladat-ellátása

23. § (1) Ha az e törvény szerinti felsőoktatási intézmény egészségügyi közfeladatot is ellát, az a szakellátási kapacitással és 
a megállapított területi ellátási kötelezettséggel kerül átadásra és az oktatás, kutatás, betegellátás végzése egységes 
szervezeti keretben történik.

 (2) Egészségügyi közfeladat az  egyetem részeként működő klinikai központtól nem vonható el. A  klinikai központ 
és a  klinika elnevezés használatára csak az  e  törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egység jogosult.

 (3) Az állam a IV. Fejezetben, továbbá az ágazati jogszabályban meghatározott szabályok szerint biztosítja a közfeladat-
ellátás finanszírozását, a közfeladat-ellátás keretében teljesítendő új feladathoz, továbbá a közfeladat változása miatt 
felmerülő többletfeladathoz az állam többletfinanszírozást biztosít.

 (4) A  klinikai központ indokolt pénzügyi hiányát a  hasonló feladatot ellátó állami, önkormányzati intézményekkel 
azonos módon és feltételekkel az állam megtéríti.

 (5) A klinikai központ az egységes állami egészségügyi irányítás részét képezi, emiatt
a) az állam felelős a klinikai központ tevékenységéből származó károkért,
b) az  irányító megyei intézményi feladatokat ellátó klinikai központ elnökének személyére a  rektor 

véleményének kikérésével az  egészségügyi szolgáltatás irányításáért az  ágazati jogszabályban kijelölt 
felelős állami szerv vezetője tesz javaslatot és a  klinikai központ elnökének megbízására és megbízása 
visszavonására az egészségügyért felelős miniszter és a kuratórium elnöke együttesen jogosult,

c) az irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központ elnökét az egészségügyi felsőoktatási 
intézmény rektora bízza meg azzal, hogy az  elnök megbízásához az  egészségügyért felelős miniszter 
előzetes egyetértését be kell szerezni, és felette a munkáltatói jogokat a  rektor gyakorolja, minden további 
munkáltatói jogkört a klinikai központban dolgozók esetében a klinikai központ elnöke gyakorol,

d) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért az ágazati jogszabályban kijelölt felelős állami szerv
da) vezetője gyakorolja az irányító megyei intézményi feladatokat végző klinikai központ egészségügyi 

dolgozói felett az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő alapvető munkáltatói jogokat,
db) gyakorolja a jogszabályban meghatározott szakmai irányítási jogköröket,
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dc) az  irányító megyei intézményi feladatokat ellátó és az  irányító megyei intézményi feladatokat 
el nem látó klinikai központok esetében jogszabályban meghatározott eltérő irányítási jogköröket 
gyakorol.

 (6) Az  egészségügyi irányítási jogkör gyakorlása nem eredményezheti sem az  alapítvány felsőoktatási közfeladat-
ellátásának, sem a klinikai központ egészségügyi közfeladat-ellátásának ellehetetlenülését.

 (7) Az  egészségügyi közfeladat-ellátást érintő változásra (ideértve a  közfeladatnak az  e  törvényben rögzített 
részelemének bármely visszavételét is) megállapodással akkor kerülhet sor, ha az  egészségügyi szolgáltatás 
irányításáért jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetője az egészségügyi szakmai irányítási jogköre szerinti 
kezdeményezése alapján
a) a  klinikai központ által biztosított egészségügyi szolgáltatás igénybevételének figyelembevételével 

a kapacitás- és az ellátási terület változása indokolt, de a változás mértéke nem haladhatja meg az országos 
átlag szerinti kapacitás- és ellátási terület változásának arányát, és

b) a  közfeladat-ellátás csökkenése esetén arra a  kompenzációra a  mérték tekintetében a  kisajátításról szóló 
törvény kártalanításra vonatkozó szabályait megfelelően kell alkalmazni.

 (8) Az egészségügyi közfeladat-ellátás változására – a  (7) bekezdés szerinti esetben megállapodással – akkor kerülhet 
sor továbbá, ha az  egészségügyi szolgáltatás irányításáért jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetője 
az egészségügyi szakmai irányítási jogköre szerinti kezdeményezése alapján
a) váratlan esemény, vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet teljesítése,
b) új egészségügyi technológia bevezetése,
c) fejlesztési forrásból megvalósuló egészségügyi szolgáltatás finanszírozásának biztosítása,
d) a  felsőoktatási intézmény kutatási-, fejlesztési-, innovációs tevékenységének eredményeként létrejövő új 

egészségügyi ellátás vagy szolgáltatás finanszírozása,
e) egészségügyi válsághelyzetben szükséges átmeneti időszakra vonatkozó intézkedés
érdekében történik.

24. §  A klinikai központban az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eszjtv.) 
1. § (6) bekezdésében meghatározott foglalkoztatott esetében az Eszjtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

25. § (1) Az egészségügyi közfeladat-ellátással terhelt magánvagyont elkülönítetten kell nyilvántartani.
 (2) A  12.  § (3)  bekezdésétől eltérően az  egészségügyi közfeladat-ellátással terhelt magánvagyonba tartozó 

vagyonelemek feletti rendelkezési jog gyakorlásához az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős 
miniszter hozzájárulása szükséges, ingatlan esetében e jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom 
illeti meg.

 (3) Amennyiben az  alapítvány, vagy az  általa fenntartott egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi 
szolgáltatója az  egészségügyi közfeladat-ellátás céljából olyan új ingatlant biztosít, amely a  közfeladat ellátására 
szolgáló meglévő ingatlan funkciójának legalább azonos szinten megfelel, akkor a  meglévő ingatlan felett 
az  alapítvány a  (2)  bekezdéstől eltérően, a  12.  § (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően, vagyonkezelési 
tevékenysége keretében szabadon rendelkezik, és a  (2)  bekezdés szerinti jog átszáll az  e  bekezdés szerinti 
ingatlanra, melyet az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §  Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

27. §  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza az egészségügyi közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány egészségügyi közfeladat-ellátására vonatkozó különös elszámolási és nyilvántartási 
szabályokat.

28. § (1) E törvény hatálybalépése napján a Vatv. által közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített, 
az 1. melléklet szerinti alapítvány jogállását, jogviszonyait folyamatosnak kell tekinteni.

 (2) Ha az 1. melléklet szerinti alapítvány az 5. § (4) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépését követő 3 hónapon 
belül benyújtott kérelme alapján a bíróság az alapítványt közhasznú jogállású szervezetként nyilvántartásba veszi, 
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akkor úgy kell tekinteni, hogy a közhasznú jogállás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány bírósági 
nyilvántartásba történő bejegyzésétől, míg a 3. § (3) bekezdésében és az (1) bekezdésben meghatározott esetben 
a közérdekű vagyonkezelő alapítványként történő bírósági nyilvántartásba vétel napjától folyamatosan fennállt.

29. § (1) Az  egészségügyi közfeladatot ellátó felsőoktatási intézmény klinikai központja hatósági engedélyének vagy 
nyilvántartási bejegyzésének az  e  törvény hatálybalépésére tekintettel történő módosítása során a  szakellátási 
kapacitás, a  területi ellátási kötelezettség és a  működési engedélyben szereplő szakmai struktúra nem változhat, 
továbbá a  közfeladatot végző felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójának – ideértve az  intézeti 
gyógyszertár engedélyezését is – a személyi és tárgyi feltételek fennállásáról, amennyiben az a hatósági engedély 
megadására, vagy a nyilvántartásba vételre irányuló eljárásban egyébként szükséges, nem kell nyilatkoznia.

 (2) A  hatósági engedély, a  nyilvántartás, továbbá a  finanszírozás alapját jelentő szerződés megkötéséig vagy 
módosításáig az  egészségügyi közfeladatot ellátó felsőoktatási intézmény az  egészségügyi közfeladat-ellátásról 
folyamatosan gondoskodik. Az  alapítvány vagy a  közfeladatot ellátó felsőoktatási intézmény ettől eltérő döntése 
semmis.

30. § (1) A 7. § (8) bekezdését az e törvény hatálybalépését megelőzően alapított, az 1. melléklet szerinti alapítvány e törvény 
hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyaira, továbbá e  törvény hatálybalépését megelőzően létrejött, 
az alapítványt érintő jognyilatkozatokra, jogcselekményekre is megfelelően alkalmazni kell.

 (2) A  12.  § (4)  bekezdése szerinti elővásárlási, illetve vételi jog szabályait az  e  törvény hatálybalépését megelőzően 
juttatott társasági részesedésekre is megfelelően alkalmazni kell.

 (3) A 12. § (10) bekezdését az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett, közvetlenül központi költségvetési 
forrásból finanszírozott beruházásokra is alkalmazni kell.

31. § (1) E  törvény hatálybalépését megelőzően alapított, az  1.  melléklet szerinti alapítványok az  alapító okiratukat – így 
az általuk végzett közfeladatot és a közérdekű vagy más célokat is – e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon 
belül módosítani kötelesek.

 (2) E törvény hatálybalépését megelőzően alapított, 1. melléklet szerinti alapítvány esetén a szenátusnak az e törvény 
22. § (5) bekezdése szerinti delegálási jogát első alkalommal a felügyelő bizottsági tagság e törvény hatálybalépését 
követő megüresedése esetén kell alkalmazni.

32. § (1) E törvény az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) E  törvény 12.  § (2)  bekezdése és a  13.  § (9)  bekezdése az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül.
 (3) E törvény 13. § (10) bekezdése az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

33. §  Hatályát veszti a Vatv. 10/A–10/C. §-a, 11/A–11/C. §-a és 1. melléklete.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2021. évi IX. törvényhez

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és közfeladataik

 A) Az állam által alapított közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és közfeladataik

  A B

1

A közfeladatot ellátó 

közérdekű vagyonkezelő 

alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata

2
Budapesti Gazdasági 
Egyetemért Alapítvány

1. a Budapesti Gazdasági Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Budapesti Gazdasági Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

3
Dunaújvárosi 
Egyetemért Alapítvány

1. a Dunaújvárosi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Dunaújvárosi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

4
Gróf Tisza István 
Debreceni Egyetemért 
Alapítvány

1. a Debreceni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása
2. a Debreceni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.
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5
Hauszmann 
Alapítvány

1. Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának fenntartása 
és gondozása, a Hauszmann Emlékház létrehozása,
2. a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, támogatási, kutatási 
tudásközpontjának létrehozása, működtetése, fenntartása, élmény- és tanösvény 
létrehozása és működtetése;
3. az 1–2. pontban meghatározott közfeladataival kapcsolatos kiadványok és 
rendezvények szervezése, a közönséget vonzó online jelenlét megteremtése.

6
Jövő Nemzedék Földje 
Alapítvány

1. a vagyonkezelésében lévő mező- és erdőgazdasági földek (a továbbiakban: 
földek) megőrzése és átörökítése a jövő nemzedékek számára;
2. a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
vagyonkezelői jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása és bővítése; 
továbbá más minta- és tangazdaságok fejlődésének előmozdítása
3. agrárképzést folytató középfokú oktatási és felsőoktatási intézmény működési 
feltételeinek javítása, intézményfejlesztési céljai megvalósításának támogatása,
4. a magyar középfokú és felsőfokú agrároktatás gazdasági, társadalmi és 
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének, valamint a középfokú agrároktatás 
infrastrukturális fejlesztésének támogatása,
5. védett őshonos magyar lófajták genetikai értékének megőrzése.

7
Közép-európai Épített 
Örökség Megőrző 
Alapítvány

1. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, kulturális és 
épített örökségei fennmaradásának, megőrzésének, megóvásának – azok 
állagmegóvásával, felújításával, fejlesztésével, fenntartásával történő – biztosítása 
és ezáltal kulturális célú megismerhetőségének, látogathatóságának és 
kutathatóságának biztosítása és ezek feltételeinek megteremtése, kapcsolódó 
infrastrukturális, szervezeti, fejlesztési és beruházási célok biztosítása,
2. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, kulturális és épített 
örökségei területén oktatási, kulturális, tudományos kutatási tevékenységet ellátó 
szervezetek, személyek támogatása,
3. az 1. pont szerinti közfeladata ellátásához kapcsolódó ismeretterjesztő 
tevékenység ellátása,
4. az 1–3. pontban meghatározott közfeladataival kapcsolatos kiadványok és 
rendezvények szervezése, a közönséget vonzó online jelenlét megteremtése.

8
Közép-európai 
Oktatási Alapítvány

1. Az International Baccalaureate Organization (Nemzetközi Érettségi Szervezet) 
mint nemzetközi szervezet által a Middle Years Programme (Közép Évek Programja) 
és Diploma Programme (Diploma Program) nyújtására, valamint IB Diploma 
(Nemzetközi Érettségi bizonyítvány) kiadására feljogosított, arra akkreditált, 
kollégiummal rendelkező középfokú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: 
Intézmény) létesítése és fenntartása útján
a) a magyar köznevelési intézményrendszer megerősítése és környezetének 
szélesítése;
b) középfokú nevelési-oktatási tevékenység ellátása;
2. a magyar nemzet, valamint az Intézményben képviselt országok nemzetei közötti 
szorosabb kulturális kapcsolatok ösztönzése;
3. az Intézmény alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának és a nevelési-oktatási feladatok 
ellátásának biztosítása;
4. a nevelési-oktatási tevékenységet folytató pedagógusok és a nevelésben-
oktatásban részt vevők támogatása.
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9
Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány

1. a Budapesti Corvinus Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Budapesti Corvinus Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

10
Magyar Agrár- és 
Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány

1. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
c) a genetikai változatosság és a hazai mezőgazdaság genetikai anyagainak 
védelme, jogszabályban meghatározott jelentős növényfajok, változatok, fajták 
és vad rokonfajok mint génforrások megőrzésében és fenntartásában való 
közreműködés;
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

11
Magyar Kultúráért 
Alapítvány

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján
1. a nevelési-oktatási, kulturális tevékenységek működési és fejlesztési célú 
finanszírozása, illetve támogatása;
2. tehetséggondozó programok működésének, valamint kreatívipari innovációk 
létrejöttének és működésének támogatása,
3. médiatartalom előállítása és médiaszolgáltatási tevékenység támogatása,
4. kulturális célú ingatlanhasznosítás

12
Magyar Táncművészeti 
Egyetemért Alapítvány

1. a Magyar Táncművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Magyar Táncművészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézményképzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás;
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2791

13
Makovecz Campus 
Alapítvány

1. magyar humán tudományok, a humán kutatási lehetőségek fejlesztése;
2. nemzeti tudáspark, oktató, képzési és kulturális központ létrehozása,
3. a pedagógus, egészségügyi és szociális kötelező ágazati továbbképzések 
fejlesztése, a továbbképzéseken résztvevők támogatása,
4. a nemzeti identitástudat és összetartozás megerősítése érdekében értékmegőrző 
kulturális és oktatási központ, interaktív közösségi tér megteremtése és működési 
feltételeinek biztosítása.

14
Marek József 
Alapítvány

1. az Állatorvostudományi Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása
2. az Állatorvostudományi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

15
Millenáris 
Tudományos Kulturális 
Alapítvány

1. a Millenáris Parkban a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, 
Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a tudományos-technikai 
fejlesztésen és az információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató 
tudományos, kulturális és oktatási központ és innovatív, családbarát, interaktív 
közösségi tér megteremtésének és működési feltételeinek a biztosítása
2. a színházi kulturális élet működéséhez való hozzájárulás, az abban való részvétel.

16
Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemért 
Alapítvány

1. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.
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17
MOL – Új Európa 
Alapítvány

1. tehetséggondozás, különösen kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok, 
a velük foglalkozó pedagógusok, edzők, médiaszakemberek, valamint tehetségük 
kiteljesítésének megkönnyítése céljából létrejött közösségek, szervezetek 
támogatása, munkájuk elismerése a sport, a művészet és a tudomány területén;
2. támogatásközvetítői tevékenység végzése keretében
a) a gazdaságfejlesztés támogatása, különösen a gazdaságfejlesztési programok, 
továbbá a versenyképességet, a munkaerőpiacot, a szociális foglalkoztatást fejlesztő 
tevékenységek, programok támogatása, elősegítése,
b) a környezet védelmének elősegítése, különösen környezetvédelmi, 
fenntarthatósági, klímavédelmi, zöldfelület-védelmi tevékenységek és kutatások 
elősegítése, támogatása,
c) élsport támogatása;
3. karitatív tevékenység, különösen tartósan, súlyosan beteg, ápolásra szoruló 
személyek – kiemelten gyermekek, fiatalok – valamint közösségeik, az előbbi 
csoportokat támogató intézményeknek, szervezeteknek támogatása, a betegek, 
ápolásra szorulók állapotának stabilizálása, javítása, valamint a rehabilitáció 
biztosítása érdekében, a támogató intézmények szolgáltatási színvonalának 
növelése, működésük előmozdítása;
4. nemzetközi kapcsolatok ápolása, különösen az 1–3. pontokban 
meghatározottakkal kapcsolatos nemzetközi tevékenységek, cserekapcsolatok, 
határon átnyúló együttműködések, elsősorban Kelet-Közép-Európa népeinek 
együttműködését elősegítő kezdeményezések, projektek támogatása.

18
Nemzeti Egészségügyi 
és Orvosképzésért 
Alapítvány

1. a Semmelweis Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
klinikai betegellátási feladatai, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Semmelweis Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

19
Neumann János 
Egyetemért Alapítvány

1. a Neumann János Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. Neumann János Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.
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20
Nyíregyházi 
Egyetemért Alapítvány

1. a Nyíregyházi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Nyíregyházi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

21
Pannon Egyetemért 
Alapítvány

1. Pannon Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Pannon Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása

22

Polgári Művelődésért 
Oktatási, Kulturális 
és Tudományos 
Alapítvány

1. a kulturális értékek megőrzése,
2. kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés,
3. oktatási tevékenység folytatása, elősegítése,
4. az épített örökség, különösen a műemléki örökség védelmében való 
közreműködés,
5. az 1–4. pont szerinti tevékenységet végző szervezetek, intézmények, személyek 
támogatása.

23
Rudolf Kalman 
Óbudai Egyetemért 
Alapítvány

1. az Óbudai Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. az Óbudai Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.
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24
Soproni Egyetemért 
Alapítvány

1. a Soproni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. Soproni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

25
Széchenyi István 
Egyetemért Alapítvány

1. a Széchenyi István Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Széchenyi István Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

26
Szegedi 
Tudományegyetemért 
Alapítvány

1. a Szegedi Tudományegyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
klinikai betegellátási feladatai, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása
2. a Szegedi Tudományegyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézményképzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása

27
Színház- és 
Filmművészetért 
Alapítvány

1. a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. Színház- és Filmművészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.
4. a magyar és az európai filmértékek, a kortárs és a klasszikus filmművészet 
kincseinek megőrzése és bemutatása.
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28
Testnevelési 
Egyetemért Alapítvány

1. a Testnevelési Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Testnevelési Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

29
Tokaj-Hegyalja 
Egyetemért Alapítvány

1. a Tokaj-Hegyalja Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Tokaj-Hegyalja Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézményképzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

30
Universitas 
Miskolcinensis 
Alapítvány

1. a Miskolci Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása
2. A Miskolci Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.

31
Universitas 
Quinqueecclesiensis 
Alapítvány

1. a Pécsi Tudományegyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
klinikai betegellátási feladatai, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Pécsi Tudományegyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézményképzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása.
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 B) Az állam mint csatlakozó részvételével működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és 
közfeladataik

  A B

1

A közfeladatot ellátó 

közérdekű vagyonkezelő 

alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata

2
Batthyány Lajos 
Alapítvány

1. a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös keresztény-kulturális és európai 
értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet támogatása, ilyen 
tematikájú közösségi események, társasági élet, illetve tudományos – különösen 
elemző és kutató – és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;
2. tehetséggondozási, képzési, illetve különösen az alapítvány céljai körébe tartozó 
kutatási tevékenység folytatása és támogatása;
3. A Kárpát-medence összmagyarsága kulturális és művészeti örökségének, 
értékeinek felfedezésére, megőrzésére, fejlesztésre irányuló tevékenység folytatása 
és támogatása;
4. a társadalom műveltségi szintjének emelésére, a kultúra széleskörű terjesztésére 
irányuló, valamint tudományos, kutatási, közéleti és ismeretterjesztő tevékenység 
folytatása és támogatása;
5. szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint a társadalom 
egészségi állapotának fejlesztését célzó tevékenység folytatása és támogatása;
az alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban álló 
tevékenységet folytató harmadik személyek – különösen támogatása, fenntartása, 
működési feltételeik elősegítése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra-, szervezet-, 
intézményfejlesztési és beruházási célok biztosítása – útján valósítja meg.

3.
Mathias Corvinus 
Collegium Alapítvány

1. oktatási és tehetséggondozó intézmény, így különösen a Mathias Corvinus 
Collegium fenntartása, működtetése, működési feltételeinek, infrastruktúra-, 
szervezet-, intézményfejlesztési és beruházási céljainak a biztosítása;
2. a kiemelten tehetséges fiatalok támogatására épülő, a hagyományos 
oktatást kiegészítő tehetséggondozó, oktatási-nevelési rendszer kiépítése, 
fenntartása és támogatása, amelyet az alapítvány a Mathias Corvinus Collegium 
közreműködésével lát el;
3. nevelési-oktatási, kutatási, ismeretterjesztő, szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális tevékenység folytatása és támogatása, a hátrányos 
helyzetű csoportokba és a határon túli magyarságba tartozókra is kiterjedő módon, 
amelyet az alapítvány a Mathias Corvinus Collegium közreműködésével lát el;
4. a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére irányuló, illetve 
tudományos, kutatási és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;
5. a nemzeti értékek és érdekek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet 
támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, társasági élet szervezésére 
irányuló tevékenység folytatása és támogatása;
6. a tudomány és kultúra széleskörű – különösen a nemzeti értékeket és érdekeket, 
illetve társadalmi kérdéseket közvetítő magyarországi és külföldi könyv- és 
lapkiadás, terjesztés, valamint rendezvények szervezése útján megvalósuló – 
népszerűsítése és támogatása, valamint kritikai és közéleti tevékenység folytatása és 
támogatása;
az alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban álló 
tevékenységet folytató harmadik személyek – különösen támogatása, fenntartása, 
működési feltételeik elősegítése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra-, szervezet-, 
intézményfejlesztési és beruházási célok biztosítása – útján valósítja meg.
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2021. évi X. törvény
a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és 
a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról*

A Budapesti Gazdasági Egyetem stratégiai céljainak, a  Közép-Európa vezető alkalmazott tudományok egyeteme szerepének 
eléréséhez szükséges új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Budapesti 
Gazdasági Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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 ellátására a Budapesti Gazdasági 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.

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott 
oktatási és tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a  Budapest 105842/18 helyrajzi számú, 1/1 állami 
tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az  állam nevében az  ingatlan vonatkozásában a  tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg 
az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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  Alapítvány 
az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

 (3) Az  ingatlan és az  (5)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a  vagyonkezelő és az  MNV Zrt. között fennálló 
vagyonkezelési szerződés megszűnik.

 (4) Az  ingatlan 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 közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladat 
ellátására rendelkezésre álló, a  jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú 
ingóságok e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  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.

 (7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv.  
1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására 
köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem 
használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, valamint az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. §  Az 1.  § (3)–(5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1) és (4)  bekezdése, a  4.  §, az  5.  § (1), (5) és (7)  bekezdése, a  6.  §, a  9.  §, 
valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2021. évi X. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 4585/8 1/1 kivett sporttelep

3. BUDAPEST 24880 1/1 kivett főiskola

4. BUDAPEST 24942 1/1 kivett főiskola

5. BUDAPEST 31905/6 1/1 kivett főiskola

6. BUDAPEST 31905/11 1/1 kivett főiskola

7. BUDAPEST 34604 1/1 kivett lakóház, udvar

8. BUDAPEST 105842/1 1/1 kivett főiskola

9. BUDAPEST 105842/2 1/1 kivett főiskola

10. BUDAPEST 105842/3 1/1 kivett főiskola

11. BUDAPEST 105842/4 1/1 kivett kollégium

2021. évi XI. törvény
a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról*

A nukleáris ipar hazai és nemzetközi tudásszolgáltatási platformjának kialakítása érdekében az  Országgyűlés a  következő 
törvényt alkotja:

1. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Dunaújvárosi 
Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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 Dunaújvárosi 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.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott 
oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az  1.  mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő 
ingatlanok, valamint ingatlanok tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: ingatlan) 
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Alapítvány az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

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

 (2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg 
az Egyetemmel.

 (3) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és az  MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés 
megszűnik.

 (4) 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) 
az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (5) A (4) 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.

 (6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (4)  bekezdés 

szerinti ingóságok vonatkozásában az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

6. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdés, a 2–6. §, a 9. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
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8. §  Az 1.  § (3)–(5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1) és (4)  bekezdése, a  4.  §, az  5.  § (1), (4) és (6)  bekezdése, a  6.  §, a  9.  §, 
valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  (A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS)

2. DUNAÚJVÁROS 101 1/1 kivett kollégium

3. DUNAÚJVÁROS 102/4 1/1 kivett kollégium és udvar

4. DUNAÚJVÁROS 103 1/1 kivett kollégium és udvar

6. DUNAÚJVÁROS 113/3/A/3 1/1 egyéb helyiség

2. melléklet a 2021. évi XI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. DUNAÚJVÁROS 102/3 1/1 kivett iskola, udvar

3. DUNAÚJVÁROS 105/1 1/1
kivett főiskola campus, média centrum, 
trafóház és udvar

4. DUNAÚJVÁROS 105/2 1/1
kivett műhely szolgáltató épület, raktár és 
udvar

5. DUNAÚJVÁROS 112 1/1
kivett egyetem tanműhely, 
transzformátorház és udvar

6. DUNAÚJVÁROS 113/3/A/1 1/1 egyéb helyiség

7. DUNAÚJVÁROS 113/3/A/2 1/1 egyéb helyiség

8. DUNAÚJVÁROS 113/3/A/4 1/1 egyéb helyiség

9. DUNAÚJVÁROS 113/3/A/5 1/1 egyéb helyiség

10. DUNAÚJVÁROS 113/3/A/6 1/1 egyéb helyiség

11. DUNAÚJVÁROS 113/5 1/1
kivett oktatási épület, udvar és fedett 
parkoló

12. DUNAÚJVÁROS 113/7 12/54 kivett saját használatú út

13. DUNAÚJVÁROS 120 1/1
kivett közpark, oktatási épület és gazdasági 
épület
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2021. évi XII. törvény
az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és 
az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról*

Az Egri Főegyházmegye észak-magyarországi régióban vállalt küldetésével összhangban, a hitéleti, szociális, oktatási és kulturális 
feladatainak elősegítése érdekében az  Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogainak átadásáról az  Országgyűlés a  következő 
törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
az Eszterházy Károly Egyetem – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § 
(2)  bekezdésében meghatározott – fenntartói jogának 2021. augusztus 1. napjával az  Nftv. 73.  § (2)  bekezdése 
alapján az Egri Főegyházmegye részére történő átadása érdekében.

2. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdésében és az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján, 
a  preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében az  Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogát 
a Vtv. 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Egri Főegyházmegye tulajdonába kell adni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint tulajdonba adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés 
b) pontját, valamint (7) és (8) bekezdését.

3. §  Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 
fenntartói joga, továbbá az  Eszterházy Károly Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságok, intézményi 
társaságok tulajdonjoga 2021. augusztus 1-jével jogutódlással az  Eszterházy Károly Egyetemtől az  Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem tulajdonába kerülnek. Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet jogállására az Nftv. 117/E. §-ában foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján az Egri Főegyházmegye 
szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében az  1.  melléklet szerinti ingatlanok 
ingyenesen, a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Számviteli tv.) 50.  § (4)  bekezdése szerinti 
értéken az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát az Egri Főegyházmegye jogokkal 
és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti ingatlanok tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az  állam nevében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egri Főegyházmegyével.

 (3) Az  (1)  bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a  Vtv. 36.  § 
(4) bekezdését, az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

 (4) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a vagyonkezelő és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési 
szerződés megszűnik.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 
rendelkezésre álló, az Eszterházy Károly Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami 
tulajdonú ingó vagyontárgyak (a  továbbiakban: ingóságok), immateriális javak e  törvény erejénél fogva az  Egri 
Főegyházmegye tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó Eszterházy Károly 
Egyetem és az  átvevő Egri Főegyházmegye képviseletére jogosult ír alá. Az  átszálló ingóságok bekerülési értéke 
megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.

 (7) Az  1.  melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint 
az  (5)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a  (6)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egri 
Főegyházmegyét szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatai mint közfeladatok ellátása érdekében ingyenes 
használati jog illeti meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (8) Az  Egri Főegyházmegye a  tulajdonába adott ingatlanokat – az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján – 
a  tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egri Főegyházmegye 
a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek 
kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló 
infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egri Főegyházmegye az ingatlan értékesítéséből 
származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

 (9) Az  (1)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló  
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. § (1) A  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján az  Egri 
Főegyházmegye szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a  2.  melléklet 
szerinti ingatlanok ingyenesen, a  Számviteli törvény 50.  § (4)  bekezdése szerinti értéken az  Egri Főegyházmegye 
tulajdonába kerülnek. Az  ingatlanok tulajdonjogát az  Egri Főegyházmegye jogokkal és kötelezettségekkel együtt 
szerzi meg.

 (2) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében a Nemzeti Földügyi Központ köti meg az Egri Főegyházmegyével.

 (3) Az  (1)  bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  §  
(4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

 (4) Az  Egri Főegyházmegye a  2.  melléklet szerint tulajdonába adott ingatlanokat – az  (1)  bekezdésben foglaltak 
alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egri Főegyházmegye 
a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek 
kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló 
infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egri Főegyházmegye az ingatlan értékesítéséből 
származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

 (5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében és 18. § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

6. §  Az Eger 6598/1 helyrajzi számú ingatlan 3703/7260 tulajdoni hányadát és az Eger 8756/2 helyrajzi számú ingatlant 
a  magyar állam tulajdonszerzését követően – a  4.  § alkalmazásával – ingyenesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel az Egri Főegyházmegye tulajdonába kell adni.

7. §  A 3.  mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanok esetében, amennyiben az  Egyetem valamely 
jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát 
az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján 
jegyzi be.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–7. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. §  A 2. § (2) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke



2804	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám	

1. melléklet a 2021. évi XII. törvényhez

Az Egri Főegyházmegye részére átadásra kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM  

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. EGER 0553/1 1/1 kivett sporttelep
3. EGER 0710/6/V 1/1 közterületről nyíló pince
4. EGER 1344/A/30 1/1 lakás
5. EGER 4486/2 1/1 kivett sporttelep
6. EGER 4488 1/1 kivett általános iskola 3 épület
7. EGER 4712/1 1/1 kivett lakóház, udvar
8. EGER 4712/2 1/1 kivett lakóház, udvar
9. EGER 5559/5 1/1 kivett kollégium

10. EGER 5559/6 1/1 kivett saját használatú út
11. EGER 5559/8 1/1 kivett saját használatú út
12. EGER 5559/9 1/1 kivett sportcsarnok
13. EGER 5559/10 1/1 kivett beépített terület
14. EGER 5559/10/A 1/1 egyéb épület apartman
15. EGER 5559/10/B 1/1 egyéb épület apartman
16. EGER 5559/10/C 1/1 egyéb épület apartman
17. EGER 5559/10/D 1/1 egyéb épület apartman
18. EGER 5559/10/F 1/1 egyéb épület apartman
19. EGER 5559/10/G 1/1 egyéb épület apartman
20. EGER 5559/10/H 1/1 egyéb épület apartman
21. EGER 5559/11 1/1 kivett főiskola
22. EGER 5559/12 1/1 kivett főiskola
23. EGER 5559/13 1/1 kivett főiskola és kollégium
24. EGER 6598/1 3557/7260 kivett főiskola
25. EGER 6603 1/1 kivett főiskola
26. EGER 7241 1/1 kivett általános iskola
27. EGER 9494/22 1/1 kivett épület
28. EGER 10174/9 1/1 kivett kollégium
29. EGER 10510 1/1 kivett beépítetlen terület
30. JÁSZBERÉNY 5910/2 1/1 kivett kollégium és udvar
31. JÁSZBERÉNY 6027/1 1/1 kivett egyetem, udvar
32. JÁSZBERÉNY 6028/1 1/1 kivett beépítetlen terület
33. LEÁNYFALU 2325 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
34. PARÁD 057/1 1/1 kivett tábor, udvar

35. TISZAFÜRED 1442/6 1/1
kivett épület oktatási helyiség, szállásépület, 
faház, vizesblokk
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2. melléklet a 2021. évi XII. törvényhez

Az Egri Főegyházmegye részére átadásra kerülő, a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. ANDORNAKTÁLYA 125/53 1/1 szántó
3. ANDORNAKTÁLYA 0125/116 1/1 szántó
4. ANDORNAKTÁLYA 0134/29 1/1 gyümölcsös

5. ANDORNAKTÁLYA 0134/32 1/1

a. gyümölcsös
b. szántó
c. fásított terület
d. erdő

6. ANDORNAKTÁLYA 0200/12 1/1 szőlő
7. ANDORNAKTÁLYA 0208/4 1/1 szőlő
8. ANDORNAKTÁLYA 0208/6 1/1 szőlő
9. ANDORNAKTÁLYA 0208/7 1/1 szántó

10. ANDORNAKTÁLYA 0208/8 1/1 szőlő
11. ANDORNAKTÁLYA 0208/10 1/1 szántó
12. ANDORNAKTÁLYA 0208/11 1/1 szőlő
13. ANDORNAKTÁLYA 0208/13 1/1 szántó
14. ANDORNAKTÁLYA 0208/14 1/1 szőlő
15. ANDORNAKTÁLYA 0208/16 1/1 szőlő
16. ANDORNAKTÁLYA 0208/17 1/1 szántó

17. ANDORNAKTÁLYA 0210/1 1/1

a. szőlő
b. kivett saját használatú út
c. szőlő
d. kivett saját használatú út

18. ANDORNAKTÁLYA 0210/2 1/1 szőlő
19. ANDORNAKTÁLYA 0210/11 1/1 szőlő
20. ANDORNAKTÁLYA 0211/1 1/1 kivett saját használatú út

21. EGER 0377 1/1

a. erdő
b. kivett épületek, udvar
c. rét
d. szántó
f. gyümölcsös
g. rét
h. rét

22. EGER 0550/1 1/1 kivett saját használatú út

23. EGER 0550/2 1/1
a. szőlő
b. fásított terület
c. kivett gazdasági épület, udvar

24. EGER 0709/1 1/1 szántó
25. EGER 0710/5 1/1 kivett saját használatú út
26. EGER 0711/26 1/1 fásított terület
27. EGER 0713/13 1/1 szőlő
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28. EGER 0714/1 1/1

a. kivett épületek, udvar
b. szőlő
c. kivett saját használatú út
d. szőlő
f. szőlő
g. szőlő
h. szőlő
j. szőlő
k. szántó

29. EGER 0717/5 1/1 szántó

30. EGER 0718/2 1/1

a. kivett út
b. szőlő
c. szőlő
d. szántó
f. szőlő
g. gyümölcsös
h. gyümölcsös

31. EGER 0718/5 1/1 szőlő
32. EGER 0718/7 1/1 szőlő
33. EGER 0718/8 1/1 szőlő
34. EGER 0718/10 1/1 szőlő

35. EGER 0720/2 1/1
a. gyümölcsös
b. kivett út
c. erdő

36. EGER 0721/3 1/1

a. kivett út
b. szőlő
c. szőlő
d. legelő
f. szőlő
g. szőlő
h. szőlő
j. kivett út
k. szőlő
l. legelő

37. EGER 0955/2 1/1
kivett honvédelmi célra feleslegessé 
nyilvánított terület

38. EGER 0971 1/1
kivett honvédelmi célra feleslegessé 
nyilvánított terület

3. melléklet a 2021. évi XII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

  (A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS)

2. EGER 4528/1/A/22 1/1 lakás

3. ESZTERGOM 1564 1/3
kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület
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2021. évi XIII. törvény
a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 
és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról*

A multidiszciplináris jellegű Debreceni Egyetem többfókuszú stratégiai céljainak és régiós szerepének megerősítése érdekében 
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Gróf Tisza István 
Debreceni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

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  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 a  KEKVA tv. 13.  §-a alapján közfeladathoz 
rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani a Debrecen 0225/1 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 
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az  állam képviseletében a  miniszter jár el, aki 
2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés 
költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az  Alapítvány az  Alapítvány közérdekű céljainak 
megvalósítására és a  KEKVA tv. 1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles 
fordítani.

3. § (1) 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, az  1.  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.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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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 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Alapítvány az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) 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.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

 (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) 
az Egyetem 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 ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (6) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.
 (7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (3)  bekezdés 

szerinti ingóságok vonatkozásában a  (4)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (8) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és 
a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Nyári 
Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – az  állam tulajdonában álló – 
üzletrészeit és az  MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság különválását 
követően az  újfehértói telephelyen tevékenységet folytató jogutód nonprofit gazdasági társaság – az  állam 
tulajdonában álló – üzletrészeit (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel az  Egyetem tulajdonába kell adni. Az  Egyetem első alkalommal a  2021. év után járó 
osztalékra jogosult.

 (9) A  (8)  bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az  állam képviseletében a  miniszter jár el, aki 
2021. augusztus 1. napjától az üzletrészek felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (10) Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az  elidegenítésből származó bevételnek 
az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az  Alapítványnak az  Egyetem útján 
ellátott közérdekű céljainak megvalósítására és a  KEKVA tv. 1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott 
közfeladatainak ellátására kell fordítani.

 (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.

6. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.
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4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. §  Az 1.  § (3)–(5)  bekezdése, a  2.  § (1), (2) és (4)  bekezdése, a  3.  § (1) és (4)  bekezdése, a  4.  §, az  5.  § (1), (3), (5), (8), 
(10) és (11) bekezdése, a 6. §, a 9. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

9. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2 DEBRECEN 66068/1 178791/180520 kivett út

3 DEBRECEN 66068/2 1/1 kivett beépítetlen terület

4 DEBRECEN 66068/3 1/1 kivett beépítetlen terület

5 DEBRECEN 66068/4 1/1 kivett beépítetlen terület

6 DEBRECEN 66068/5 1/1 kivett beépítetlen terület

7 DEBRECEN 66068/6 1/1 kivett beépítetlen terület

8 DEBRECEN 66068/7 1/1 kivett beépítetlen terület

9 DEBRECEN 66068/8 1/1 kivett beépítetlen terület

10 DEBRECEN 66068/9 1/1 kivett beépítetlen terület

11 DEBRECEN 66068/10 1/1 kivett beépítetlen terület

12 DEBRECEN 66068/11 1/1 kivett beépítetlen terület

13 DEBRECEN 66068/12 1/1 kivett beépítetlen terület

14 DEBRECEN 66068/13 1/1 kivett beépítetlen terület

15 DEBRECEN 66068/14 1/1 kivett beépítetlen terület

16 DEBRECEN 66068/15 1/1 kivett beépítetlen terület

17 DEBRECEN 66068/16 1/1 kivett beépítetlen terület

18 DEBRECEN 66068/17 1/1 kivett beépítetlen terület

19 DEBRECEN 66068/18 1/1 kivett beépítetlen terület

20 DEBRECEN 66068/19 1/1 kivett beépítetlen terület

21 DEBRECEN 66068/20 1/1 kivett beépítetlen terület

22 DEBRECEN 66068/21 1/1 kivett beépítetlen terület

23 DEBRECEN 66068/22 1/1 kivett beépítetlen terület

24 DEBRECEN 66068/23 1/1 kivett beépítetlen terület

25 DEBRECEN 66068/24 1/1 kivett beépítetlen terület

26 DEBRECEN 66068/25 1/1 kivett beépítetlen terület

27 DEBRECEN 66068/26 1/1 kivett beépítetlen terület

28 DEBRECEN 66068/27 178791/180520 kivett út

29 DEBRECEN 66068/28 1/1 kivett beépítetlen terület

30 DEBRECEN 66068/29 1/1 kivett beépítetlen terület

31 DEBRECEN 66068/30 1/1 kivett beépítetlen terület
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32 DEBRECEN 66068/31 1/1 kivett beépítetlen terület

33 DEBRECEN 66068/32 1/1 kivett beépítetlen terület

34 DEBRECEN 66068/33 1/1 kivett beépítetlen terület

35 DEBRECEN 66068/34 1/1 kivett beépítetlen terület

36 DEBRECEN 66068/35 178791/180520 kivett díszkert

37 DEBRECEN 66068/36 178791/180520 kivett díszkert

38 DEBRECEN 66068/37 178791/180520 kivett út

39 DEBRECEN 66068/38 1/1 kivett beépítetlen terület

40 DEBRECEN 66068/39 1/1 kivett beépítetlen terület

41 DEBRECEN 66068/40 1/1 kivett beépítetlen terület

42 DEBRECEN 66068/41 1/1 kivett beépítetlen terület

43 DEBRECEN 66068/42 1/1 kivett beépítetlen terület

44 DEBRECEN 66068/43 1/1 kivett beépítetlen terület

45 DEBRECEN 66068/44 1/1 kivett beépítetlen terület

46 DEBRECEN 66068/45 1/1 kivett beépítetlen terület

47 DEBRECEN 66068/46 1/1 kivett beépítetlen terület

48 DEBRECEN 66068/47 1/1 kivett beépítetlen terület

49 DEBRECEN 66068/48 1/1 kivett beépítetlen terület

50 DEBRECEN 66068/49 1/1 kivett beépítetlen terület

51 DEBRECEN 66068/50 1/1 kivett beépítetlen terület

52 DEBRECEN 66068/51 1/1 kivett beépítetlen terület

53 DEBRECEN 66068/52 1/1 kivett beépítetlen terület

54 DEBRECEN 66068/53 1/1 kivett beépítetlen terület

55 DEBRECEN 66068/54 1/1 kivett beépítetlen terület

56 DEBRECEN 66068/55 1/1 kivett beépítetlen terület

57 DEBRECEN 66068/56 1/1 kivett beépítetlen terület

58 DEBRECEN 66068/57 1/1 kivett beépítetlen terület

59 DEBRECEN 66068/58 1/1 kivett beépítetlen terület

60 DEBRECEN 66068/59 1/1 kivett beépítetlen terület

61 DEBRECEN 66068/60 1/1 kivett beépítetlen terület

62 DEBRECEN 66068/61 1/1 kivett beépítetlen terület

63 DEBRECEN 66068/62 1/1 kivett beépítetlen terület

64 DEBRECEN 66068/63 1/1 kivett beépítetlen terület

65 DEBRECEN 66068/64 1/1 kivett beépítetlen terület

66 DEBRECEN 66068/65 1/1 kivett beépítetlen terület

67 DEBRECEN 66068/66 1/1 kivett beépítetlen terület

68 DEBRECEN 66068/67 1/1 kivett beépítetlen terület

69 DEBRECEN 66068/68 1/1 kivett beépítetlen terület

70 DEBRECEN 66068/69 1/1 kivett beépítetlen terület

71 DEBRECEN 66068/70 1/1 kivett beépítetlen terület

72 DEBRECEN 66068/71 178791/180520 kivett díszkert

73 DEBRECEN 66068/72 1/1 kivett beépítetlen terület

74 DEBRECEN 66068/73 1/1 kivett beépítetlen terület

75 DEBRECEN 66068/74 1/1 kivett beépítetlen terület

76 DEBRECEN 66068/75 1/1 kivett beépítetlen terület

77 DEBRECEN 66068/76 178791/180520 kivett díszkert

78 DEBRECEN 66068/77 178791/180520 kivett út

79 DEBRECEN 66068/78 1/1 kivett beépítetlen terület

80 DEBRECEN 66068/79 1/1 kivett beépítetlen terület

81 DEBRECEN 66068/80 1/1 kivett beépítetlen terület

82 DEBRECEN 66068/81 1/1 kivett beépítetlen terület
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83 DEBRECEN 66068/82 1/1 kivett beépítetlen terület

84 DEBRECEN 66068/83 1/1 kivett beépítetlen terület

85 DEBRECEN 66068/84 1/1 kivett beépítetlen terület

86 DEBRECEN 66068/85 1/1 kivett beépítetlen terület

87 DEBRECEN 66068/86 1/1 kivett beépítetlen terület

88 DEBRECEN 66068/87 1/1 kivett beépítetlen terület

89 DEBRECEN 66068/88 1/1 kivett beépítetlen terület

90 DEBRECEN 66068/89 1/1 kivett beépítetlen terület

91 DEBRECEN 66068/90 1/1 kivett beépítetlen terület

92 DEBRECEN 66068/91 1/1 kivett beépítetlen terület

93 DEBRECEN 66068/92 1/1 kivett beépítetlen terület

94 DEBRECEN 66068/93 1/1 kivett beépítetlen terület

95 DEBRECEN 66068/94 1/1 kivett beépítetlen terület

96 DEBRECEN 66068/95 1/1 kivett beépítetlen terület

97 DEBRECEN 66068/96 1/1 kivett beépítetlen terület

98 DEBRECEN 66068/97 1/1 kivett beépítetlen terület

99 DEBRECEN 66068/98 1/1 kivett beépítetlen terület

100 DEBRECEN 66068/99 1/1 kivett beépítetlen terület

101 DEBRECEN 66068/100 1/1 kivett beépítetlen terület

102 DEBRECEN 66068/101 1/1 kivett beépítetlen terület

103 DEBRECEN 66068/102 178791/180520 kivett út

104 DEBRECEN 66068/103 1/1 kivett beépítetlen terület

105 DEBRECEN 66068/104 1/1 kivett beépítetlen terület

106 DEBRECEN 66068/105 1/1 kivett beépítetlen terület

107 DEBRECEN 66068/106 1/1 kivett beépítetlen terület

108 DEBRECEN 66068/107 1/1 kivett beépítetlen terület

109 DEBRECEN 66068/108 1/1 kivett beépítetlen terület

110 DEBRECEN 66068/109 1/1 kivett beépítetlen terület

111 DEBRECEN 66068/110 1/1 kivett beépítetlen terület

112 DEBRECEN 66068/111 1/1 kivett beépítetlen terület

113 DEBRECEN 66068/112 1/1 kivett beépítetlen terület

114 DEBRECEN 66068/113 1/1 kivett beépítetlen terület

115 DEBRECEN 66068/114 1/1 kivett beépítetlen terület

116 DEBRECEN 66068/115 1/1 kivett beépítetlen terület

117 DEBRECEN 66068/116 1/1 kivett beépítetlen terület

118 DEBRECEN 66068/117 1/1 kivett beépítetlen terület

119 DEBRECEN 66068/118 1/1 kivett beépítetlen terület

120 DEBRECEN 66068/119 178791/180520 kivett díszkert

121 DEBRECEN 66068/120 178791/180520 kivett díszkert

122 DEBRECEN 66068/121 178791/180520 kivett út

123 DEBRECEN 66068/122 178791/180520 kivett díszkert

124 DEBRECEN 66068/123 1/1 kivett beépítetlen terület

125 DEBRECEN 66068/124 1/1 kivett beépítetlen terület

126 DEBRECEN 66068/125 1/1 kivett beépítetlen terület

127 DEBRECEN 66068/126 1/1 kivett beépítetlen terület

128 DEBRECEN 66068/127 1/1 kivett beépítetlen terület

129 DEBRECEN 66068/128 1/1 kivett beépítetlen terület

130 DEBRECEN 66068/129 1/1 kivett beépítetlen terület

131 DEBRECEN 66068/130 1/1 kivett beépítetlen terület

132 DEBRECEN 66068/131 1/1 kivett beépítetlen terület

133 DEBRECEN 66068/132 1/1 kivett beépítetlen terület
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134 DEBRECEN 66068/133 1/1 kivett beépítetlen terület

135 DEBRECEN 66068/134 1/1 kivett beépítetlen terület

136 DEBRECEN 66068/135 1/1 kivett beépítetlen terület

137 DEBRECEN 66068/136 1/1 kivett beépítetlen terület

138 DEBRECEN 66068/137 1/1 kivett beépítetlen terület

139 DEBRECEN 66068/138 1/1 kivett beépítetlen terület

140 DEBRECEN 66068/139 1/1 kivett beépítetlen terület

141 DEBRECEN 66068/140 1/1 kivett beépítetlen terület

142 DEBRECEN 66068/141 1/1 kivett beépítetlen terület

143 DEBRECEN 66068/142 1/1 kivett beépítetlen terület

144 DEBRECEN 66068/143 1/1 kivett beépítetlen terület

145 DEBRECEN 66068/144 1/1 kivett beépítetlen terület

146 DEBRECEN 66068/145 1/1 kivett beépítetlen terület

147 DEBRECEN 66068/146 1/1 kivett beépítetlen terület

148 DEBRECEN 66068/147 1/1 kivett beépítetlen terület

149 DEBRECEN 66068/148 1/1 kivett beépítetlen terület

150 DEBRECEN 66068/149 1/1 kivett beépítetlen terület

151 DEBRECEN 66068/150 1/1 kivett beépítetlen terület

152 DEBRECEN 66068/151 1/1 kivett beépítetlen terület

153 DEBRECEN 66068/153 1/1 kivett beépítetlen terület

154 DEBRECEN 66068/154 1/1 kivett beépítetlen terület

155 DEBRECEN 66068/155 1/1 kivett beépítetlen terület

156 DEBRECEN 66068/156 1/1 kivett beépítetlen terület

157 DEBRECEN 66068/157 1/1 kivett beépítetlen terület

158 DEBRECEN 66068/158 1/1 kivett beépítetlen terület

159 DEBRECEN 66068/159 1/1 kivett beépítetlen terület

160 DEBRECEN 66068/160 1/1 kivett beépítetlen terület

161 DEBRECEN 66068/161 1/1 kivett beépítetlen terület

162 DEBRECEN 66068/163 178791/180520 kivett díszkert

163 DEBRECEN 66068/164 178791/180520 kivett út

164 DEBRECEN 66068/165 178791/180520 kivett díszkert

165 DEBRECEN 66068/170 178791/180520 kivett út

166 DEBRECEN 66068/171 178791/180520 kivett díszkert

167 DEBRECEN 66068/181 1/1 kivett beépítetlen terület

168 DEBRECEN 66068/182 1/1 kivett beépítetlen terület

169 DEBRECEN 66068/183 1/1 kivett beépítetlen terület

170 DEBRECEN 66068/184 1/1 kivett beépítetlen terület

171 DEBRECEN 66068/185 1/1 kivett beépítetlen terület

172 DEBRECEN 66068/186 1/1 kivett beépítetlen terület

173 DEBRECEN 66068/187 1/1 kivett beépítetlen terület

174 DEBRECEN 66068/188 1/1 kivett beépítetlen terület

175 DEBRECEN 66068/189 1/1 kivett beépítetlen terület

176 DEBRECEN 66068/190 1/1 kivett beépítetlen terület

177 DEBRECEN 66068/191 1/1 kivett beépítetlen terület

178 DEBRECEN 66068/192 1/1 kivett beépítetlen terület

179 DEBRECEN 66068/193 1/1 kivett beépítetlen terület

180 DEBRECEN 66068/194 1/1 kivett beépítetlen terület

181 DEBRECEN 66068/195 1/1 kivett beépítetlen terület

182 DEBRECEN 66068/196 1/1 kivett beépítetlen terület

183 DEBRECEN 66068/197 1/1 kivett beépítetlen terület

184 DEBRECEN 66068/198 178791/180520 kivett út
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185 DEBRECEN 66068/199 1/1 kivett beépítetlen terület

186 DEBRECEN 66068/200 1/1 kivett beépítetlen terület

187 DEBRECEN 66068/201 1/1 kivett beépítetlen terület

188 DEBRECEN 66068/202 1/1 kivett beépítetlen terület

189 DEBRECEN 66068/203 1/1 kivett beépítetlen terület

190 DEBRECEN 66068/204 1/1 kivett beépítetlen terület

191 DEBRECEN 66068/205 1/1 kivett beépítetlen terület

192 DEBRECEN 66068/206 1/1 kivett beépítetlen terület

193 DEBRECEN 66068/207 1/1 kivett beépítetlen terület

194 DEBRECEN 66068/208 1/1 kivett beépítetlen terület

195 DEBRECEN 66068/209 1/1 kivett beépítetlen terület

196 DEBRECEN 66068/210 1/1 kivett beépítetlen terület

197 DEBRECEN 66068/211 1/1 kivett beépítetlen terület

198 DEBRECEN 66068/212 1/1 kivett beépítetlen terület

199 DEBRECEN 66068/213 178791/180520 kivett díszkert

200 DEBRECEN 66068/214 178791/180520 kivett díszkert

201 DEBRECEN 66068/215 178791/180520 kivett díszkert

202 DEBRECEN 66068/216 1/1 kivett beépítetlen terület

203 DEBRECEN 66068/217 1/1 kivett beépítetlen terület

204 DEBRECEN 66068/218 1/1 kivett beépítetlen terület

205 DEBRECEN 66068/219 1/1 kivett beépítetlen terület

206 DEBRECEN 66068/220 1/1 kivett beépítetlen terület

207 DEBRECEN 66068/221 1/1 kivett beépítetlen terület

208 DEBRECEN 66068/222 1/1 kivett beépítetlen terület

209 DEBRECEN 66068/223 1/1 kivett beépítetlen terület

210 DEBRECEN 66068/224 1/1 kivett beépítetlen terület

211 DEBRECEN 66068/225 1/1 kivett beépítetlen terület

212 DEBRECEN 66068/226 1/1 kivett beépítetlen terület

213 DEBRECEN 66068/227 1/1 kivett beépítetlen terület

214 DEBRECEN 66068/228 1/1 kivett beépítetlen terület

215 DEBRECEN 66068/229 1/1 kivett beépítetlen terület

216 DEBRECEN 66068/230 1/1 kivett beépítetlen terület

217 DEBRECEN 66068/231 1/1 kivett beépítetlen terület

218 DEBRECEN 66068/232 1/1 kivett beépítetlen terület

219 DEBRECEN 66068/233 1/1 kivett beépítetlen terület

220 DEBRECEN 66068/234 1/1 kivett beépítetlen terület

221 DEBRECEN 66068/235 1/1 kivett beépítetlen terület

222 DEBRECEN 66068/236 1/1 kivett beépítetlen terület

223 DEBRECEN 66068/237 1/1 kivett beépítetlen terület

224 DEBRECEN 66068/238 1/1 kivett beépítetlen terület

225 DEBRECEN 66068/239 1/1 kivett beépítetlen terület

226 DEBRECEN 66068/240 1/1 kivett beépítetlen terület

227 DEBRECEN 66068/241 1/1 kivett beépítetlen terület

228 DEBRECEN 66068/242 1/1 kivett beépítetlen terület

229 DEBRECEN 66068/243 1/1 kivett beépítetlen terület

230 DEBRECEN 66068/244 1/1 kivett beépítetlen terület

231 DEBRECEN 66068/245 1/1 kivett beépítetlen terület

232 DEBRECEN 66068/246 178791/180520 kivett díszkert

233 DEBRECEN 66068/247 178791/180520 kivett díszkert

234 DEBRECEN 66068/248 178791/180520 kivett út

235 DEBRECEN 66068/249 1/1 kivett beépítetlen terület
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236 DEBRECEN 66068/250 1/1 kivett beépítetlen terület

237 DEBRECEN 66068/251 1/1 kivett beépítetlen terület

238 DEBRECEN 66068/252 1/1 kivett beépítetlen terület

239 DEBRECEN 66068/253 1/1 kivett beépítetlen terület

240 DEBRECEN 66068/254 1/1 kivett beépítetlen terület

241 DEBRECEN 66068/255 1/1 kivett beépítetlen terület

242 DEBRECEN 66068/256 1/1 kivett beépítetlen terület

243 DEBRECEN 66068/257 1/1 kivett beépítetlen terület

244 DEBRECEN 66068/258 1/1 kivett beépítetlen terület

245 DEBRECEN 66068/259 1/1 kivett beépítetlen terület

246 DEBRECEN 66068/260 1/1 kivett beépítetlen terület

247 DEBRECEN 66068/261 1/1 kivett beépítetlen terület

248 DEBRECEN 66068/262 1/1 kivett beépítetlen terület

249 DEBRECEN 66068/263 1/1 kivett beépítetlen terület

250 DEBRECEN 66068/264 1/1 kivett beépítetlen terület

251 DEBRECEN 66068/265 1/1 kivett beépítetlen terület

252 DEBRECEN 66068/266 1/1 kivett beépítetlen terület

253 DEBRECEN 66068/267 178791/180520 kivett út

254 DEBRECEN 66068/268 1/1 kivett beépítetlen terület

255 DEBRECEN 66068/269 1/1 kivett beépítetlen terület

256 DEBRECEN 66068/270 1/1 kivett beépítetlen terület

257 DEBRECEN 66068/271 1/1 kivett beépítetlen terület

258 DEBRECEN 66068/272 1/1 kivett beépítetlen terület

259 DEBRECEN 66068/273 1/1 kivett beépítetlen terület

260 DEBRECEN 66068/274 1/1 kivett beépítetlen terület

261 DEBRECEN 66068/275 1/1 kivett beépítetlen terület

262 DEBRECEN 66068/276 1/1 kivett beépítetlen terület

263 DEBRECEN 66068/277 1/1 kivett beépítetlen terület

264 DEBRECEN 66068/278 1/1 kivett beépítetlen terület

265 DEBRECEN 66068/279 1/1 kivett beépítetlen terület

266 DEBRECEN 66068/280 1/1 kivett beépítetlen terület

267 DEBRECEN 66068/281 1/1 kivett beépítetlen terület

268 DEBRECEN 66068/282 1/1 kivett beépítetlen terület

269 DEBRECEN 66068/283 1/1 kivett beépítetlen terület

270 DEBRECEN 66068/284 1/1 kivett beépítetlen terület

271 DEBRECEN 66068/285 178791/180520 kivett díszkert

272 DEBRECEN 66068/286 178791/180520 kivett út

273 DEBRECEN 66068/287 1/1 kivett beépítetlen terület

274 DEBRECEN 66068/288 1/1 kivett beépítetlen terület

275 DEBRECEN 66068/289 1/1 kivett beépítetlen terület

276 DEBRECEN 66068/290 1/1 kivett beépítetlen terület

277 DEBRECEN 66068/291 1/1 kivett beépítetlen terület

278 DEBRECEN 66068/292 1/1 kivett beépítetlen terület

279 DEBRECEN 66068/293 1/1 kivett beépítetlen terület

280 DEBRECEN 66068/294 1/1 kivett beépítetlen terület

281 DEBRECEN 66068/295 1/1 kivett beépítetlen terület

282 DEBRECEN 66068/296 1/1 kivett beépítetlen terület

283 DEBRECEN 66068/297 1/1 kivett beépítetlen terület

284 DEBRECEN 66068/298 1/1 kivett beépítetlen terület

285 DEBRECEN 66068/299 1/1 kivett beépítetlen terület

286 DEBRECEN 66068/300 1/1 kivett beépítetlen terület
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287 DEBRECEN 66068/301 1/1 kivett beépítetlen terület

288 DEBRECEN 66068/302 1/1 kivett beépítetlen terület

289 DEBRECEN 66068/303 1/1 kivett beépítetlen terület

290 DEBRECEN 66068/304 1/1 kivett beépítetlen terület

291 DEBRECEN 66068/305 1/1 kivett beépítetlen terület

292 DEBRECEN 66068/306 1/1 kivett beépítetlen terület

293 DEBRECEN 66068/307 1/1 kivett beépítetlen terület

294 DEBRECEN 66068/308 1/1 kivett beépítetlen terület

295 DEBRECEN 66068/309 1/1 kivett beépítetlen terület

296 DEBRECEN 66068/310 1/1 kivett beépítetlen terület

297 DEBRECEN 66068/311 1/1 kivett beépítetlen terület

298 DEBRECEN 66068/312 1/1 kivett beépítetlen terület

299 DEBRECEN 66068/313 1/1 kivett beépítetlen terület

300 DEBRECEN 66068/314 1/1 kivett beépítetlen terület

301 DEBRECEN 66068/315 1/1 kivett beépítetlen terület

302 DEBRECEN 66068/316 1/1 kivett beépítetlen terület

303 DEBRECEN 66068/317 1/1 kivett beépítetlen terület

304 DEBRECEN 66068/318 1/1 kivett beépítetlen terület

305 DEBRECEN 66068/319 1/1 kivett beépítetlen terület

306 DEBRECEN 66068/320 1/1 kivett beépítetlen terület

307 DEBRECEN 66068/321 1/1 kivett beépítetlen terület

308 DEBRECEN 66068/322 1/1 kivett beépítetlen terület

309 DEBRECEN 66068/323 1/1 kivett beépítetlen terület

310 DEBRECEN 66068/324 1/1 kivett beépítetlen terület

311 DEBRECEN 66068/325 1/1 kivett beépítetlen terület

312 DEBRECEN 66068/326 1/1 kivett beépítetlen terület

313 DEBRECEN 66068/327 1/1 kivett beépítetlen terület

314 DEBRECEN 66068/328 1/1 kivett beépítetlen terület

315 DEBRECEN 66068/329 1/1 kivett beépítetlen terület

316 DEBRECEN 66068/330 1/1 kivett beépítetlen terület

317 DEBRECEN 66068/331 1/1 kivett beépítetlen terület

318 DEBRECEN 66068/332 1/1 kivett beépítetlen terület

319 DEBRECEN 66068/335 178791/180520 kivett díszkert

320 DEBRECEN 66068/336 178791/180520 kivett díszkert

321 DEBRECEN 66068/337 178791/180520 kivett út

322 DEBRECEN 66068/338 178791/180520 kivett díszkert

323 DEBRECEN 66068/339 178791/180520 kivett út

2. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2 BALATONFÜRED 3928/C/1 1/1 üdülőegység

3 BALATONFÜRED 3928/X/53 1/1 üdülőegység

4 BALATONFÜRED 3928/X/54 1/1 üdülőegység

5 BALATONFÜRED 3928/Y/56 1/1 üdülőegység

6 BALATONSZÁRSZÓ 1069 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
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7 BUDAPEST 24393/0/A/110 1/1 lakás

8 BÜKKARANYOS 1885 1/1 kivett hétvégi ház, udvar

9 DEBRECEN 017/7 1/1 kivett sportcentrum, Labdarúgó Akadémia

10 DEBRECEN 0181/7 1/1 kivett beruházási célterület

11 DEBRECEN 0181/8 1/1 kivett beruházási célterület

12 DEBRECEN 0204/5 1/1 kivett telephely

13 DEBRECEN 0204/35 1/1 kivett telephely

14 DEBRECEN 0204/36 1/1 kivett telephely

15 DEBRECEN 0204/37 1/1 kivett beruházási célterület

16 DEBRECEN 2919/25 1/1 kivett kollégium

17 DEBRECEN 5116/A/35 1/1 lakás

18 DEBRECEN 5116/A/36 1/1 lakás

19 DEBRECEN 5844 1/1 kivett egyetem

20 DEBRECEN 6187/A/334 1/1 garázs

21 DEBRECEN 6364/12 1/1 kivett iskola, udvar

22 DEBRECEN 7689/31 1/1 kivett általános iskola

23 DEBRECEN 7689/7/A/3 1/2 egyéb helyiség

24. DEBRECEN 8312/A/1 1/1 gyógyszertár

25 DEBRECEN 8312/A/2 1/1 rendelőintézet

26 DEBRECEN 8312/A/3 1/1 lakás

27 DEBRECEN 8312/A/4 1/1 rendelőintézet

28 DEBRECEN 8882 1/1
kivett általános iskola és sporttelep és 
udvar

29 DEBRECEN 9041/A/11 1/1 lakás

30 DEBRECEN 9708/A/7 1/1 lakás

31 DEBRECEN 9708/A/8 1/1 lakás

32 DEBRECEN 9717 1/1 kivett lakóház, udvar

33 DEBRECEN 9718/A/23 1/1 egyéb helyiség

34 DEBRECEN 9718/A/24 1/1 egyéb helyiség

35 DEBRECEN 9718/A/25 1/1 egyéb helyiség

36 DEBRECEN 9718/A/26 1/1 egyéb helyiség

37 DEBRECEN 9718/A/27 1/1 egyéb helyiség

38 DEBRECEN 10796/3 1/1 kivett lakóház, udvar, üzlet, raktár

39 DEBRECEN 10796/6 1/1 kivett beépítetlen terület

40 DEBRECEN 10796/7 1/1 kivett oktatási intézmény

41 DEBRECEN 10796/10 1/1 kivett oktatási intézmény

42 DEBRECEN 10796/11 1/1 kivett beépített terület

43 DEBRECEN 10796/11/A 1/1 egyéb épület

44 DEBRECEN 10796/11/B 1/1 egyéb épület

45 DEBRECEN 10796/12 1/1 kivett beépítetlen terület

46 DEBRECEN 10796/16 1/1
kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút

47 DEBRECEN 19054 1/1
kivett kórház művese állomás és pavilon 
diagnosztika és műtő és udvar

48 DEBRECEN 19395 1976/3987 kivett közterület

49 DEBRECEN 19398 1/1 kivett beépítetlen terület

50 DEBRECEN 19547 1/1 kivett kutatóintézet

51 DEBRECEN 19548/2 1/1 kivett egyetem

52 DEBRECEN 19548/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

53 DEBRECEN 19548/4 1/1 kivett saját használatú út

54 DEBRECEN 19550/1 1/1 kivett beépítetlen terület
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55 DEBRECEN 19550/6 1/1 kivett saját használatú út

56 DEBRECEN 19551 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

57 DEBRECEN 19553 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

58 DEBRECEN 19554 1/1 kivett közforgalom elől elzárt magánút

59 DEBRECEN 19555 1/1 kivett egyetem

60 DEBRECEN 19556/1 1/1 kivett saját használatú út

61 DEBRECEN 19556/16 1/1 kivett arborétum

62 DEBRECEN 19556/17 1/1
kivett gazdasági épület, udvar élelmiszer 
feldolgozó és oktatási épület

63 DEBRECEN 19559/13 1/1
kivett sporttelep és oktatási épület 
kiszolgáló épület

64 DEBRECEN 19559/74/A/1 1/1 lakás

65 DEBRECEN 19559/103 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

66 DEBRECEN 19991 1/1 kivett kórház

67 DEBRECEN 20209/2 1/1 kivett irodaház

68 DEBRECEN 20442/1 1/1 kivett kollégium

69 DEBRECEN 20924 1/1 kivett óvoda

70 DEBRECEN 20968 1/1 kivett bölcsőde

71 DEBRECEN 20969/A/3 1/1 lakás

72 DEBRECEN 20974 1/1 kivett egyetem

73 DEBRECEN 21055 1/1 kivett lakóház, udvar

74 DEBRECEN 21066/2 1/1 kivett kutatóintézet

75 DEBRECEN 21066/3 1/1 kivett kutatóintézet

76 DEBRECEN 21413 4140/5291 kivett bölcsőde

77 DEBRECEN 21475/A/6 1/1 lakás

78 DEBRECEN 21772/2 1/1 kivett lakóház, udvar

79 DEBRECEN 21782/A/1 1/1 oktatóterem

80 DEBRECEN 21809/1 1/1 kivett irodaház

81 DEBRECEN 21844/13 1/1 kivett iroda

82 DEBRECEN 21865/A/16 1/1 lakás

83 DEBRECEN 21871/A/6 1/1 lakás

84 DEBRECEN 21871/B/1 1/1 garázs

85 DEBRECEN 22227 1/1 kivett beépített terület

86 DEBRECEN 22230/1 1/1 kivett beépítetlen terület

87 DEBRECEN 22335 1/1 kivett vízmű

88 DEBRECEN 22246/1 340662/344410 kivett egyetem

89 DEBRECEN 22246/1/A/1 1/1 kollégium

90 DEBRECEN 22246/1/A/2 1/1 iroda

91 DEBRECEN 22246/1/A/3 1/1 kollégium

92 DEBRECEN 22246/1/B/1 1/1 kollégium

93 DEBRECEN 22246/1/B/2 1/1 kollégium

94 DEBRECEN 22246/3 1/1 kivett saját használatú út

95 DEBRECEN 22248/1 1/1 kivett intézményi közkert

96 DEBRECEN 22249/1 1/1 kivett beépített terület

97 DEBRECEN 27091/14/A/14 1/1 üzlet

98 DEBRECEN 27091/14/A/15 1/1 üzlet

99 DEBRECEN 27091/14/A/20 1/1 üzlet

100 DEBRECEN 27091/14/A/21 1/1 üzlet

101 DEBRECEN 27091/14/A/22 1/1 egészségügyi centrum

102 DEBRECEN 27091/14/A/23 1/1 orvosi rendelő

103 DEBRECEN 27091/14/A/24 1/1 orvosi rendelő
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104 DEBRECEN 27091/14/A/25 1/1 orvosi rendelő

105 DEBRECEN 27091/14/A/26 1/1 orvosi rendelő

106 DEBRECEN 27091/14/A/27 1/1 labor

107 DEBRECEN 27091/14/A/30 1/1 orvosi rendelő

108 DEBRECEN 27091/14/A/31 1/1 orvosi rendelő

109 DEBRECEN 27091/14/A/32 1/1 orvosi rendelő

110 DEBRECEN 27091/14/A/33 1/1 orvosi rendelő

111 DEBRECEN 66003/8 1/1 kivett általános iskola és kollégium

112 GYULA 3185/2 1/1 kivett lakóház, udvar

113 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3927 1/1 kivett oktatási intézmény (felsőfokú)

114 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3928 1/1 kivett egyetem, diákotthon

115 MÁD 638 1/1 kivett alkotóház és élményközpont, udvar

116 MÁD 639/1 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

117 MÁD 896/A/1 1/1 lakás

118 MÁD 896/A/2 1/1 lakás

119 MÁD 896/A/3 1/1 lakás

120 MÁD 896/A/4 1/1 lakás

121 MÁD 896/A/5 1/1 lakás

122 MÁD 896/A/6 1/1 lakás

123 MÁD 896/A/7 1/1 lakás

124 MÁD 896/A/8 1/1 lakás

125 MÁD 896/A/9 1/1 lakás

126 MÁD 903 1/1 kivett – Borsay kastély

127 MISKOLC 46096 1/1 kivett üdülőépület, udvar

128 NOSZVAJ 1123/1 1/1 kivett saját használatú út

129 NOSZVAJ 1123/2 1/1 kivett kutatóintézet

130 NYÍREGYHÁZA 0416/5 1/1 kivett udvar, épület

131 NYÍREGYHÁZA 0416/7 1/1 kivett magánút

132 NYÍREGYHÁZA 0416/9 1/1 kivett magánút

133 NYÍREGYHÁZA 1398/1 1/1 kivett főiskola

134 NYÍREGYHÁZA 1398/2 1/1 kivett gyermek- és ifjúságvédő-intézet

135 NYÍREGYHÁZA 1399 1/1
kivett beépített terület Egészségügyi 
Főiskola

136 NYÍREGYHÁZA 5847/3 1/2 kivett kollégium

137 REGÉC 58 1/1 kivett lakóház, udvar

138 SZARVAS 5324/3 1/1 kivett üdülőépület, udvar

139 SZARVAS 5324/6 1/1 kivett üdülőépület, udvar

140 SZOLNOK 5372/5 1/1 kivett munkásszálló

141 SZOLNOK 9687/2 1/1 kivett szálloda

142 SZOLNOK 9709/3 1/1 kivett pártház

143 SZOLNOK 9709/4 1/1 kivett iskola

144 SZOLNOK 9719 1/1 kivett beépített terület

145 SZOLNOK 9719/A 1/1
földhasználati jog alapján létesült épület 
oktatási épület

146 ZAMÁRDI 1392 1/1 kivett hétvégi ház, udvar

147 ZAMÁRDI 1398 1/1 kivett üdülőépület, udvar
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2021. évi XIV. törvény
a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról*

Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának fenntartása és gondozása, egységes gyűjteménnyé 
rendezése, a Hauszmann Emlékház létrehozása, valamint a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, kutatási és 
dokumentációs tudásközpontjának és élményközpontjának létrehozása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az  Országgyűlés a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a Hauszmann Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  kulturális örökség védelméért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és 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 meghatározott közfeladata ellátása érdekében – 
az 1. melléklet szerinti állami tulajdonban álló ingatlanokat (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) Az  ingatlanok tekintetében az  Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a  miniszter gyakorolja az  államot 
megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 (3) Az  1.  melléklet szerinti ingatlanok Alapítvány által történő elidegenítése esetén az  államot elővásárlási jog nem  
illeti meg.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítést követően 
fennmaradó részét az  Alapítvány a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladatának ellátására, valamint 
közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XIV. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B C

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM TULAJDONI HÁNYAD

2. SZENTENDRE külterület 0231 1/1
3. SZENTENDRE külterület 0232/2 1/1
4. SZENTENDRE külterület 0232/3 1/1
5. SZENTENDRE külterület 0603/3 1/1
6. SZENTENDRE külterület 0603/3/A 1/1
7. SZENTENDRE külterület 0603/3/B 1/1
8. SZENTENDRE külterület 0603/3/C 1/1
9. SZENTENDRE külterület 0603/3/D 1/1

10. SZENTENDRE külterület 0603/3/F 1/1
11. SZENTENDRE külterület 0603/5 1/1

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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2021. évi XV. törvény
a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény P)  cikk (1)  bekezdésében foglalt – minden magyart, de különösen az  államot terhelő  – 
kötelezettségének eleget téve és attól a  céltól vezérelve, hogy hazánk legértékesebb természeti kincseit, különösen 
a termőföldet, az erdőket és az édesvízkészletet a jövő nemzedékek számára megőrizze, továbbá annak érdekében, hogy
– a  magyar termőföld a  magas színvonalú agrár- és élettudományi képzés szolgálatába állhasson, a  hazai középfokú 
mezőgazdasági oktatás pedig a világ élvonalába kerüljön, így az ott megszerzett tudás ne csupán az alkalmazott mezőgazdasági 
tevékenységhez, de a versenyképes felsőfokú agrár- és élettudományi képzéshez is alapot teremtsen,
– a  termőföld és az  erdők kiemelt védelméhez, a  hazánkban – elsősorban Mezőhegyesen – kialakult, védett őshonos magyar 
lófajták génvagyonának megőrzéséhez és gyarapításához, valamint a magas színvonalú agrárképzést folytató oktatók, kutatók, 
tanárok, a képzésben részt vevők erkölcsi és anyagi megbecsüléséhez ne csupán a ma élő és alkotó, hanem a jövő nemzedékek 
kezébe is hatékony jogi eszközt adjon,
a következő törvényt alkotja:

1. A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány létrehozása

1. § (1) Az  Országgyűlés a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény  
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter  
(a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az alapítói jogok teljes körének 
gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdésében, az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (1)  bekezdésében és a  KEKVA tv. 12.  §-ában 
foglaltak alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott 
közfeladata ellátása – az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részvényeket (a továbbiakban: 
részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdése szerinti 
rendelkezéstől eltérően – az  indulótőke megteremtése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az  Alapítvány 
tulajdonába kell adni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az  állam képviseletében a  miniszter jár el,  
aki az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (3) A  részvényeket az  Alapítvány – a  KEKVA tv. 12.  § (4) és (5)  bekezdésétől eltérően – kizárólag az  állam részére 
idegenítheti el a részvények Alapítvány tulajdonába adásakor az alapító okiratban előírt módon meghatározott piaci 
áron.

 (4) A részvények Alapítvány által történő elidegenítése esetén az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés 
költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott 
közfeladatának ellátására, valamint közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

3. § (1) A  KEKVA tv. 13.  § (1) és (8)  bekezdése alapján az  Alapítvány KEKVA tv. 1.  melléklete szerinti közfeladata ellátását 
és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a  2.  mellékletben meghatározott, állami tulajdonban álló 
ingatlanokon az  Alapítvány javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot 
kell alapítani a  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen működő Részvénytársaság javára fennálló, 
a  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényben meghatározott vagyonkezelői jog  
– külön elszámolás nélkül történő – egyidejű törlésével.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokban 
a  közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) 
e  törvény erejénél fogva ingyenesen az  Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az  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.

4. §  Az Alapítvány gondoskodik az  általa vagy a  tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen 
használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 (2) A 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A 9. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

7. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 20/A.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mintagazdasági földhasználati szerződést köthet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány is 
a kizárólagos tulajdonában álló vagy általa létesített, illetve fenntartott, e  törvény szerinti mintagazdasággal azon 
földekre, amelyekre közfeladathoz rendelt vagyonkezelői joga áll fenn.”

8. §  Az NFA tv.
a) 15/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „állam” szövegrész helyébe az „állam vagy közfeladatot ellátó 

közérdekű vagyonkezelő alapítvány” szöveg,
b) 15/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „állami” szövegrész helyébe az „állami vagy közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványi” szöveg
lép.

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

9. §  Hatályát veszti az Nvtv.
a) 16. § (1) bekezdés r) pontja, és
b) 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázatában a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft.-re 

vonatkozó sor.

6. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény hatályon kívül helyezése

10. §  Hatályát veszti a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez

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 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részvények 100%-a

2. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez 

Az Alapítvány vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

SORSZÁM TELEPÜLÉS FEKVÉS HRSZ. ALRÉSZLET MűVELÉSI ÁG/MEGNEVEZÉS

1 MEZŐHEGYES belterület 780/3   legelő

2 MEZŐHEGYES belterület 784/2   erdő

3 MEZŐHEGYES külterület 04/12   erdő

4 MEZŐHEGYES külterület 05/03 a szántó

5 MEZŐHEGYES külterület 05/03 b kivett udvar

6 MEZŐHEGYES külterület 05/03 c fásított terület

7 MEZŐHEGYES külterület 05/04   kivett út

8 MEZŐHEGYES külterület 05/06   erdő

9 MEZŐHEGYES külterület 05/10   kivett út

10 MEZŐHEGYES külterület 07   erdő

11 MEZŐHEGYES külterület 08/04   kivett saját használatú út

12 MEZŐHEGYES külterület 011/6   kivett saját használatú út

13 MEZŐHEGYES külterület 011/13   erdő

14 MEZŐHEGYES külterület 011/16   erdő

15 MEZŐHEGYES külterület 011/17   erdő

16 MEZŐHEGYES külterület 011/18   szántó

17 MEZŐHEGYES külterület 012   kivett saját használatú út

18 MEZŐHEGYES külterület 013 a szántó

19 MEZŐHEGYES külterület 013 b erdő

20 MEZŐHEGYES külterület 014   erdő

21 MEZŐHEGYES külterület 015/1   kivett út

22 MEZŐHEGYES külterület 015/2   kivett saját használatú út

23 MEZŐHEGYES külterület 016/3   kivett út

24 MEZŐHEGYES külterület 016/4   kivett út

25 MEZŐHEGYES külterület 016/6   kivett út

26 MEZŐHEGYES külterület 016/8   kivett út

27 MEZŐHEGYES külterület 016/9   kivett út

28 MEZŐHEGYES külterület 016/11   kivett út

29 MEZŐHEGYES külterület 016/12   szántó

30 MEZŐHEGYES külterület 016/14   kivett út

31 MEZŐHEGYES külterület 016/15   kivett csatorna

32 MEZŐHEGYES külterület 016/16   erdő

33 MEZŐHEGYES külterület 016/17 a szántó

34 MEZŐHEGYES külterület 016/17 b erdő
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35 MEZŐHEGYES külterület 016/18   legelő

36 MEZŐHEGYES külterület 016/21   szántó

37 MEZŐHEGYES külterület 016/22 a kivett út

38 MEZŐHEGYES külterület 016/22 b kivett töltés

39 MEZŐHEGYES külterület 016/23   szántó

40 MEZŐHEGYES külterület 016/24 a szántó

41 MEZŐHEGYES külterület 016/24 b legelő

42 MEZŐHEGYES külterület 016/24 c szántó

43 MEZŐHEGYES külterület 016/25   kivett út

44 MEZŐHEGYES külterület 016/26 a szántó

45 MEZŐHEGYES külterület 016/26 b legelő

46 MEZŐHEGYES külterület 016/26 c szántó

47 MEZŐHEGYES külterület 016/27 a szántó

48 MEZŐHEGYES külterület 016/27 b erdő

49 MEZŐHEGYES külterület 016/27 c legelő

50 MEZŐHEGYES külterület 016/28   kivett út

51 MEZŐHEGYES külterület 016/29 a szántó

52 MEZŐHEGYES külterület 016/29 b fásított terület

53 MEZŐHEGYES külterület 018 a szántó

54 MEZŐHEGYES külterület 018 b erdő

55 MEZŐHEGYES külterület 018 c szántó

56 MEZŐHEGYES külterület 018 d legelő

57 MEZŐHEGYES külterület 019 a erdő

58 MEZŐHEGYES külterület 019 b legelő

59 MEZŐHEGYES külterület 019 c erdő

60 MEZŐHEGYES külterület 020   kivett saját használatú út

61 MEZŐHEGYES külterület 021/2   kivett saját használatú út

62 MEZŐHEGYES külterület 021/33   szántó

63 MEZŐHEGYES külterület 021/34   kivett út

64 MEZŐHEGYES külterület 021/36   kivett út

65 MEZŐHEGYES külterület 021/37   szántó

66 MEZŐHEGYES külterület 033   kivett saját használatú út

67 MEZŐHEGYES külterület 035/1   kivett út

68 MEZŐHEGYES külterület 037   erdő

69 MEZŐHEGYES külterület 040   kivett út

70 MEZŐHEGYES külterület 045/12   szántó

71 MEZŐHEGYES külterület 045/13   kivett út

72 MEZŐHEGYES külterület 045/14   szántó

73 MEZŐHEGYES külterület 045/15   kivett út

74 MEZŐHEGYES külterület 045/16   szántó

75 MEZŐHEGYES külterület 052/2   kivett út

76 MEZŐHEGYES külterület 052/4   szántó

77 MEZŐHEGYES külterület 052/5 a szántó

78 MEZŐHEGYES külterület 052/5 b fásított terület

79 MEZŐHEGYES külterület 052/6   kivett út

80 MEZŐHEGYES külterület 052/7   szántó

81 MEZŐHEGYES külterület 055   kivett út
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82 MEZŐHEGYES külterület 056/14   szántó

83 MEZŐHEGYES külterület 056/15   szántó

84 MEZŐHEGYES külterület 056/17   erdő

85 MEZŐHEGYES külterület 056/19 a erdő

86 MEZŐHEGYES külterület 056/19 b legelő

87 MEZŐHEGYES külterület 056/20   erdő

88 MEZŐHEGYES külterület 056/23   szántó

89 MEZŐHEGYES külterület 057/3   szántó

90 MEZŐHEGYES külterület 057/4   kivett út

91 MEZŐHEGYES külterület 059/2   kivett út

92 MEZŐHEGYES külterület 059/3   kivett csatorna

93 MEZŐHEGYES külterület 059/4 a erdő

94 MEZŐHEGYES külterület 059/4 b szántó

95 MEZŐHEGYES külterület 059/5   kivett csatorna

96 MEZŐHEGYES külterület 059/15   kivett út

97 MEZŐHEGYES külterület 059/18   szántó

98 MEZŐHEGYES külterület 059/19   szántó

99 MEZŐHEGYES külterület 060   kivett út

100 MEZŐHEGYES külterület 061/1   szántó

101 MEZŐHEGYES külterület 061/2   kivett út

102 MEZŐHEGYES külterület 061/3   kivett út

103 MEZŐHEGYES külterület 064   kivett út

104 MEZŐHEGYES külterület 066 a erdő

105 MEZŐHEGYES külterület 066 b kivett saját használatú út

106 MEZŐHEGYES külterület 067   szántó

107 MEZŐHEGYES külterület 069/1   szántó

108 MEZŐHEGYES külterület 069/2   kivett út

109 MEZŐHEGYES külterület 069/4 a szántó

110 MEZŐHEGYES külterület 069/4 b erdő

111 MEZŐHEGYES külterület 069/4 c erdő

112 MEZŐHEGYES külterület 069/4 d erdő

113 MEZŐHEGYES külterület 070/2   kivett út

114 MEZŐHEGYES külterület 073/2   szántó

115 MEZŐHEGYES külterület 075/1   kivett út

116 MEZŐHEGYES külterület 077/1   kivett út

117 MEZŐHEGYES külterület 077/2   kivett saját használatú út

118 MEZŐHEGYES külterület 079   szántó

119 MEZŐHEGYES külterület 082   kivett saját használatú út

120 MEZŐHEGYES külterület 083   szántó

121 MEZŐHEGYES külterület 084/1   kivett saját használatú út

122 MEZŐHEGYES külterület 084/2   kivett saját használatú út

123 MEZŐHEGYES külterület 087/1   szántó

124 MEZŐHEGYES külterület 087/2   kivett út

125 MEZŐHEGYES külterület 087/3   kivett csatorna

126 MEZŐHEGYES külterület 087/4 a erdő

127 MEZŐHEGYES külterület 087/4 b szántó

128 MEZŐHEGYES külterület 088   kivett saját használatú út
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129 MEZŐHEGYES külterület 089/15   szántó

130 MEZŐHEGYES külterület 089/27   kivett út

131 MEZŐHEGYES külterület 0116/1   szántó

132 MEZŐHEGYES külterület 0117   kivett saját használatú út

133 MEZŐHEGYES külterület 0118   szántó

134 MEZŐHEGYES külterület 0119   kivett saját használatú út

135 MEZŐHEGYES külterület 0120/1   erdő

136 MEZŐHEGYES külterület 0120/2   kivett út

137 MEZŐHEGYES külterület 0120/3 a erdő

138 MEZŐHEGYES külterület 0120/3 b kivett tó

139 MEZŐHEGYES külterület 0121/5   kivett udvar

140 MEZŐHEGYES külterület 0121/7   legelő

141 MEZŐHEGYES külterület 0158   szántó

142 MEZŐHEGYES külterület 0159   kivett saját használatú út

143 MEZŐHEGYES külterület 0160/1 a szántó

144 MEZŐHEGYES külterület 0160/1 b erdő

145 MEZŐHEGYES külterület 0160/2   kivett út

146 MEZŐHEGYES külterület 0160/7 a szántó

147 MEZŐHEGYES külterület 0160/7 b erdő

148 MEZŐHEGYES külterület 0160/7 c erdő

149 MEZŐHEGYES külterület 0160/8   kivett út

150 MEZŐHEGYES külterület 0160/9 a szántó

151 MEZŐHEGYES külterület 0160/9 b erdő

152 MEZŐHEGYES külterület 0160/10 a kivett út

153 MEZŐHEGYES külterület 0160/10 b legelő

154 MEZŐHEGYES külterület 0171   kivett út

155 MEZŐHEGYES külterület 0172/5   erdő

156 MEZŐHEGYES külterület 0172/9 a szántó

157 MEZŐHEGYES külterület 0172/9 b erdő

158 MEZŐHEGYES külterület 0174/1   erdő

159 MEZŐHEGYES külterület 0174/2   kivett saját használatú út

160 MEZŐHEGYES külterület 0174/3   erdő

161 MEZŐHEGYES külterület 0175   kivett saját használatú út

162 MEZŐHEGYES külterület 0176/2   kivett út

163 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 a kivett töltés

164 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 b legelő

165 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 c kivett csatorna

166 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 d kivett töltés

167 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 f kivett út

168 MEZŐHEGYES külterület 0176/5   szántó

169 MEZŐHEGYES külterület 0177 a szántó

170 MEZŐHEGYES külterület 0177 b erdő

171 MEZŐHEGYES külterület 0178/1   kivett út

172 MEZŐHEGYES külterület 0178/2   erdő

173 MEZŐHEGYES külterület 0180/2   kivett út

174 MEZŐHEGYES külterület 0181/1 a kivett csatorna

175 MEZŐHEGYES külterület 0181/1 b legelő
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176 MEZŐHEGYES külterület 0181/2   kivett út

177 MEZŐHEGYES külterület 0181/3 a szántó

178 MEZŐHEGYES külterület 0181/3 b erdő

179 MEZŐHEGYES külterület 0182   kivett saját használatú út

180 MEZŐHEGYES külterület 0183/1 a Szántó

181 MEZŐHEGYES külterület 0183/1 b Erdő

182 MEZŐHEGYES külterület 0184   kivett saját használatú út

183 MEZŐHEGYES külterület 0186/3   erdő

184 MEZŐHEGYES külterület 0186/5   erdő

185 MEZŐHEGYES külterület 0187/1   szántó

186 MEZŐHEGYES külterület 0187/3   kivett saját használatú út

187 MEZŐHEGYES külterület 0187/4   kivett saját használatú út

188 MEZŐHEGYES külterület 0188/4 a szántó

189 MEZŐHEGYES külterület 0188/4 b erdő

190 MEZŐHEGYES külterület 0191/22   kivett beépítetlen terület

191 MEZŐHEGYES külterület 0191/23   kivett, út és gazdasági épület

192 MEZŐHEGYES külterület 0191/24   kivett beépítetlen terület

193 MEZŐHEGYES külterület 0191/25   kivett gazdasági épület, udvar

194 MEZŐHEGYES külterület 0191/26   kivett beépítetlen terület

195 MEZŐHEGYES külterület 0191/27   kivett út

196 MEZŐHEGYES külterület 0191/28   kivett gazdasági épület, udvar

197 MEZŐHEGYES külterület 0191/29   kivett út

198 MEZŐHEGYES külterület 0191/38   szántó

199 MEZŐHEGYES külterület 0191/39   fásított terület

200 MEZŐHEGYES külterület 0191/40   fásított terület

201 MEZŐHEGYES külterület 0191/41   fásított terület

202 MEZŐHEGYES külterület 0191/42   kivett beépítetlen terület

203 MEZŐHEGYES külterület 0192/2 a szántó

204 MEZŐHEGYES külterület 0192/2 b erdő

205 MEZŐHEGYES külterület 0195/1   kivett út

206 MEZŐHEGYES külterület 0195/2   erdő

207 MEZŐHEGYES külterület 0195/26   erdő

208 MEZŐHEGYES külterület 0202   kivett saját használatú út

209 MEZŐHEGYES külterület 0203/2   erdő

210 MEZŐHEGYES külterület 0203/40   erdő

211 MEZŐHEGYES külterület 0240/4   szántó

212 MEZŐHEGYES külterület 0242/4   erdő

213 MEZŐHEGYES külterület 0242/6 a erdő

214 MEZŐHEGYES külterület 0242/6 b szántó

215 MEZŐHEGYES külterület 0242/7   legelő

216 MEZŐHEGYES külterület 0242/9   kivett saját használatú út

217 MEZŐHEGYES külterület 0242/10   erdő

218 MEZŐHEGYES külterület 0242/11   kivett saját használatú út

219 MEZŐHEGYES külterület 0242/12   erdő

220 MEZŐHEGYES külterület 0243   kivett saját használatú út

221 MEZŐHEGYES külterület 0244/2   gyümölcsös

222 MEZŐHEGYES külterület 0244/3   erdő
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223 MEZŐHEGYES külterület 0246/1   szántó

224 MEZŐHEGYES külterület 0246/3   kivett, út

225 MEZŐHEGYES külterület 0246/4   szántó

226 MEZŐHEGYES külterület 0250/1   kivett saját használatú út

227 MEZŐHEGYES külterület 0250/2   kivett saját használatú út

228 MEZŐHEGYES külterület 0251   erdő

229 MEZŐHEGYES külterület 0253   szántó

230 MEZŐHEGYES külterület 0254/1   kivett saját használatú út

231 MEZŐHEGYES külterület 0256/1 a szántó

232 MEZŐHEGYES külterület 0256/1 b erdő

233 MEZŐHEGYES külterület 0256/3 a szántó

234 MEZŐHEGYES külterület 0256/3 b erdő

235 MEZŐHEGYES külterület 0256/4 a szántó

236 MEZŐHEGYES külterület 0256/4 b erdő

237 MEZŐHEGYES külterület 0256/4 c erdő

238 MEZŐHEGYES külterület 0259   kivett saját használatú út

239 MEZŐHEGYES külterület 0260/2   szántó

240 MEZŐHEGYES külterület 0262   erdő

241 MEZŐHEGYES külterület 0263   kivett saját használatú út

242 MEZŐHEGYES külterület 0264/1   erdő

243 MEZŐHEGYES külterület 0264/3   erdő

244 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 a szántó

245 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 b erdő

246 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 c legelő

247 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 d erdő

248 MEZŐHEGYES külterület 0266   kivett saját használatú út

249 MEZŐHEGYES külterület 0267/2 a szántó

250 MEZŐHEGYES külterület 0267/2 b erdő

251 MEZŐHEGYES külterület 0269   kivett saját használatú út

252 MEZŐHEGYES külterület 0271/2   erdő

253 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 a szántó

254 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 b erdő

255 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 c legelő

256 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 d kivett út

257 MEZŐHEGYES külterület 0274/2   kivett út

258 MEZŐHEGYES külterület 0275/1   kivett út

259 MEZŐHEGYES külterület 0275/2   kivett út

260 MEZŐHEGYES külterület 0276/1   kivett saját használatú út

261 MEZŐHEGYES külterület 0276/4   szántó

262 MEZŐHEGYES külterület 0276/5   kivett út

263 MEZŐHEGYES külterület 0276/7   erdő

264 MEZŐHEGYES külterület 0276/8 a szántó

265 MEZŐHEGYES külterület 0276/8 b erdő

266 MEZŐHEGYES külterület 0276/8 c legelő

267 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 a szántó

268 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 b legelő

269 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 c erdő



2828	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám	

270 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 d erdő

271 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 f erdő

272 MEZŐHEGYES külterület 0279/3   erdő

273 MEZŐHEGYES külterület 0279/4   kivett út

274 MEZŐHEGYES külterület 0279/6 a erdő

275 MEZŐHEGYES külterület 0279/6 b legelő

276 MEZŐHEGYES külterület 0279/8   erdő

277 MEZŐHEGYES külterület 0283/1   kivett út

278 MEZŐHEGYES külterület 0283/2   kivett út

279 MEZŐHEGYES külterület 0284/2 a szántó

280 MEZŐHEGYES külterület 0284/2 b fásított terület

281 MEZŐHEGYES külterület 0284/2 c fásított terület

282 MEZŐHEGYES külterület 0285/1   kivett út

283 MEZŐHEGYES külterület 0285/2   kivett út

284 MEZŐHEGYES külterület 0286/1   kivett saját használatú út

285 MEZŐHEGYES külterület 0286/5 a szántó

286 MEZŐHEGYES külterület 0286/5 b legelő

287 MEZŐHEGYES külterület 0290   erdő

288 MEZŐHEGYES külterület 0291 a erdő

289 MEZŐHEGYES külterület 0291 b legelő

290 MEZŐHEGYES külterület 0294/7   erdő

291 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 a szántó

292 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 b erdő

293 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 c fásított terület

294 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 d legelő

295 MEZŐHEGYES külterület 0297/5   szántó

296 MEZŐHEGYES külterület 0297/19   szántó

297 MEZŐHEGYES külterület 0297/34   kivett út

298 MEZŐHEGYES külterület 0297/35   erdő

299 MEZŐHEGYES külterület 0297/37   erdő

300 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 a erdő

301 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 c szántó

302 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 d kivett csatorna

303 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 f szántó

304 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 g erdő

305 MEZŐHEGYES külterület 0299/3   erdő

306 MEZŐHEGYES külterület 0299/5   erdő

307 MEZŐHEGYES külterület 0299/6   szántó

308 MEZŐHEGYES külterület 0300/1   kivett saját használatú út

309 MEZŐHEGYES külterület 0306   kivett saját használatú út

310 MEZŐHEGYES külterület 0307   legelő

311 MEZŐHEGYES külterület 0329 a erdő

312 MEZŐHEGYES külterület 0329 b kivett anyaggödör

313 MEZŐHEGYES külterület 0333   szántó

314 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 a erdő

315 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 b kivett tanya

316 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 c gyümölcsös
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317 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 d rét

318 MEZŐHEGYES külterület 0336   kivett árok

319 MEZŐHEGYES külterület 0337/1   kivett saját használatú út

320 MEZŐHEGYES külterület 0337/2   kivett saját használatú út

321 MEZŐHEGYES külterület 0339/1   kivett saját használatú út

322 MEZŐHEGYES külterület 0340/1   kivett saját használatú út

323 MEZŐHEGYES külterület 0344   kivett saját használatú út

324 MEZŐHEGYES külterület 0345/6   erdő

325 MEZŐHEGYES külterület 0345/7 a szántó

326 MEZŐHEGYES külterület 0345/7 b erdő

327 MEZŐHEGYES külterület 0345/8   erdő

328 MEZŐHEGYES külterület 0345/10   erdő

329 MEZŐHEGYES külterület 0345/11 a szántó

330 MEZŐHEGYES külterület 0345/11 b erdő

331 MEZŐHEGYES külterület 0345/11 c szántó

332 MEZŐHEGYES külterület 0347/3   kivett saját használatú út

333 MEZŐHEGYES külterület 0348   kivett saját használatú út

334 MEZŐHEGYES külterület 0349   erdő

335 MEZŐHEGYES külterület 0350   kivett saját használatú út

336 MEZŐHEGYES külterület 0358/1 a legelő

337 MEZŐHEGYES külterület 0358/1 b erdő

338 MEZŐHEGYES külterület 0360/10 a legelő

339 MEZŐHEGYES külterület 0360/10 b erdő

340 MEZŐHEGYES külterület 0365/25   erdő

341 MEZŐHEGYES külterület 0365/26   gyümölcsös

342 MEZŐHEGYES külterület 0366/5   Szántó

343 MEZŐHEGYES külterület 0368   kivett saját használatú út

344 MEZŐHEGYES külterület 0370   kivett saját használatú út

345 MEZŐHEGYES külterület 0371/1   legelő

346 MEZŐHEGYES külterület 0371/2   kivett út

347 MEZŐHEGYES külterület 0372/2   Szántó

348 MEZŐHEGYES külterület 0373 a szántó

349 MEZŐHEGYES külterület 0373 b erdő

350 MEZŐHEGYES külterület 0373 c legelő

351 MEZŐHEGYES külterület 0377   kivett saját használatú út

352 MEZŐHEGYES külterület 0378/2   erdő

353 MEZŐHEGYES külterület 0378/4   erdő

354 MEZŐHEGYES külterület 0378/6 a kivett út

355 MEZŐHEGYES külterület 0378/6 b kivett csatorna

356 MEZŐHEGYES külterület 0378/6 c kivett csatorna

357 MEZŐHEGYES külterület 0378/7 a szántó

358 MEZŐHEGYES külterület 0378/7 b legelő

359 MEZŐHEGYES külterület 0383 a erdő

360 MEZŐHEGYES külterület 0383 b legelő

361 MEZŐHEGYES külterület 0385 a erdő

362 MEZŐHEGYES külterület 0385 b legelő

363 MEZŐHEGYES külterület 0385 c legelő
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364 MEZŐHEGYES külterület 0385 d legelő

365 MEZŐHEGYES külterület 0386/1 a szántó

366 MEZŐHEGYES külterület 0386/1 b legelő

367 MEZŐHEGYES külterület 0386/1 c erdő

368 MEZŐHEGYES külterület 0386/2   Szántó

369 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 a szántó

370 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 b erdő

371 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 c kivett saját használatú út

372 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 d legelő

373 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 f erdő

374 MEZŐHEGYES külterület 0390/2   kivett út

375 MEZŐHEGYES külterület 0390/3   kivett út

376 MEZŐHEGYES külterület 0390/4   kivett csatorna

377 MEZŐHEGYES külterület 0390/5   kivett út

378 MEZŐHEGYES külterület 0390/6   szántó

379 MEZŐHEGYES külterület 0390/7   kivett út

380 MEZŐHEGYES külterület 0393   kivett út

381 MEZŐHEGYES külterület 0394 a szántó

382 MEZŐHEGYES külterület 0394 b erdő

383 MEZŐHEGYES külterület 0402   kivett út

384 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 a szántó

385 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 b erdő

386 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 c kivett saját használatú út

387 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 d legelő

388 MEZŐHEGYES külterület 0403/4 a szántó

389 MEZŐHEGYES külterület 0403/4 b kivett saját használatú út

390 MEZŐHEGYES külterület 0407   szántó

391 MEZŐHEGYES külterület 0412/1   kivett út

392 MEZŐHEGYES külterület 0412/2   kivett saját használatú út

393 MEZŐHEGYES külterület 0412/3   kivett saját használatú út

394 MEZŐHEGYES külterület 0413   kivett saját használatú út

395 MEZŐHEGYES külterület 0414   erdő

396 MEZŐHEGYES külterület 0415   kivett saját használatú út

397 MEZŐHEGYES külterület 0417/18 a kivett lakóház, udvar

398 MEZŐHEGYES külterület 0417/18 b szántó

399 MEZŐHEGYES külterület 0417/29   erdő

400 MEZŐHEGYES külterület 0417/30   erdő

401 MEZŐHEGYES külterület 0417/37   kivett gazdasági épület, udvar

402 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 a kivett major

403 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 b erdő

404 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 c szántó

405 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 f erdő

406 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 g kivett árok

407 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 h erdő

408 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 j erdő

409 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 k szántó

410 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 l szántó
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411 MEZŐHEGYES külterület 0418 a Szántó

412 MEZŐHEGYES külterület 0418 b erdő

413 MEZŐHEGYES külterület 0419   kivett saját használatú út

414 MEZŐHEGYES külterület 0420   szántó

415 MEZŐHEGYES külterület 0421/1   erdő

416 MEZŐHEGYES külterület 0421/4 a szántó

417 MEZŐHEGYES külterület 0421/4 b erdő

418 MEZŐHEGYES külterület 0421/5   erdő

419 MEZŐHEGYES külterület 0421/6   Szántó

420 MEZŐHEGYES külterület 0421/9   kivett, út

421 MEZŐHEGYES külterület 0421/10   szántó

422 MEZŐHEGYES külterület 0422 a szántó

423 MEZŐHEGYES külterület 0422 b erdő

424 MEZŐHEGYES külterület 0423/1 a szántó

425 MEZŐHEGYES külterület 0423/1 b erdő

426 MEZŐHEGYES külterület 0423/3 a szántó

427 MEZŐHEGYES külterület 0423/3 b erdő

428 MEZŐHEGYES külterület 0426   kivett saját használatú út

429 MEZŐHEGYES külterület 0429   kivett saját használatú út

430 MEZŐHEGYES külterület 0430/20   legelő

431 MEZŐHEGYES külterület 0430/21   erdő

432 MEZŐHEGYES külterület 0432 a erdő

433 MEZŐHEGYES külterület 0432 b legelő

434 MEZŐHEGYES külterület 0434 a szántó

435 MEZŐHEGYES külterület 0434 b erdő

436 MEZŐHEGYES külterület 0438/2   kivett saját használatú út

437 MEZŐHEGYES külterület 0438/3   szántó

438 MEZŐHEGYES külterület 0438/5   szántó

439 MEZŐHEGYES külterület 0441/3   erdő

440 MEZŐHEGYES külterület 0444/1   kivett út

441 MEZŐHEGYES külterület 0444/2   legelő

442 MEZŐHEGYES külterület 0444/4   kivett út

443 MEZŐHEGYES külterület 0444/5   legelő

444 MEZŐHEGYES külterület 0445/2   kivett saját használatú út

445 MEZŐHEGYES külterület 0445/4   kivett saját használatú út

446 MEZŐHEGYES külterület 0445/8   erdő

447 MEZŐHEGYES külterület 0445/10   erdő

448 MEZŐHEGYES külterület 0445/12   kivett saját használatú út

449 MEZŐHEGYES külterület 0445/17   kivett saját használatú út

450 MEZŐHEGYES külterület 0445/35   legelő

451 MEZŐHEGYES külterület 0445/40 a erdő

452 MEZŐHEGYES külterület 0445/40 b kivett út

453 MEZŐHEGYES külterület 0445/42   kivett beépítetlen terület

454 MEZŐHEGYES külterület 0445/43 a erdő

455 MEZŐHEGYES külterület 0445/43 b gyümölcsös

456 MEZŐHEGYES külterület 0445/44   erdő

457 MEZŐHEGYES külterület 0447/3   legelő
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458 MEZŐHEGYES külterület 0448/2   kivett út

459 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 a szántó

460 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 b erdő

461 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 c erdő

462 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 d erdő

463 MEZŐHEGYES külterület 0453   kivett saját használatú út

464 MEZŐHEGYES külterület 0454/5   erdő

465 MEZŐHEGYES külterület 0454/9   erdő

466 MEZŐHEGYES külterület 0454/11   legelő

467 MEZŐHEGYES külterület 0454/12   legelő

468 MEZŐHEGYES külterület 0454/13   legelő

469 MEZŐHEGYES külterület 0454/14   legelő

470 MEZŐHEGYES külterület 0454/16   szántó

471 MEZŐHEGYES külterület 0454/18   szántó

472 MEZŐHEGYES külterület 0454/20 a legelő

473 MEZŐHEGYES külterület 0454/20 b szántó

474 MEZŐHEGYES külterület 0456/1   erdő

475 MEZŐHEGYES külterület 0457/22   erdő

476 MEZŐHEGYES külterület 0457/25   erdő

477 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 a erdő

478 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 b erdő

479 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 c erdő

480 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 d erdő

481 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 a kivett major

482 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 b erdő

483 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 c erdő

484 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 d erdő

485 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 f erdő

486 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 g erdő

487 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 h erdő

488 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 j erdő

489 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 k erdő

490 MEZŐHEGYES külterület 0459/2 a szántó

491 MEZŐHEGYES külterület 0459/2 b erdő

492 MEZŐHEGYES külterület 0461   kivett út

493 MEZŐHEGYES külterület 0462/1 a szántó

494 MEZŐHEGYES külterület 0462/1 b erdő

495 MEZŐHEGYES külterület 0462/2   kivett út

496 MEZŐHEGYES külterület 0462/3 a szántó

497 MEZŐHEGYES külterület 0462/3 b erdő

498 MEZŐHEGYES külterület 0462/4   kivett út

499 MEZŐHEGYES külterület 0462/5   kivett csatorna

500 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 a szántó

501 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 b erdő

502 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 c rét

503 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 d erdő

504 MEZŐHEGYES külterület 0462/7   szántó
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505 MEZŐHEGYES külterület 0465 a szántó

506 MEZŐHEGYES külterület 0465 b erdő

507 MEZŐHEGYES külterület 0465 c erdő

508 MEZŐHEGYES külterület 0466   kivett saját használatú út

509 MEZŐHEGYES külterület 0467/2   kivett saját használatú út

510 MEZŐHEGYES külterület 0467/3   legelő

511 MEZŐHEGYES külterület 0467/4   kivett saját használatú út

512 MEZŐHEGYES külterület 0477 a szántó

513 MEZŐHEGYES külterület 0477 b erdő

514 MEZŐHEGYES külterület 0486   kivett út

515 MEZŐHEGYES külterület 0488   kivett saját használatú út

516 MEZŐHEGYES külterület 0490   kivett saját használatú út

517 MEZŐHEGYES külterület 0491/1   erdő

518 MEZŐHEGYES külterület 0491/2   kivett csatorna

519 MEZŐHEGYES külterület 0491/3   kivett út

520 MEZŐHEGYES külterület 0491/4 a kivett csatorna

521 MEZŐHEGYES külterület 0491/4 b kivett út

522 MEZŐHEGYES külterület 0491/5   szántó

523 MEZŐHEGYES külterület 0497/1   erdő

524 MEZŐHEGYES külterület 0497/3   erdő

525 MEZŐHEGYES külterület 0497/4 a szántó

526 MEZŐHEGYES külterület 0497/4 b erdő

527 MEZŐHEGYES külterület 0497/4 c erdő

528 MEZŐHEGYES külterület 0500   kivett saját használatú út

529 MEZŐHEGYES külterület 0502   kivett saját használatú út

530 MEZŐHEGYES külterület 0508   erdő

531 MEZŐHEGYES külterület 0538/10   erdő

532 MEZŐHEGYES külterület 0538/12   erdő

533 MEZŐHEGYES külterület 0538/13 a szántó

534 MEZŐHEGYES külterület 0538/13 b fásított terület

535 MEZŐHEGYES külterület 0552   erdő

536 MEZŐHEGYES külterület 0554   szántó

537 MEZŐHEGYES külterület 0555   kivett saját használatú út

538 MEZŐHEGYES külterület 0556 a szántó

539 MEZŐHEGYES külterület 0556 b rét

540 MEZŐHEGYES külterület 0557/1   erdő

541 MEZŐHEGYES külterület 0557/2   kivett saját használatú út

542 MEZŐHEGYES külterület 0557/3   erdő

543 MEZŐHEGYES külterület 0561/49   erdő

544 MEZŐHEGYES külterület 0563/24   erdő

545 MEZŐHEGYES külterület 0564   kivett saját használatú út

546 MEZŐHEGYES külterület 0565   erdő

547 MEZŐHEGYES külterület 0566   kivett saját használatú út

548 MEZŐHEGYES külterület 0567   szántó

549 MEZŐHEGYES külterület 0569   kivett saját használatú út

550 MEZŐHEGYES külterület 0570/4   erdő

551 MEZŐHEGYES külterület 0571   kivett saját használatú út
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552 MEZŐHEGYES külterület 0572   erdő

553 MEZŐHEGYES külterület 0584/89 a szántó

554 MEZŐHEGYES külterület 0584/89 b nádas

555 MEZŐHEGYES külterület 0584/128 a szántó

556 MEZŐHEGYES külterület 0584/128 b legelő

557 MEZŐHEGYES külterület 0584/156   szántó

558 MEZŐHEGYES külterület 0586   erdő

559 MEZŐHEGYES külterület 0587/2   erdő

560 MEZŐHEGYES külterület 0587/3   erdő

561 MEZŐHEGYES külterület 0591   erdő

562 MEZŐHEGYES külterület 0592   erdő

563 MEZŐHEGYES külterület 0615   kivett saját használatú út

564 MEZŐHEGYES külterület 0616 a szántó

565 MEZŐHEGYES külterület 0616 b erdő

566 MEZŐHEGYES külterület 0616 c rét

567 MEZŐHEGYES külterület 0616 d nádas

568 MEZŐHEGYES külterület 0616 f erdő

569 MEZŐHEGYES külterület 0616 g szántó

570 MEZŐHEGYES külterület 0616 h erdő

571 MEZŐHEGYES külterület 0616 j szántó

572 MEZŐHEGYES külterület 0617   kivett saját használatú út

573 MEZŐHEGYES külterület 0625/1   szántó

574 MEZŐHEGYES külterület 0625/2   kivett út

575 MEZŐHEGYES külterület 0625/22   erdő

576 MEZŐHEGYES külterület 0625/26 a szántó

577 MEZŐHEGYES külterület 0625/26 b erdő

578 MEZŐHEGYES külterület 0625/27   kivett út

579 MEZŐHEGYES külterület 0625/28   szántó

580 MEZŐHEGYES külterület 0626   kivett saját használatú út

581 MEZŐHEGYES külterület 0627 a erdő

582 MEZŐHEGYES külterület 0627 b rét

583 MEZŐHEGYES külterület 0627 c szántó

584 MEZŐHEGYES külterület 0627 d rét

585 MEZŐHEGYES külterület 0627 f szántó

586 MEZŐHEGYES külterület 0627 g rét

587 MEZŐHEGYES külterület 0627 h nádas

588 MEZŐHEGYES külterület 0627 j rét

589 MEZŐHEGYES külterület 0627 k nádas

590 MEZŐHEGYES külterület 0628   kivett saját használatú út

591 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 a erdő

592 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 b rét

593 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 c szántó

594 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 d legelő

595 MEZŐHEGYES külterület 0629/58   kivett út

596 MEZŐHEGYES külterület 0629/59   szántó

597 MEZŐHEGYES külterület 0630 a kivett udvar

598 MEZŐHEGYES külterület 0630 b erdő
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599 MEZŐHEGYES külterület 0630 c szántó

600 MEZŐHEGYES külterület 0637/2   szántó

601 MEZŐHEGYES külterület 0637/33   szántó

602 MEZŐHEGYES külterület 0638   kivett saját használatú út

603 MEZŐHEGYES külterület 0646/19   szántó

604 MEZŐHEGYES külterület 0646/20   szántó

605 MEZŐHEGYES külterület 0646/21   kivett út

606 MEZŐHEGYES külterület 0646/22   szántó

607 MEZŐHEGYES külterület 0646/23   kivett út

608 MEZŐHEGYES külterület 0647/3   legelő

609 MEZŐHEGYES külterület 0647/4   szántó

610 MEZŐHEGYES külterület 0647/11 a szántó

611 MEZŐHEGYES külterület 0647/11 b erdő

612 MEZŐHEGYES külterület 0650/4   erdő

613 MEZŐHEGYES külterület 0650/5   szántó

614 MEZŐHEGYES külterület 0650/6   erdő

615 MEZŐHEGYES külterület 0650/57   szántó

616 MEZŐHEGYES külterület 0654/2   kivett saját használatú út

617 MEZŐHEGYES külterület 0654/4   szántó

618 MEZŐHEGYES külterület 0655/1   erdő

619 MEZŐHEGYES külterület 0656   szántó

620 MEZŐHEGYES külterület 0657   erdő

621 MEZŐHEGYES külterület 0660 a erdő

622 MEZŐHEGYES külterület 0660 b szántó

623 MEZŐHEGYES külterület 0662   kivett saját használatú út

624 MEZŐHEGYES külterület 0663/1   erdő

625 MEZŐHEGYES külterület 0664/2 a szántó

626 MEZŐHEGYES külterület 0664/2 b erdő

627 MEZŐHEGYES külterület 0669/7   erdő

628 MEZŐHEGYES külterület 0669/10   erdő

629 MEZŐHEGYES külterület 0669/11   erdő

630 MEZŐHEGYES külterület 0670/2   erdő

631 MEZŐHEGYES külterület 0678/1   szántó

632 MEZŐHEGYES külterület 0678/2   kivett saját használatú út

633 MEZŐHEGYES külterület 0679   kivett út

634 MEZŐHEGYES külterület 0680/1   szántó

635 MEZŐHEGYES külterület 0680/4   erdő

636 MEZŐHEGYES külterület 0680/5   szántó

637 MEZŐHEGYES külterület 0682/5   erdő

638 MEZŐHEGYES külterület 0682/6   szántó

639 MEZŐHEGYES külterület 0685/1   erdő

640 MEZŐHEGYES külterület 0686   kivett saját használatú út

641 MEZŐHEGYES külterület 0688/16   erdő

642 MEZŐHEGYES külterület 0688/19   szántó

643 MEZŐHEGYES külterület 0689/1   kivett saját használatú út

644 MEZŐHEGYES külterület 0689/2   kivett saját használatú út

645 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 a szántó
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646 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 b kivett gazdasági épület, udvar

647 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 c erdő

648 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 d szántó

649 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 f erdő

650 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 g kivett töltés

651 MEZŐHEGYES külterület 0692   kivett saját használatú út

652 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 a szántó

653 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 b fásított terület

654 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 c legelő

655 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 d fásított terület

656 MEZŐHEGYES külterület 0693/2   kivett út

657 MEZŐHEGYES külterület 0693/5   kivett árok

658 MEZŐHEGYES külterület 0693/6   erdő

659 MEZŐHEGYES külterület 0693/7   szántó

660 MEZŐHEGYES külterület 0696/6   erdő

661 MEZŐHEGYES külterület 0700/2   erdő

662 MEZŐHEGYES külterület 0702/4   erdő

663 MEZŐHEGYES külterület 0702/10   szántó

664 MEZŐHEGYES külterület 0702/12   fásított terület

665 MEZŐHEGYES külterület 0702/13   kivett út

666 MEZŐHEGYES külterület 0702/14   kivett út

667 MEZŐHEGYES külterület 0702/15   erdő

668 MEZŐHEGYES külterület 0702/16 a legelő

669 MEZŐHEGYES külterület 0702/16 b kivett árok

670 MEZŐHEGYES külterület 0702/17 a szántó

671 MEZŐHEGYES külterület 0702/17 c fásított terület

672 MEZŐHEGYES külterület 0709/5 a erdő

673 MEZŐHEGYES külterület 0709/5 b legelő

674 MEZŐHEGYES külterület 0715/1   erdő

675 MEZŐHEGYES külterület 0715/37   erdő

676 MEZŐHEGYES külterület 0727/1 a erdő

677 MEZŐHEGYES külterület 0727/1 b nádas

678 MEZŐHEGYES külterület 0727/1 c nádas

679 MEZŐHEGYES külterület 0730/54 a erdő

680 MEZŐHEGYES külterület 0730/54 b nádas

681 MEZŐHEGYES külterület 0730/54 c kivett út

682 MEZŐHEGYES külterület 0730/76 a erdő

683 MEZŐHEGYES külterület 0730/76 b kivett árok

684 MEZŐHEGYES külterület 0730/76 c erdő

685 MEZŐHEGYES külterület 0732   kivett út

686 MEZŐHEGYES külterület 0733   erdő

687 MEZŐHEGYES külterület 0742/1   kivett út

688 MEZŐHEGYES külterület 0744/19   kivett út

689 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 b erdő

690 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 c legelő

691 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 d erdő

692 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 f erdő
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693 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 g erdő

694 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 h nádas

695 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 j szántó

696 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 k erdő

697 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 l erdő

698 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 m szántó

699 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 n kivett út

700 MEZŐHEGYES külterület 0744/43 a kivett út

701 MEZŐHEGYES külterület 0744/43 b erdő

702 MEZŐHEGYES külterület 0744/43 c kivett út

703 MEZŐHEGYES külterület 0744/76   erdő

704 MEZŐHEGYES külterület 0744/77 a erdő

705 MEZŐHEGYES külterület 0744/77 b legelő

706 MEZŐHEGYES külterület 0744/77 c erdő

707 MEZŐHEGYES külterület 0744/78   kivett árok

708 MEZŐHEGYES külterület 0744/84   szántó

709 MEZŐHEGYES külterület 0747   erdő

710 MEZŐHEGYES külterület 0762   kivett saját használatú út

711 MEZŐHEGYES külterület 0765   kivett saját használatú út

712 MEZŐHEGYES külterület 0766   erdő

713 MEZŐHEGYES zártkert 1002/2   erdő

714 MEZŐHEGYES zártkert 1002/4   erdő

715 MEZŐHEGYES zártkert 1007/10   szántó

716 MEZŐHEGYES zártkert 1007/11   kivett csatorna

717 MEZŐHEGYES zártkert 1007/26   szántó

718 MEZŐHEGYES zártkert 1014/1   erdő

719 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 a erdő

720 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 b kivett árok

721 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 c gyümölcsös

722 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 d kivett szérűskert

723 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 f kivett udvar

724 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 g gyümölcsös

725 MEZŐHEGYES zártkert 1018/10   kivett út

726 MEZŐHEGYES zártkert 1021 a erdő

727 MEZŐHEGYES zártkert 1021 b kivett saját használatú út

728 MEZŐHEGYES zártkert 1021 c erdő

729 MEZŐHEGYES zártkert 1021 d legelő és út

730 MEZŐHEGYES zártkert 1034/4 a kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

731 MEZŐHEGYES zártkert 1034/4 b kert

732 MEZŐHEGYES zártkert 1038/10   rét

733 MEZŐHEGYES zártkert 1039/2   szántó

734 MEZŐHEGYES zártkert 1041/6   szántó

735 MEZŐHEGYES zártkert 1041/9   legelő

736 MEZŐHEGYES zártkert 1043   szántó

737 MEZŐHEGYES zártkert 1421/2   szántó

738 MEZŐHEGYES külterület 05/07   szántó

739 MEZŐHEGYES külterület 089/8   szántó
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740 MEZŐHEGYES külterület 0103/9   szántó

741 MEZŐHEGYES külterület 0105/9   szántó

742 MEZŐHEGYES külterület 0107/13   szántó

743 MEZŐHEGYES külterület 0110/23   szántó

744 MEZŐHEGYES külterület 0126/1   szántó

745 MEZŐHEGYES külterület 0191/30   szántó

746 MEZŐHEGYES külterület 0191/31   szántó

747 MEZŐHEGYES külterület 0191/32   szántó

748 MEZŐHEGYES külterület 0218/20   legelő

749 MEZŐHEGYES külterület 0220/21   szántó

750 MEZŐHEGYES külterület 0356/1   szántó

751 MEZŐHEGYES külterület 0364/25   szántó

752 MEZŐHEGYES külterület 0417/25   szántó

753 MEZŐHEGYES külterület 0446/2   szántó

754 MEZŐHEGYES külterület 0457/27   szántó

755 MEZŐHEGYES külterület 0510/10   szántó

756 MEZŐHEGYES külterület 0510/12   legelő

757 MEZŐHEGYES külterület 0510/23   rét

758 MEZŐHEGYES külterület 0513/36   szántó

759 MEZŐHEGYES külterület 0526/3   szántó

760 MEZŐHEGYES külterület 0538/9   szántó

761 MEZŐHEGYES külterület 0570/7   szántó

762 MEZŐHEGYES külterület 0584/107   erdő

763 MEZŐHEGYES külterület 0584/156   szántó

764 MEZŐHEGYES külterület 0667/2   szántó

765 MEZŐHEGYES külterület 0668/2 b erdő

766 MEZŐHEGYES külterület 0669/9   szántó

767 MEZŐHEGYES külterület 0675   szántó

768 MEZŐHEGYES külterület 0702/6   szántó

769 MEZŐHEGYES külterület 0715/70   szántó

770 MEZŐHEGYES külterület 0715/71   szántó

771 MEZŐHEGYES külterület 0744/18   szántó

772 MEZŐHEGYES zártkert 1007/13   szántó

773 MEZŐHEGYES zártkert 1014/3   legelő

774 MEZŐHEGYES zártkert 1014/5   legelő

775 MEZŐHEGYES zártkert 1038/16 a szántó

776 MEZŐHEGYES zártkert 1038/16 b legelő



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2839

2021. évi XVI. törvény
a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi 
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról*

A kultúrstratégiai jelentőségű tevékenységek finanszírozása, támogatása, az ilyen tevékenységet ellátó intézmények kiszámítható 
működtetése, valamint a  kultúrstratégiai támogatások kedvezményezettjeinek tervezhető jövője érdekében az  Országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Kultúráért Alapítvány

1. § (1) Az  Országgyűlés a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a Magyar Kultúráért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 

a kuratórium kerüljön kijelölésre.
 (4) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

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 közfeladatai 
ellátása érdekében – az  1.  melléklet szerinti állami vagyonelemeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel az indulótőke növelése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter 
gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 (3) Az  Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az  1.  melléklet szerinti vagyonelemek 
tulajdonjoga az államra száll vissza.

3. A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő 
vagyonjuttatás

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 a Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, valamint a Budapest 
III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlan ingyenes használatát határozatlan időre biztosítani kell a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 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.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (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.

4. §  A 2.  melléklet 10. és 12.  pontja alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e  törvény erejénél fogva 
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.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) 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.

 (2) A 4. § és a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

 (3) A 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. §  Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont 1. alpontjában foglalt táblázat 1.18. és 1.19. sora.

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

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

3.
MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

üzletrész 100%-a

4.
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

üzletrész 100%-a

2. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

Az Ügynökség részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS KERÜLET HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST I. 14408/0/A/1 iroda
3. BUDAPEST I. 14408/0/A/2 üzlethelyiség
4. BUDAPEST I. 14408/0/A/3 üzlethelyiség
5. BUDAPEST I. 14408/0/A/4 egyéb helyiség
6. BUDAPEST I. 14408/0/A/5 egyéb helyiség
7. BUDAPEST I. 14408/0/A/6 lakás
8. BUDAPEST I. 14408/0/A/17 lakás



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám 2841

9. BUDAPEST I. 14408/0/A/20 lakás
10. BUDAPEST III. 18019 kivett Zichy kastély együttese
11. BUDAPEST III. 18386/3 kivett telephely
12. BUDAPEST III. 18386/4 kivett üzem, udvar és víztorony
13. BUDAPEST III. 18386/5 kivett üzem, udvar
14. BUDAPEST III. 18386/6 kivett saját használatú út
15. BUDAPEST III. 18386/9 kivett szabadidőközpont és kereskedelmi egység és üzem, udvar
16. BUDAPEST III. 23796/18 kivett ipartelep, irodaház, műteremműhely, raktár, udvar
17. BUDAPEST III. 23798/4 kivett ipartelep
18. BUDAPEST III. 23798/5 kivett ipartelep
19. BUDAPEST VI. 29610/0/A/2 iroda
20. SZEGED I. 1302/2 kivett lakóház, udvar

2021. évi XVII. törvény
a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és 
a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról*

A Magyar Táncművészeti Egyetem stratégiai céljainak megvalósítása, az  intézmény környezetének új fejlődési pályára állítása, 
megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Magyar 
Táncművészeti Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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 Magyar Táncművészeti 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.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos 
kutatási és művészeti feladatok ellátását szolgáló, az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban lévő 
ingatlanok (a  továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Egyetem 
tulajdonába kerülnek.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és 
köti meg az Egyetemmel.

 (3) Az  ingatlan, valamint a  (4)  bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a  költségvetési szervi formában működő 
Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

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

 (5) A (4) 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.

 (6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (4)  bekezdés 

szerinti ingóságok vonatkozásában az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

4. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  3.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét  
a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 7. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. §  Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1), (4) és (6) bekezdése, a 4. §, a 7. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése. 

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI 

HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 29803/1 1/1 kivett intézményi épület

3. BUDAPEST 29803/3 1/1 kivett beépített terület

4. BUDAPEST 29803/4 1/1 kivett udvar és főiskola

5. BUDAPEST 29803/5 1/1 kivett beépített terület
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2021. évi XVIII. törvény
a Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, 
valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról*

A magyar humán- és élettudományok fejlesztése, nemzeti tudáspark keretében a  Collegium Professorum Hungarorum és 
a  Piliscsabai Collegium létrehozása, a  pedagógus, egészségügyi és szociális kötelező ágazati továbbképzések fejlesztése, 
a  továbbképzéseken részt vevők támogatása, a  piliscsabai egykori egyetemi campus épületeinek megóvása a  nemzeti 
identitástudatot és összetartozást erősítő, értékmegőrző, tudományos és társadalmi feladatok érdekében az  Országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:

1. A Makovecz Campus Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a Makovecz Campus Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

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

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

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 érdekében, a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásához 
szükségessé váló, az  1.  mellékletben felsorolt ingatlanok (a  továbbiakban: Ingatlanok), a  közfeladat-ellátásra 
rendelkezésre álló Ingatlanokon található ingóságok, valamint az  Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok az  állam tulajdonszerzését követően ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
az Alapítvány tulajdonába adhatóak.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról (a  továbbiakban: ingyenes tulajdonba adás) 
– a  miniszter által az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával előkészített javaslat alapján – 
a Kormány nyilvános határozattal dönt.

 (3) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott Ingatlanokat el kívánja idegeníteni, akkor az államot elővásárlási jog illeti meg. 
Az elővásárlási jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően 
fennmaradó részét az  Alapítvány a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladatai ellátására, közérdekű 
céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési 
költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

 (5) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az Ingatlanok tulajdonjoga az államra száll 
vissza, azzal, hogy az érintett Ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja.

3. § (1) Az ingyenes tulajdonba adás során átadásra kerülő ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a tulajdonosi 
joggyakorló mint átadó és az átvevő Alapítvány képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek 
bekerülési értéke megegyezik az  adott vagyonelemre vonatkozó, a  tulajdonosi joggyakorló könyveiben szereplő 
nyilvántartási értékkel.

 (2) Az  ingyenes tulajdonba adás során a  vagyonelemek átadására per-, teher- és igénymentesen kerül sor, ide nem 
értve a  hatályban lévő bérleti szerződéseket, valamint az  érintett ingatlanokon esetlegesen fennálló, az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vezeték-, szolgalmi és használati jogokat.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. Állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen és illetékmentesen az állam kizárólagos 
tulajdonában álló, a  Budapest XI. kerület belterület 4568/211 helyrajzi számú, természetben az  1113 Budapest, 
Aga u. 6. szám, illetve a 1113 Budapest, Tardoskedd u. 2–6. szám alatti, kivett kutatóintézet megnevezésű ingatlant 
(a  továbbiakban: Ingatlan) a  Magyar Vezetőképző Alapítvány (székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; nyilvántartási 
száma: 19-01-0001842) (a továbbiakban: MVA) tulajdonába kell adni, a (2) bekezdésben meghatározott közfeladatai 
ellátásának elősegítése érdekében, azzal a  feltétellel, hogy az MVA az érintett vagyonelemeket terhelő – a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) által a tulajdonátruházás 
teljesítése érdekében kötendő szerződésben meghatározott – kötelezettségeket teljeskörűen vállalja.

 (2) Az MVA az Ingatlant az oktatási, képzési, továbbképzési, kollégiumi, szakkollégiumi tevékenység, illetve diákotthon 
megvalósításával kapcsolatos közfeladatai ellátásához használja.

5. § (1) A  4.  § (1)  bekezdése szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg.

 (2) A  szerződésben az  érintett vagyonelem forgalmi értékeként az  MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell 
megjelölni.

6. §  A 4. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik 
egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §  Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. §, a 3. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XVIII. törvényhez

Az Alapítvány részére tulajdonba adható állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM TULAJDONI HÁNYAD MEGNEVEZÉS

2. PILISCSABA 1602/2 1/1 kivett egyetem

3. PILISCSABA 1602/15 1/1 kivett egyetem

4. PILISCSABA 952 1/1 kivett egyetem, diákotthon
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2021. évi XIX. törvény
a MOL – Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról*

Az Országgyűlés – a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint az  ilyen alapítványokat vagyoni 
juttatással és egyéb szolgáltatásokkal támogató alapítók és csatlakozók társadalmi értékteremtő szerepének állami elismerése, 
továbbá ezek társadalmilag hasznos tevékenységének támogatása és védelme jegyében – a következő törvényt alkotja:

1. A MOL – Új Európa Alapítvány létrehozása, feladatai

1. § (1) Az  Országgyűlés a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványról szóló 2021. évi IX. törvény  
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a  Kormányt, hogy az  állam mint társalapító nevében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a MOL – Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

2. § (1) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (2) Az  Alapítványt a  magyar állam és a  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság azonos 
mértékű – közvetlen vagy közvetett – vagyoni hozzájárulással, azonos jogok és kötelezettségek mellett alapítja,  
így az Alapítvány által harmadik személyek részére nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió Működéséről 
szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak.

2. Az Alapítványnak történő vagyonjuttatás

3. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdésében, az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (1)  bekezdésében és a  KEKVA tv. 12.  §-ában 
foglaltak alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv.-ben meghatározott közfeladata 
ellátása érdekében – az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § 
(2)  bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az  indulótőke növelése érdekében az  Alapítvány tulajdonába kell 
adni. Ennek során a Vtv. 69/B. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az  állam képviseletében a  miniszter jár el, 
aki a  részvények tekintetében az  Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával gyakorolja az  államot megillető 
tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

 (3) Az Alapítvány alapító okiratában rendelkezni kell arról, hogy
a) az  Alapítvány közérdekű céljainak és közfeladatainak megvalósítására elsősorban az  alapítók által rendelt 

vagyon hozama, továbbá a csatlakozók és adományozók által juttatott vagyon használható fel,
b) az  Alapítvány köteles az  alapítók által rendelt vagyon hozamának terhére tartalékot képezni, ami 

a  befektetési szabályzat rendelkezése szerint fektethető be, illetve használható fel az  Alapítvány közérdekű 
céljainak és közfeladatainak megvalósítása érdekében,

c) az  Alapítvány kizárólag olyan kötelezettséget vállalhat, amire a  juttatott vagyon hozama, illetve a  képzett 
tartalék, továbbá az egyéb rendelkezésre álló források fedezetet biztosítanak.

4. §  Az Alapítvány az  állam által a  tulajdonába adott részvények elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés 
költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  KEKVA tv.-ben meghatározott közfeladata ellátására és 
közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.



2846	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám	

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  A 2. § (1) bekezdése, a 3. § (1) és (3) bekezdése, a 4. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XIX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B

1. A részvényt kibocsátó gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

42 977 996 darab „A” sorozatú törzsrészvény

2021. évi XX. törvény
a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért 
Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról*

Annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme és Európa 5 legkiválóbb gyógyító egyeteme közé 
kerüljön, az ehhez szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Nemzeti 
Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

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.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (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 – az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (a továbbiakban: részvények) 
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Alapítvány tulajdonába kell adni. Az  Alapítvány első 
alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, 
aki 2021. augusztus 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (4) Ha az  Alapítvány a  tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az  elidegenítésből származó bevételnek 
az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az  Alapítvány a  közérdekű céljainak 
megvalósítására és a  KEKVA tv. 1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles 
fordítani.

3. § (1) 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.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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  
a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Alapítvány az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) 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.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

 (3) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

 (4) 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) 
e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (5) A (4) 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.

 (6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (4)  bekezdés 

szerinti ingóságok vonatkozásában az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

6. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
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az  alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem 
az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. §  Az 1.  § (3)–(5)  bekezdése, a  2.  § (1), (2) és (4)  bekezdése, a  3.  § (1) és (4)  bekezdése, a  4.  §, az  5.  § (1), (4) és 
(6) bekezdése, a 6. §, a 9. §, valamint az 1–3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

9. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése. 

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A B

1. Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés 

megjelölése

2.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

9 777 658 db „C” sorozatú részvény 
(HU0000123096h)

2. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI 

HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2. ALSÓÖRS 37 1/1 kivett üdülőépület, udvar

3. BALATONFÖLDVÁR 541 1/1 kivett csónakház

4. BALATONVILÁGOS 1226 1/1 kivett üdülőépület, udvar

5. BALATONVILÁGOS 1189 1/1 kivett üdülőépület, udvar

6. BUDAPEST 25937/2/B/133 1/1 öröklakás

7. BUDAPEST 36663/0/A/14 1/1 raktár

8. BUDAPEST 36675/0/A/15 9/10 lakás

9. BUDAPEST 36675/0/A/24 9/10 lakás

10. BUDAPEST 37095/3/A/32 1/1 lakás

11. BUDAPEST 38315/86 1/1 kivett egyéb épület és sportcsarnok udvar

12. BUDAPEST 38440/39 16786/309041 kivett sporttelep és közpark
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3. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI 

HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 4914/1 1/1 kivett intézményi épület

3. BUDAPEST 6844 1/1 kivett beépítetlen terület

4. BUDAPEST 6847 1/1 kivett kórház

5. BUDAPEST 9520 1/1 kivett kórház

6. BUDAPEST 10119/2 1/1 kivett kórház és orvosi rendelő, udvar

7. BUDAPEST 10171/5 1/1 kivett kórház

8. BUDAPEST 10733/12 1/1 kivett oktatási intézet, udvar

9. BUDAPEST 28296 1/1 kivett lakóház, udvar

10. BUDAPEST 34045 1/1 kivett udvar és kollégium

11. BUDAPEST 35880 1/1 kivett kórház

12. BUDAPEST 36164 1/1 kivett kórház

13. BUDAPEST 36101 1/1 kivett iroda és nővérszálló

14. BUDAPEST 36173 1/1 kivett udvar és kollégium

15. BUDAPEST 36177/1 1/1 kivett kórház

16. BUDAPEST 36202 1/1 kivett beépítetlen terület

17. BUDAPEST 36209 1/1 kivett kórház

18. BUDAPEST 36262 1/1 kivett kórház

19. BUDAPEST 36434/1 1/1 kivett kórház

20. BUDAPEST 36458/2 1/1 kivett kórház

21. BUDAPEST 36498 1/1 kivett kórház és egyéb épület, udvar

22. BUDAPEST 36675/0/A/3 85/100 iroda

23. BUDAPEST 36676 1/1 kivett irodaház

24. BUDAPEST 36728 1/1 kivett orvosi rendelő, udvar

25. BUDAPEST 36729 1/1 kivett orvosi rendelő, udvar

26. BUDAPEST 36766 1/1 kivett udvar és kollégium

27. BUDAPEST 36769 1/1 kivett garázs és oktatási központ

28. BUDAPEST 36771/14 1/1 kivett kórház

29. BUDAPEST 36774 1/1 kivett beépítetlen terület

30. BUDAPEST 36775 1/1 kivett beépítetlen terület

31. BUDAPEST 36792 1/1 kivett kórház

32. BUDAPEST 36868 1/1 kivett egyetem

33. BUDAPEST 36873/0/A/1 1/1 egészségügyi intézmény

34. BUDAPEST 36873/0/B/1 1/1 orvosi centrum

35. BUDAPEST 36873/0/C/1 1/1 egészségügyi részleg

36. BUDAPEST 37192 1/1 kivett egyetem

37. BUDAPEST 37196/2 1/1 kivett egyetem

38. BUDAPEST 37274 1/1 kivett kollégium

39. BUDAPEST 37348/2 1/1 kivett beépített terület

40. BUDAPEST 37348/2/A 1/1 Oktatási és Kutatási központ

41. BUDAPEST 37348/5 1/1 kivett magánút
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42. BUDAPEST 37414 1/1 kivett lakóház, udvar

43. BUDAPEST 37418 1/1 kivett lakóház, udvar

44. BUDAPEST 37419 1/1 kivett lakóház, udvar

45. BUDAPEST 37469 1/1 kivett irodaház

46. BUDAPEST 37508 1/1 kivett kórház

47. BUDAPEST 37525/2 1/1 kivett kórház

48. BUDAPEST 38229/10 1/1 kivett beépített terület

49. BUDAPEST 38710 1/1 kivett lakóház, udvar

50. BUDAPEST 38717/4 1/1 kivett egyetem

51. BUDAPEST 38726 1/1 kivett óvoda

52. BUDAPEST 39087/2 1/1 kivett főiskola

53. BUDAPEST 73512 4029/4956 kivett egyetem

54. CEGLÉD 4736 1/3 kivett lakóház, udvar

55. ZALAEGERSZEG 2543 6/12 kivett lakóház, udvar

56. ZALAEGERSZEG 2544 2/4 kivett beépített terület

2021. évi XXI. törvény
a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról*

A Nyíregyházi Egyetem többfókuszú stratégiai céljainak megvalósítása, az  intézmény és környezetének új fejlődési pályára 
állítása, megújítása, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:

1. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Nyíregyházi 
Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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  Nyíregyházi 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.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott 
oktatási és tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a Napkor 0178/27 helyrajzi számú állami tulajdonban 
lévő ingatlan 32/100 tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében az ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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  Alapítvány 
az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos 
kutatási feladatok ellátását szolgáló, az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló ingatlanok (ezen 
alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem 
tulajdonába kerülnek.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és 
köti meg az Egyetemmel.

 (3) Az ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.
 (4) Az  ingatlan 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 közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (5) 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) 
e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  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.

 (7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét  
a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, valamint az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. §  Az 1.  § (3)–(5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1) és (4)  bekezdése, a  4.  §, az  5.  § (1), (5) és (7)  bekezdése, a  6.  §, a  9.  §, 
valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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9. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI 

HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2 NYÍREGYHÁZA 1024/18 1/1 kivett főiskola
3 NYÍREGYHÁZA 1375/21 1/1 kivett főiskola

4 NYÍREGYHÁZA 1375/22 1/1
kivett főiskola, uszoda, gázmotoros energia központ 
testnevelési tanszék

5 NYÍREGYHÁZA 1385/12 1/1 kivett ipartelep, lakóház, udvar, gazdasági épület
6 NYÍREGYHÁZA 2263/94 1/1 kivett általános iskola, udvar és gazdasági épület
7 RAKAMAZ 2408 1/1 kivett üdülőépület

2021. évi XXII. törvény
a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és 
az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról*

Az Óbudai Egyetem stratégiai céljainak, a  nemzetközileg is meghatározó műszaki felsőoktatási tudásközpont szerepének 
eléréséhez szükséges, az  Óbudai Egyetem új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az  Országgyűlés a  következő 
törvényt alkotja:

1. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Rudolf Kalman 
Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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 az  Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi  

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni 
juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

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

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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 
az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

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

 (2) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

 (3) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és az  MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés 
megszűnik.

 (4) 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) 
az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (5) A (4) 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.

 (6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (7) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint a  (4)  bekezdés 

szerinti ingóságok vonatkozásában az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (8) A  3.  mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlan esetében, amennyiben az  Egyetem valamely 
jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát 
az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján 
jegyzi be.

6. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv.  
1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására 
köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem 
használhatja fel.
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4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. §  Az 1.  § (3)–(5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1) és (4)  bekezdése, a  4.  §, az  5.  § (1), (4) és (6)  bekezdése, a  6.  §, a  9.  §, 
valamint az 1–3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BALATONSZEPEZD 144/5 1/1 kivett táborhely

3. BUDAPEST 14729/7 1/1 kivett épület, udvar

4. BUDAPEST 16197/2 1/1 kivett beépítetlen terület

5. BUDAPEST 16198/1 1/1 kivett beépítetlen terület

6. BUDAPEST 16198/2 1/1 kivett beépítetlen terület

7. SZÉKESFEHÉRVÁR 806 1/1 kivett udvar

8. ZAMÁRDI 2175 1/1 kivett üdülőépület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez 

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 14724/1 1/1 kivett főiskola

3. BUDAPEST 14726/3 1/1
kivett udvar, főiskola, 
kollégium

4. BUDAPEST 16198/4 1/1 kivett kollégium

5. BUDAPEST 17569/2 1/1 kivett udvar és főiskola

6. BUDAPEST 28920 1/1 kivett udvar és kollégium

7. BUDAPEST 32683/2 1/1 kivett lakóház, udvar

8. BUDAPEST 32683/3 1/1 kivett kórház

9. BUDAPEST 32788 1/1 kivett egyetem

10. BUDAPEST 32791 1/1 kivett egyetem

11. BUDAPEST 34663 1/1
kivett intézményi épület, 
udvar

12. BUDAPEST 35165 1/1 kivett udvar főiskola
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13. BUDAPEST 35246 1/1
kivett udvar főiskola, 
kollégium

14. BUDAPEST 35246/0/A/l 1/1 egyéb helyiség egyetem

15. BUDAPEST 35246/0/A/2 1/1 étterem, konyha

16. BUDAPEST 35246/0/A/3 1/1 kollégium

17. BUDAPEST 35263 5024/7138 kivett udvar és főiskola

18. BUDAPEST 36651 1/1 kivett kollégium

19. NAGYMAROS 1927 1/1 kivett épület mérőtelep

20. SALGÓTARJÁN 1794 1/1 kivett pártház

21. SZÉKESFEHÉRVÁR 795 1/1 kivett kollégium

22. SZÉKESFEHÉRVÁR 796 1/1 kivett főiskola

23. SZÉKESFEHÉRVÁR 6120/11 1/1 kivett kollégium

24. SZÉKESFEHÉRVÁR 8482/1 1/1 kivett főiskola

3. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez 

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 16194/3 1/1 kivett beépítetlen terület

3. NAGYMAROS 1926/2 1/1 kivett lakóház, udvar

2021. évi XXIII. törvény
a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról*

A Szegedi Tudományegyetem régiós szerepének erősítése és stratégiai céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő 
törvényt alkotja:

1. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA  tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Szegedi 
Tudományegyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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  Szegedi Tudományegyetem (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.

3. § (1) 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, az  1.  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.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA  tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Alapítvány az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdése, a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdése és a  KEKVA  tv. 12.  §-a alapján – az  Egyetem közérdekű 
céljainak megvalósítása és a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében  – 
a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló üzletrészét ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Egyetem tulajdonába kell adni annak kötelezettségével, hogy 
a tulajdonba adást követő hat hónapon belül az Egyetem a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaságot megszünteti oly módon, hogy annak feladatait az Egyetem lássa el általános jogutódként. Az Egyetem 
első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

 (2) Az  Egyetem kérelmére a  cégbíróság végelszámolás lefolytatása nélkül törli a  KAÁLI REK Reprodukciós Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaságot a  cégjegyzékből. A  törlés iránti kérelmet az  Egyetem a  jogutód nélküli 
megszüntetésre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 
2021. december 20. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (4) A  KEKVA  tv. 13.  § (1) és (8)  bekezdése alapján az  Egyetem KEKVA  tv. 1.  melléklete szerinti közfeladata ellátását és 
közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a Szeged, II. kerület 11634 és 11637 helyrajzi számú állami tulajdonban 
álló ingatlanokon az Egyetem javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot 
kell alapítani.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg a  (4)  bekezdés szerinti ingatlanokban 
a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
ingóságok) e  törvény erejénél fogva ingyenesen az  Egyetem tulajdonába kerülnek. Az  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.

 (6) Az  Egyetem gondoskodik az  általa vagy a  tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen 
használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.
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6. § (1) 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, 
ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (e  §  alkalmazásában a  továbbiakban együtt: ingatlan) 
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

 (3) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

 (4) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (5)  bekezdés 
szerinti ingóságok vonatkozásában a  (6)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA  tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladat 
ellátására rendelkezésre álló, a  jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonban 
lévő ingó vagyontárgyak (e  §  alkalmazásában a  továbbiakban: ingóságok) e  törvény erejénél fogva az  Egyetem 
tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  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.

 (7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

7. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  6.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
a  KEKVA  tv. 1.  melléketében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

8. § (1) A  3.  melléklet szerinti ingatlan és a  hozzá funkcionálisan kapcsolódó ingóságok az  Egyetem – KEKVA  tv. 
1.  mellékletében meghatározott – közfeladatai ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen az  Egyetem 
vagyonkezelésébe kerülnek.

 (2) Az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.
 (3) Az MNV Zrt. és az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

ELI-HU  NKft.) között fennálló vagyonkezelési szerződés – külön elszámolás, a  folyamatban lévő beruházások 
vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül – megszűnik, azzal, hogy az  MNV Zrt., a  magyar állam és 
az  ELI-HU  NKft. a  vagyonkezeléssel érintett ingatlanok és a  hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok 
tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

 (4) Az  Egyetem a Vtv. 27.  § (7)  bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e  törvény erejénél fogva 
mentesül. Az  Egyetem által az  e  törvény alapján végzett, a  vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység 
– ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

 (5) Az  Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy 
beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami 
vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az  Egyetem – a  tulajdonosi joggyakorlóval 
történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével 
tesz eleget.

 (6) Az  Egyetemet megilletik az  Nvtv. 11.  § (8)  bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a  tulajdonos 
kötelezettségei, azzal, hogy az  állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az  építési tevékenység 
megvalósítása céljából az  Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a  tulajdonosi joggyakorló 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

 (7) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési 
szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az  Egyetem köteles a  vagyonkezelésében álló állami vagyont 
– az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatni a  tulajdonosi joggyakorló 
részére.
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9. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása 
és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – az ELI-HU NKft. 
állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába 
kell adni.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 
az ELI-HU NKft. tekintetében 2021. augusztus 1. napjától a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését 
követően fennmaradó részét az  Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében 
foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 6–9. §, a 12. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § 2021. december 20-án lép hatályba.

11. §  Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (4)–(5) bekezdése, a 6. § (1), (5) és 
(7) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 12. §, valamint az 1–3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

12. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM  

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BALATONBOGLÁR 1499 1/1 kivett üdülőépület, udvar

3. BALATONBOGLÁR 1509 1/1 kivett üdülőépület, udvar

4. FONYÓD 8255 1/1 kivett üdülőépület, udvar

5. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 12773 1/1 kivett középiskola

6. SZEGED II. KERÜLET 01392/29 1/1 kivett beépítetlen terület

7. SZEGED II. KERÜLET 01392/30 1/1
kivett körforgalom számára 
megnyitott magánút

8. SZEGED II. KERÜLET 01392/31 1/1
kivett körforgalom számára 
megnyitott magánút

9. SZEGED II. KERÜLET 01392/32 1/1 kivett beépítetlen terület

10. SZEGED III. KERÜLET 02216 1/1 kivett épület, udvar, út

11. SZEGED I. KERÜLET 240/2 1/1 kivett udvar és középület

12. SZEGED I. KERÜLET 422/A/1 1/1 lakás

13. SZEGED I. KERÜLET 422/A/5 1/1 garázs

14. SZEGED I. KERÜLET 1594/8 1/1 kivett lakóház, udvar

15. SZEGED I. KERÜLET 2289/85/A 1/1 üdülőépület

16. SZEGED I. KERÜLET 2289/90/A 1/1 üdülőépület

17. SZEGED I. KERÜLET 2582/A/19 1/1 lakás
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18. SZEGED I. KERÜLET 2671/1/A/4 1/1 lakás

19. SZEGED I. KERÜLET 3581/A/10 1/1 lakás

20. SZEGED I. KERÜLET 3641/A/18 1/1 lakás

21. SZEGED I. KERÜLET 4046/22/A/12 1/1 lakás

22. SZEGED I. KERÜLET 4087/A/5 1/1 lakás

23. SZEGED I. KERÜLET 4128 1/1 kivett lakóház, udvar

24. SZEGED III. KERÜLET 5500/3 1/1 kivett üdülőépület, udvar

25. SZEGED II. KERÜLET 11643/17/A/8 1/1 lakás

26. SZEGED II. KERÜLET 12157/A/18 1/1 lakás

27. SZEGED II. KERÜLET 12157/A/23 1/1 garázs

28. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/2 1/1 lakás

29. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/3 1/1 lakás

30. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/4 1/1 lakás

31. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/5 1/1 lakás

32. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/6 1/1 lakás

33. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/9 1/1 lakás

34. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/10 1/1 lakás

35. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/13 1/1 lakás

36. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/15 1/1 lakás

37. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/16 1/1 lakás

38. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/18 1/1 lakás

39. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/20 1/1 lakás

40. SZEGED II. KERÜLET 12404/14 508/769 kivett lakóház

41. SZEGED II. KERÜLET 16297/10/A/21 1/1 lakás

42. SZEGED III. KERÜLET 21013/9 1/1 kivett telephely

43. SZEGED III. KERÜLET 25528/2 1/1 épület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM  

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BAJA 7215 1/1
kivett csillagvizsgáló, meteorológiai 
épület, hidrogéntároló épület és 
udvar

3. DOMASZÉK 045/23 1/1 kivett telephely

4. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 12774 1/1 kivett épület, udvar

5. SZEGED II. KERÜLET 01392/3 1/1 kivett beépítetlen terület

6. SZEGED II. KERÜLET 01392/4 1/1 kivett beépítetlen terület

7. SZEGED II. KERÜLET 01392/6 1/1
kivett 5 épület, udvar és park és 
kerékpártároló

8. SZEGED II. KERÜLET 01392/17 1/1 kivett beépítetlen terület

9. SZEGED II. KERÜLET 01392/23 1/1 kivett beépítetlen terület

10. SZEGED II. KERÜLET 01392/24 1/1 kivett közút

11. SZEGED II. KERÜLET 01392/26 1/1 kivett közút
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12. SZEGED II. KERÜLET 01392/27 1/1 kivett épület, udvar park

13. SZEGED II. KERÜLET 01392/28 1/1 kivett beépítetlen terület

14. SZEGED I. KERÜLET 233 1/1
kivett kollégium, nőgyógyászati 
orvosi rendelő, tanterem

15. SZEGED I. KERÜLET 237 1/1 kivett sporttelep

16. SZEGED I. KERÜLET 240/1 1/1 kivett udvar és 2 kollégium

17. SZEGED I. KERÜLET 278 1/1
kivett oktatási intézmény és 
kollégium

18. SZEGED I. KERÜLET 493 1/1 kivett lakóház,udvar

19. SZEGED I. KERÜLET 1732 1/1 kivett kutató és oktató épület

20. SZEGED I. KERÜLET 2106 1/1 kivett arborétum

21. SZEGED I. KERÜLET 2108 1/1 kivett arborétum

22. SZEGED I. KERÜLET 2109 1/1 kivett csatorna

23. SZEGED I. KERÜLET 2110 1/1 kivett arborétum

24. SZEGED I. KERÜLET 2136/1 1/1 kivett arborétum

25. SZEGED I. KERÜLET 2984 1130/5189
kivett irodaház, fedett-nyitott 
gépkocsitároló, udvar

26. SZEGED I. KERÜLET 3100 1/1 kivett lakóház, udvar

27. SZEGED I. KERÜLET 3185 720/1955 kivett oktatási intézmény

28. SZEGED I. KERÜLET 3373 1/1 kivett lakóház, udvar

29. SZEGED I. KERÜLET 3435 1/1 kivett iskola

30. SZEGED I. KERÜLET 3437 9182/10000 kivett irodaház

31. SZEGED I. KERÜLET 3481 1/1 kivett beépítetlen terület

32. SZEGED I. KERÜLET 3482 1/1 kivett lakóház, udvar

33. SZEGED I. KERÜLET 3486 1/1 kivett egyetem

34. SZEGED I. KERÜLET 3487 1/1
kivett tanulmányi és információs 
központ

35. SZEGED I. KERÜLET 3498 1/1 kivett lakóház, udvar

36. SZEGED I. KERÜLET 3506 1/1 kivett kollégium

37. SZEGED I. KERÜLET 3507/1 1/1 kivett középiskola

38. SZEGED I. KERÜLET 3511 1/1 kivett általános iskola

39. SZEGED I. KERÜLET 3568 1/1 kivett óvoda

40. SZEGED I. KERÜLET 3693 1/1 kivett épület és udvar

41. SZEGED I. KERÜLET 3700 1/1 kivett lakóház, udvar

42. SZEGED I. KERÜLET 3713 1/1 kivett egyetem

43. SZEGED I. KERÜLET 3715 1/1
kivett épület, udvar, felsőfokú 
oktatási egység

44. SZEGED I. KERÜLET 3716 1/1 kivett kollégium

45. SZEGED I. KERÜLET 3717 1/1 kivett kórház

46. SZEGED I. KERÜLET 3719 1/1 kivett irodaház

47. SZEGED I. KERÜLET 3724 1/1 kivett kórház

48. SZEGED I. KERÜLET 3728/1 1/1 kivett épület

49. SZEGED I. KERÜLET 3728/3 1/1 kivett épület

50. SZEGED I. KERÜLET 3728/6 1/1 kivett épület

51. SZEGED I. KERÜLET 3729 1/1 kivett kórház

52. SZEGED I. KERÜLET 3737/3 1/1 kivett kollégium

53. SZEGED I. KERÜLET 3754 1/1 kivett kórház

54. SZEGED I. KERÜLET 3762 1/1 kivett egyetem és udvar
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55. SZEGED I. KERÜLET 3769 1/1 kivett kutatóintézet

56. SZEGED I. KERÜLET 3770 1/1 kivett lakóház, udvar

57. SZEGED I. KERÜLET 3771 1/1 kivett kutatóintézet

58. SZEGED I. KERÜLET 3772 1/1 kivett egyetem

59. SZEGED I. KERÜLET 3895 88/200 kivett üzem

60. SZEGED I. KERÜLET 3911 1/1 kivett egyetem

61. SZEGED I. KERÜLET 3956/2 951/1362 kivett irodaház

62. SZEGED II. KERÜLET 10874 1/1 kivett általános iskola

63. SZEGED II. KERÜLET 11633 1/1 kivett beépítetlen terület

64. SZEGED II. KERÜLET 11639 1/1 kivett gimnázium

65. SZEGED II. KERÜLET 12299 1/1 kivett oktatási centrum, udvar

66. SZEGED III. KERÜLET 20277/1 1/1 kivett szálloda

67. SZEGED III. KERÜLET 20294/1 1/1 kivett klinika és udvar

68. SZEGED III. KERÜLET 20294/2 1/1 kivett beépítetlen terület

69. SZEGED III. KERÜLET 20323/1 1/1
kivett épület, udvar, park és 
adótorony

70. SZEGED III. KERÜLET 20353 1/1 kivett sporttelep

71. SZEGED III. KERÜLET 25187 1/1 kivett felsőoktatási épület

72. SZEGED III. KERÜLET 25192/1 1/1 kivett üzem

73. SZEGED III. KERÜLET 25192/2 1/1 kivett üzem

74. SZEGED III. KERÜLET 25528/1 1/1 kivett épület

75. SZEGED III. KERÜLET 25542/A 38/100 egyéb épület pszichiátria

76. SZEGED III. KERÜLET 25562/6 1/1 kivett épület, udvar

77. SZEGED III. KERÜLET 25600 1/1 kivett egyetem

78. SZEGED III. KERÜLET 25607 1/1 kivett egyetem, út

79. SZEGED III. KERÜLET 25851/5 1/1 kivett szálloda

80. SZEGED III. KERÜLET 26013/1 1/1 kivett beépítetlen terület

81. SZEGED III. KERÜLET 26122 1/1 kivett beépítetlen terület

3. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM  

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. SZEGED II. KERÜLET 01392/2 1/1
kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút

3. SZEGED II. KERÜLET 01392/16 1/1
kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút

4. SZEGED II. KERÜLET 01392/19 1/1 kivett beruházási terület

5. SZEGED II. KERÜLET 01392/20 1/1 kivett beépítetlen terület

6. SZEGED II. KERÜLET 01392/21 1/1
kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút
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2021. évi XXIV. törvény
a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról*

A sporttudományi képzési terület, ezen keresztül az élsportot és az egészséges életmódot támogatni kész magyar felsőoktatási 
intézményrendszer és környezetének megerősítése, a  képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a  képzésben részt vevők 
támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Testnevelési Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Testnevelési 
Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok gyakorlására a  miniszter kerüljön 
kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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 Testnevelési 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.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

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

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

 (3) Az  (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az  (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására 
rendelkezésre álló, az  Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó 
vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem 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  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a  (3)  bekezdés 
szerinti ingóságok vonatkozásában a  (4)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (7) Az  Egyetem és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló 

vagyonkezelői szerződés megszűnik.

4. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  3.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. §  Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1), (3) és (6) bekezdése, a 4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 
38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése. 

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXIV. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 4818/4 kivett egyetem és mentőállomás és sportpálya

3. BUDAPEST 7667 kivett egyetem és kollégium és étterem

4. BUDAPEST 7668 kivett kollégium

5. BUDAPEST 7669 kivett kollégium

6. BUDAPEST 7670 kivett egyetem

7. BUDAPEST 7671 kivett egyetem

8. BUDAPEST 7672 kivett egyetem

9. BUDAPEST 7673 kivett lakóház, udvar és egyetem

10. BUDAPEST 7674 kivett lakóház és egyetem és transzformátorház

11. BUDAPEST 7675 kivett egyetem

12. BUDAPEST 7676 kivett egyetem

13. BUDAPEST 7804 kivett egyetem

14. BUDAPEST 7805/1 kivett udvar és egyetem és kórház

15. BUDAPEST 60058 kivett lakóház, udvar

16. BUDAPEST 60061 kivett lakóház, udvar

17. BUDAPEST 60062 kivett lakóház, udvar

18. BUDAPEST 60063 kivett üdülőépület, udvar

19. VELENCE 1111 kivett továbbképző intézet
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2021. évi XXV. törvény
a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról*

A szőlész-borász, valamint a  turizmus-vendéglátás képzést, ezen keresztül az  innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási 
intézményrendszer és környezetének megerősítése, a  képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a  képzésben részt vevők 
támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a  továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a Tokaj-Hegyalja 
Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

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  Tokaj-Hegyalja 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.

 (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 – az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (a továbbiakban: részvények) 
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  Alapítvány tulajdonába kell adni. Az  Alapítvány első 
alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, 
aki 2021. augusztus 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (4) Ha az  Alapítvány a  tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az  elidegenítésből származó bevételnek 
az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az  Alapítvány közérdekű céljainak 
megvalósítására és a  KEKVA tv. 1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles 
fordítani.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

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

 (2) Az  Egyetem Sárospatak, 172/2 helyrajzi számú ingatlanon a  Magyar Nemzeti Múzeum elhelyezéséül szolgáló 
ingatlanrészekre ingyenes használati jogot biztosít határozatlan időre. Az  ingyenes használati jog mértékét 
az Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum megállapodással kötelesek rendezni.

 (3) Az  ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és 
köti meg az Egyetemmel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) Az ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a  jogelőd 

központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, az  Egyetem feladatellátását biztosító, állami tulajdonú ingó 
vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  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.

 (7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
 (8) Az  ingatlan vonatkozásában a  (3)  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 közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

4. §  Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – a  3.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét  
a  KEKVA tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 7. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. §  Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 3. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 4. §, a 7. §, valamint az 1. és 
a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXV. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B

1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2. Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság
400 694 darab „A” sorozatú részvény
(HU0000108261)

2. melléklet a 2021. évi XXV. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI 

HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. SÁROSPATAK 172/2 1/1 Kivett épület
3. SÁROSPATAK 249 1/1 kivett épület
4. SÁROSPATAK 253/3 1/1 kivett egyetem
5. SÁROSPATAK 263 1/1 kivett irodaház (oktatási központ)
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2021. évi XXVI. törvény
az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány  
és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról*

A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szintű tudásközpont szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő 
törvényt alkotja:

1. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a  Kormányt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Universitas 
Quinqueecclesiensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében a  felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

 (4) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. §  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 Pécsi Tudományegyetem (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.

3. § (1) 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, az  1.  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.

 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

 (3) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

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 
a  KEKVA  tv. 1.  mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok 
megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem az  ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek 
finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) 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, 
ingatlanok tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

 (3) A  költségvetési szervi formában működő Egyetem és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

 (4) Az  ingatlan vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint az  (5)  bekezdés 
szerinti ingóságok vonatkozásában a  (6)  bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az  Egyetemet a  KEKVA tv. 
1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

 (5) 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) 
e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  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.

 (7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 54. sorában meghatározott, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e  törvény 
erejénél fogva határozatlan idejű 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 az MNV Zrt. kérelmezi.

 (2) Az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlant – az  5.  §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésekben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából 
származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében 
meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem 
az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

7. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és 
a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a PTE Politechnika 
Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű 
Társaság – az  állam tulajdonában álló – üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 
2021. augusztus 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglalt üzletrészek elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek 
kiegyenlítését követően fennmaradó részét az  Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a  KEKVA tv. 
1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

 (4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

8. §  A Szekszárd 4443/1 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értékén történő átvezetéssel az  Egyetem 
tulajdonába kell adni.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2–8. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, 
a 7. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 8. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

 (2) A 6. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §  Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke



2868	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	75.	szám	

1. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYAD
MEGNEVEZÉS

2. BALATONLELLE 3097 1/1 kivett üdülőépület, udvar

3. FONYÓD 8557 1/1 kivett üdülőépület, udvar

4. KAPOSVÁR 4211/5 1/1 kivett garázs

5. PÉCS 0316/2 1/1 kivett TV- és rádió adó

6. PÉCS 2566/1 1/1 kivett lakóház

7. PÉCS 3493/7/A/20 1/1 lakás

8. PÉCS 4910/3 1/1 kivett 4 épület, udvar

9. PÉCS 5193/9/A 1/1 egyéb épület

10. PÉCS 16637/A/4 12/15 iroda

11. PÉCS 16710/A/18 1/1 lakás

12. PÉCS 18572 1/1 kivett kórház

13. PÉCS 20929/A/61 1/1 lakás

14. PÉCS 22159/16/A/12 1/1 lakás

15. PÉCS 23913/54/A/1 1/1 lakás

16. PÉCS 23913/54/A/2 1/1 lakás

17. PÉCS 23913/54/A/3 1/1 lakás

18. PÉCS 23913/54/A/4 1/1 lakás

19. PÉCS 23913/54/A/5 1/1 lakás

20. PÉCS 23913/54/A/6 1/1 lakás

21. PÉCS 23913/54/A/7 1/1 lakás

22. PÉCS 23913/54/A/8 1/1 lakás

23. PÉCS 23913/54/A/9 1/1 lakás

24. PÉCS 23913/54/A/10 1/1 lakás

25. PÉCS 23913/54/A/11 1/1 lakás

26. PÉCS 23913/54/A/12 1/1 lakás

27. PÉCS 23913/54/A/13 1/1 lakás

28. PÉCS 23913/54/A/14 1/1 lakás

29. PÉCS 23913/54/A/15 1/1 lakás

30. PÉCS 23913/54/A/16 1/1 garázs

31. PÉCS 23913/54/A/17 1/1 garázs

32. PÉCS 23913/54/A/18 1/1 egyéb helyiség

33. PÉCS 24021 1/1 kivett szanatórium

34. PÉCS 46942 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

35. PÉCS 52190 1/1 kivett 3 gazdasági épület, udvar

36. SZÁLKA 118 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
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2. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYAD
MEGNEVEZÉS

2. KAPOSVÁR 4211/6 1/1 kivett egyetem

3. ORFű 816 1/1 kivett – 2 üdülőépület, udvar

4. PÉCS 337/1 1/1 kivett beépítetlen terület

5. PÉCS 533/48 1/1 kivett középiskola és transzformátorház

6. PÉCS 610/3/A/3 1/1 kollégium

7. PÉCS 610/3/A/4 1/1 kollégium

8. PÉCS 610/3/A/5 1/1 kollégium

9. PÉCS 610/3/A/6 1/1 kollégium

10. PÉCS 620/14 1/1
kivett udvar, 16 intézményi épület  
és 9 gazdasági épület

11. PÉCS 1816/19 1/1 kivett épület, udvar

12. PÉCS 1816/21 1/1 kivett saját használatú út

13. PÉCS 2566/2 1/1 kivett gazdasági épület

14. PÉCS 2567 1/1 kivett beépítetlen terület

15. PÉCS 2900 1/1 kivett beépítetlen terület

16. PÉCS 2917/2 1/1 kivett út

17. PÉCS 2917/3 1/1 kivett út

18. PÉCS 2917/5 1/1
kivett kórház – kollégium, oktatási és 
kutatási központ és udvar (10 db épület)

19. PÉCS 2958/1 1/1 kivett kollégium

20. PÉCS 3206 1/1
kivett kórház, 31 egyéb épület, kapcsoló 
állomás, lakóház, udvar gazdasági épület, 
raktár

21. PÉCS 3213/2 1/1 kivett gazdasági épület

22. PÉCS 3431/6 1/1 kivett középiskola

23. PÉCS 3431/7 1/1 kivett egyetem

24. PÉCS 3460/2 1/1 kivett általános iskola

25. PÉCS 4114 1/1 kivett kórház, 7 egyéb épület

26. PÉCS 4118 1/1 kivett kórház (7 épület)

27. PÉCS 4128/1 1/1 kivett kórház

28. PÉCS 4128/2 1/1 kivett kórház

29. PÉCS 4135 1/1 kivett kórház és trafó

30. PÉCS 4144 1/1 kivett teniszpálya, épület

31. PÉCS 4666/3 1/1 kivett általános iskola

32. PÉCS 4899/1 1/1 kivett egyetem, 2 épület és trafó

33. PÉCS 4903/1 1/1
kivett gazdasági épület, trafó, arborétum és 
sportcsarnok

34. PÉCS 4903/2 1/1
kivett egyetem, 6 intézményi épület, 
lakóház, gazdasági épület, parkoló és 
arborétum

35. PÉCS 4906 1/1 kivett saját használatú út

36. PÉCS 4907/3 1/1 kivett arborétum, 4 oktatási épület

37. PÉCS 4908 1/1 kivett közpark

38. PÉCS 4909/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

39. PÉCS 4909/2 1/1 kivett épület
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honlapon érhető el.

40. PÉCS 4910/1 1/1 kivett lőtér

41. PÉCS 4910/2 1/1 kivett sporttelep, épület

42. PÉCS 4911 1/1 kivett beépítetlen terület

43. PÉCS 4945 1/1 kivett beépítetlen terület

44. PÉCS 4946 1/1 kivett kórház 8 intézményi épület

45. PÉCS 4956 1/1 kivett kórház

46. PÉCS 5094 1/1 kivett beépítetlen terület

47. PÉCS 5096 1/1 kivett közterület

48. PÉCS 5104/2 1/1 kivett út

49. PÉCS 5105 1/1
kivett egyetem, 11 épület, lakóház, 
gazdasági épület, medence

50. PÉCS 5116/1 1/1
kivett lakóház, udvar, 3 intézményi épület,  
3 gazdasági épület

51. PÉCS 17459 1/1 kivett kórház

52. PÉCS 17578 1/1 kivett lakóház, udvar

53. PÉCS 17579 1/1 kivett iskola

54. PÉCS 18366 1/1 kivett könyvtár

55. PÉCS 18367 1/1 kivett könyvtár

56. PÉCS 18375 1/1 kivett középiskola

57. PÉCS 18379 1/1 kivett könyvtár, udvar

58. PÉCS 18380 1/1 kivett könyvtár, 2 épület, udvar

59. PÉCS 18382 1/1 kivett könyvtár

60. PÉCS 18573 1/1 kivett kórház

61. PÉCS 18616/1 1/1 kivett főiskola

62. PÉCS 19119 1/1 kivett egyetem

63. PÉCS 19132/2 1/1 kivett kollégium

64. PÉCS 19133 1/1 kivett kollégium, udvar és irodaház

65. PÉCS 19904/1 1/1 kivett kórház és 19 épület

66. PÉCS 20958 1/1 kivett általános iskola

67. PÉCS 40680 1/1 kivett kollégium

68. PÉCS 40681 1/1 kivett beépítetlen terület

69. PÉCS 40712/1 1/1 kivett épület, udvar

70. PÉCS 50849 1/1 kivett saját használatú út

71. PÉCS 53271/2 1/1 kivett saját használatú út

72. SZEKSZÁRD 2476/2 1/1 kivett főiskola

73. SZEKSZÁRD 2723 1/1 kivett gyakorló óvoda

74. SZEKSZÁRD 2835 1/1 kivett iskola, kollégium, tornacsarnok, udvar

75. SZEKSZÁRD 3953 1/1 kivett főiskola „E” épület

76. SZOMBATHELY 5420 1/1 kivett főiskola

77. SZOMBATHELY 5622 1/1 kivett kollégium

78. ZALAEGERSZEG 4983/2 1/1 kivett egyetem

79. ZALAEGERSZEG 4983/34 1/1 kivett iskola
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