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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
módosításáról,  valamint  az  egyes  felsőoktatási  intézmények  fenntartóváltásához  kapcsolódó
törvények módosításáról szóló T/10861. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 3., 4., 8., 10., 11., 14. és 19. pontjának elfogadásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

[Az  ]Hatályát  veszti  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi
XXXVII. törvény 1. [mellékletében az „a következő” szövegrész helyébe az „az alábbi” szöveg
lép]melléklet 16. pontja.

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

2. §



A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Mezőgazdasági  [termelőszövetkezet]termelőszervezet mintagazdasággá  a  következő  feltételek
együttes teljesítése esetén jelölhető ki)

„c)  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvényben  meghatározott  átlátható
szervezetnek minősül;”

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

3. §

A Nemzeti  Földalapról  szóló  2010.  évi  LXXXVII.  törvény  20.  [§  (5)  bekezdésében  ]§-a  a
[„legalább 5 év” szövegrész helyébe a „legalább öt év” szöveg lép.]következő (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés alkalmazásában 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek kell
tekinteni  a  Soproni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány  és  a  Soproni
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 3. § (4) bekezdése
szerint tulajdonba adott gazdasági társaságot.”

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

4. §

Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet[ III. pont 8.
alpontjában foglalt táblázat 8.7. sora.]

a) I. pontjában foglalt táblázatban a „TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 100%” sor,
b) III. pont 8. alpontjában foglalt táblázat 8.7. sora.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény (a  továbbiakban:  Nftv.)  117/C.  §-a  a
következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
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„(8a)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  szerinti  fenntartóváltással  érintett  felsőoktatási  intézmény
szenátusi tagjainak megbízása az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltás időpontját megelőző három
hónapos  időszakon  belül  járna  le,  a  szenátusi  tagok  megbízása  az  (1)  bekezdés  szerinti
fenntartóváltás időpontját követő szenátusi választás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb a
fenntartóváltás időpontját követő 60. napig meghosszabbodik.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

[A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) ]Az Nftv. 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 9. §
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a
Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 5. §
(3)  bekezdésében az  „az  MNV Zrt.”  szövegrész  helyébe  az  „a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 9. §
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

Hatályát veszti a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini
Alapítvány és  a  Budapesti  Corvinus  Egyetem részére  történő vagyonjuttatásról  szóló 2019.  évi
XXX. törvény 3. §

a) (1) bekezdés a) pontja,
b) (2)-(6) bekezdése,
c)  (7)  bekezdésében  a  „  ,  valamint  az  Alapítvány  részére  bizalmi  vagyonkezelésbe  adott”
szövegrész,
d) (8) bekezdése.
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

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) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A miniszter döntése alapján az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének
gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

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) ]4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép
hatályba:

„(2)  Az  1.  mellékletben  foglalt  táblázat  15.,  19.,  21.,  35.,  41.,  43.,  49-50.  és  52-53.  sorában
meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell
alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - 2020. évi XXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

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) 4. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat [15., ]19., 21., [35., ]41., 43.[,] és 49-50. [és 52-53. ]sorában
meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell
alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

12. §

(1) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a
Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése
érdekében  a  Kecskemét,  Piaristák  tere  4.  szám alatt  található,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint
Kecskemét 3963 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatt
található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4127/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, és a
Kecskemét,  Kaszap utca  6-14.  szám alatt  található,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  Kecskemét
4342  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok  ingyenesen,  a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti
értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a
Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (4) és 
(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát
2020.  július  31-től  a  Neumann  János  Egyetemtől  a  Károli  Gáspár  Református  Egyetem
jogutódlással veszi át.

(4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  ingatlanjuttatással  egyidejűleg  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
feladatok[, különös tekintettel a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Lővei Klára
Kollégium és a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda
feladatellátására ] ellátására  rendelkezésre  álló,  az  Egyetem mint  központi  költségvetési  szerv
vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a  [Károli
Gáspár ]Magyarországi Református [Egyetem]Egyház tulajdonába kerülnek.

(5)  A (4)  bekezdés  szerint  átszálló  ingóságokról  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amelyet  az átadó
Egyetem és az átvevő [Károli Gáspár ]Magyarországi Református [Egyetem]Egyház képviseletére
jogosult  [személy  ]zsinati  elnökség  ír  alá.  Az  átszálló  ingó  vagyonelemek  bekerülési  értéke
megegyezik  az  adott  vagyonelemre  vonatkozó,  [átadó  szervezet  könyveiben  szereplő
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nyilvántartási ]a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés - 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (6) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6)  Az  (1)  bekezdés  alapján  ingyenesen  tulajdonba  adott  ingatlanok  tekintetében  nem  kell
alkalmazni az [5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell]Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint
(7) és (8) bekezdésében foglaltakat.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A 2020. évi XXXVI. törvény 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(7) A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat – az (1) bekezdésben
foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a
Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti,  akkor 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.

(8) 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.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A 2020. évi XXXVI. törvény
c) 7. § (1) bekezdésében a „kivételekkel” szövegrész helyébe a „kivétellel”,
d) 8. §-ában a „valamint az 5. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az 5. § (1) bekezdése,
valamint a 6. § (6) bekezdése”
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szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

13. §

A 2020. évi XXXVI. törvény
[b) 4. alcím címében az „Egyház” szövegrész helyébe az „Egyház, valamint a Károli Gáspár
Református Egyetem”,]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. §
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §

Nem lép hatályba a 2020. évi XXXVI. törvény 9-10. §-a.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. §
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §

A Soproni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány és  a  Soproni  Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: SEtv.) 3. §-a a
következő (4)-(11) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdésében és  a  Vtv.  36.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a
preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az alapító okirat szerint a TAEG
Tanulmányi  Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az  állam tulajdonában álló
társasági  részesedést  (a  továbbiakban:  részvények)  ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő
átvezetéssel  –  a  Vtv.  36.  §  (2)  bekezdése  szerinti  rendelkezéstől  eltérően  –  az  Alapítvány
tulajdonába kell adni.

(5)  A  részvények  tulajdonba  adásáról  az  Alapítvány  alapító  okiratában  kell  rendelkezni.  A
részvényekhez  kapcsolódó  2020.  év  után  járó  osztalékra  vagy  annak  megfelelő  összegre  az
Alapítvány jogosult.
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(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében
a miniszter jár el.

(7) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott (4) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni,
akkor a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles
annak megvásárlására az államnak a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal ajánlatot tenni, amelyre
tekintettel  az államot vételi  jog illeti  meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított  90
napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha
a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga
megszűnik.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési
tilalom illeti meg.

(9)  A (7)  bekezdés  szerinti  elidegenítésből  származó  bevételnek  az  elidegenítés  költségeinek
kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok
megvalósítására köteles fordítani.

(10)  Az  Alapítvány  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  (4)  bekezdés  szerinti  vagyonelemek
tulajdonjoga az államra száll vissza.

(11)  A (4) bekezdés szerint  alapítói  vagyoni juttatásként  az Alapítvány részére tulajdonba adott
részvények tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7)
és (8) bekezdésében foglaltakat.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás

14. §

[A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és ]Az SEtv. 7. §-ában
a [Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 3]„ 3. §
(1)  és  (2)  bekezdése”  szövegrész  helyébe  a  „3.  §  (1),  (2)  [bekezdésében  a  „tekintetében”
szövegrész helyébe a „vonatkozásában”]és (4)-(11) bekezdése, 4. § (1) bekezdése” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1) Ez a törvény – a [(2)-(5)](2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
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hatályba.

(2) A [12]16. § [és a 13. § b) pontja ]2020. július 31-én lép hatályba.

(3) A 4. § b) pontja, a [9]12-[11]13. §, a 15. §, a 21. §, valamint a 3. melléklet 2020. augusztus 1-jén
lép hatályba.

(4) [Az 5]A 6. §, valamint az 1. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) Az 1-3. §, [és ]a 4. § a) pontja, valamint a [14]19. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 18. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A [4]3. §[, a 11. §, a 12. § (2) bekezdése, valamint a 14. §] az Alaptörvény 38. cikk (1) [és (2) ]
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. alcím, a 11. §, a 15. §, a 16. § (3) bekezdése, valamint a 19. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és
(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás

A 2020. évi XXXIV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral [egészül
ki:]kiegészülve lép hatályba:

Indokolás

1. Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó erdőgazdaságok
felsorolásából hatályon kívül kell helyezni a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-t. 
2. Lásd a T/10861/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Figyelemmel arra, hogy az érintett erdőterületek továbbra is az állam tulajdonában maradnak,
szükséges  annak  biztosítása,  hogy  a  Nemzeti  Földügyi  Központ  vagyonkezelési  szerződést
köthessen a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-vel. 
4. Az  állam  kizárólagos  tulajdoni  köréből  hatályon  kívül  kell  helyezni  a  TAEG  Tanulmányi
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Erdőgazdaság Zrt.-t. 
5. Tekintettel  az  egyes  felsőoktatási  intézményeket  érintő  szervezeti  változásokra,  illetve
fenntartóváltásra, szükséges a fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézményekben a szenátusi
választásra vonatkozóan átmeneti rendelkezés meghatározása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvényben. 
6. Jogtechnikai módosítás. 
7. Jogtechnikai módosítás. 
8. A Mathias  Corvinus  Collegium tehetséggondozási  programjának és a Maecenas  Universitatis
Corvini  Alapítvány  oktatási  tevékenységének  támogatásáról  szóló  2020.  évi  XXVI.  törvény
értelmében  a  Maecenas  Universitatis  Corvini  Alapítványról,  a  Maecenas  Universitatis  Corvini
Alapítvány és  a  Budapesti  Corvinus  Egyetem részére  történő vagyonjuttatásról  szóló 2019.  évi
XXX.  törvény 1.  melléklete  szerinti  részvényeket  a  Maecenas  Universitatis  Corvini  Alapítvány
tulajdonába kell adni. A részvények tulajdonba adása miatt szükséges hatályvesztő rendelkezések
meghatározására  kerül  sor  a  bizalmi  vagyonkezelés  megszüntetése  érdekében.

9. A  Neumann  János  Egyetemért  Alapítvány  alapítói  jogai  teljes  körének  gyakorlására  az
innovációért és technológiáért felelős miniszter helyett a Neumann János Egyetemért Alapítvány
kuratóriuma lehet jogosult az innovációért és technológiáért felelős miniszter döntése alapján. 
10. Jogtechnikai módosítás. 
11. Lásd a T/10861/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/10861/2/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/10861/2/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/10861/2/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. A Neumann János Egyetemért Alapítványról,  a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a
Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 6. § (1)
bekezdése alapján a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülő ingatlanok használatára
és  értékesítésére  vonatkozó  részletszabályok  megállapítására  kerül  sor.  A  törvényjavaslat
módosítása rendezi továbbá az ingatlanjuttatások adójogi helyzetét, a vagyoni juttatás nem alapoz
meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott adófizetési
kötelezettséget. 
16. Jogtechnikai módosítás. 
17. Lásd a T/10861/2/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. A Neumann János Egyetemért Alapítvány alapítói jogai gyakorlásának a kuratóriumra történő
átruházására irányadó szabályozással összefüggésben szükséges az alapítói jogok - 2022. január 1-
jétől történő - átruházására vonatkozó rendelkezések hatályba nem lépésének szabályozása. 
19. A  trianoni  békediktátum  hatására  Selmecbányáról  Sopronba  költöző  Bányamérnöki  és
Erdőmérnöki Főiskola Erdőmérnöki Karának a gyakorlati oktatáshoz tanulmányi erdőterületre volt
szüksége.  Ennek  érdekében  a  Sopron  város  tulajdonában  lévő  erdőterületekből  mintegy  1270
hektárnyi területet erre a célra jelöltek ki. Ez a tanulmányi erdőgondnokság azonban idővel kicsinek
bizonyult, és nem tudta kielégíteni az ország erdőmérnök képzésének igényeit. Az államosítás után
a  város  egész  erdőgazdaságát  tanulmányi  erdőgondnoksággá  alakították  át.  Az  erdőgazdaság
szervezetileg  az  állami  erdőgazdaságokhoz  tartozott,  tanulmányi  vonatkozásban  viszont  az
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Erdőmérnöki  Főiskolához  kapcsolódott.  1951-ben  a  földművelésügyi  miniszter  rendeletével
megalakult  a  Tanulmányi  Állami  Erdőgazdaság  azzal  a  céllal,  hogy az  akkori  Agrártudományi
Egyetem Erdőmérnöki  Kara,  a  Soproni  Erdészeti  Technikum és  a  Soproni  Erdészképző  Iskola
részére  biztosítsa  az  üzemi  gyakorlati  oktatás  széleskörű  lehetőségeit.  Már  az  alapításkor
megfogalmazódott az az elv, hogy a gyakorlati oktatás csak akkor lehet hatékony, ha az működő
vállalati keretek között zajlik, ezért kimondásra került, hogy egyrészt a Tanulmányi Erdőgazdaság
termelési  feladatait,  valamint beruházási  szükségleteit  az  oktatási  cél  határozta meg, másrészt a
Tanulmányi  Erdőgazdaságot  –  mint  elsősorban  gyakorló  és  bemutató  gazdaságot  –  minta
erdőgazdasággá kell fejleszteni. A ma már TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. néven működő
cég, habár az egyik legkisebb területű állami tulajdonú erdőgazdaság, de adottságai a tanulmányi
feladatok  ellátására  kiválóak.  A  kezelésében  lévő  17  ezer  hektár  erdőterület  az  ország
erdőállományait  –  az  ártéri  erdők  kivételével  –  maradéktalanul  reprezentálja,  vadászterületei
oktatási-kutatási különleges rendeltetésűek. Faipara – az alacsony készültségi fokú termékektől a
nagypaneles lakóházgyártásig – a fafeldolgozás igen széles spektrumát fogja át, továbbá bemutató
csemetekerttel,  motorfűrészes  tanpályával,  erdőgépfejlesztő  központtal  és  számos  egyéb  olyan
objektummal rendelkezik,  melyek a  tanulmányi  feladatok ellátását  szolgálják.  A törvényjavaslat
célja, hogy az állam 100%-os tulajdonában álló TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-ben fennálló
társasági részesedés a Soproni Egyetemért Alapítvány tulajdonába kerüljön, amely által továbbra is
töretlenül  biztosíthatóak  az  alapításkor  megfogalmazott  célok  és  a  vállalat  a  komplex  erdő  és
vadgazdálkodási  képzéshez,  valamint  a  változatos  erdőállományokon  keresztül  a  gyakorlati
természetvédelmi  képzéshez  hosszú  távon  úgy  tud  hozzájárulni,  hogy  működésével  a  Soproni
Egyetem anyagi javát is szolgálja. 
20. A TAEG  Tanulmányi  Erdőgazdaság  Zrt.  részvényeinek  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány
tulajdonába adására vonatkozó rendelkezések sarkalatosak, ezért szükséges a Soproni Egyetemért
Alapítványról,  a  Soproni  Egyetemért  Alapítvány  és  a  Soproni  Egyetem  részére  történő
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény sarkalatossági rendelkezéseinek a kiegészítése. 
21. A  hatályba  léptető  rendelkezések  kiegészítése  szükséges  a  módosító  javaslatban  foglalt
rendelkezésekkel, valamint a módosítások során megváltozott § számokra tekintettel pontosításra
kerültek a hatályba léptető rendelkezések. 
22. A  sarkalatos  rendelkezések  kiegészítése  szükséges  a  módosító  javaslatban  foglalt  egyes
rendelkezésekkel, valamint a módosítások során megváltozott § számokra tekintettel pontosításra
kerültek a rendelkezések. 
23. Lásd a T/10861/2/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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