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A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését meglapozó egyes törvények módosításáró l

szóló T/1665 . számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . §-a és 102 . § (1) bekezdése

alapján – a Számvevőszéki és költségvetési bizottság az alább i

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 40. § az alábbiak szerint módosul :

[40 . § Hatályát veszti az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény és egyes

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény I . § (3) bekezdése. ]

,40.§ (1) Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2006 . évi LXV. törvény (a továbbiakban Áhtm .) l .§ (6) bekezdése helyébea

következő rendelkezés lép :



„(6) Az Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), az országos hatáskörű szerv

(vezetője) által önállóan, vagy a felsoroltak bármelyikével közösen (a továbbiakban : állami

alapító) alapított alapítványt (közalapítványt), továbbá az állami alapító által államháztartáso n

kívüli alapítóval közösen alapított ala .ítván az állami alapító kérelmére a bírósági - nem . eres

eljárásban - akkor is megszünteti, ha azt az állami alapító arra hivatkozással kéri, hogy a z

alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központ i

költségvetési	 szerv,	 illetve	 egyéb közfeladatot	 ellátó	 szervezet	 által	 hatékonyabban

megvalósítható. Ez esetben a megszűnt alapítvány vagyonát a bíróság a megszüntetés i

kérelemben megjelölt központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerveze t

támogatására köteles fordítani . ”

(2) Az Áhtm. 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„ (1) Az állami alapító által alapított alapítványt (közalapítványt), továbbá az állami alapító álta l

államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítványt az állami alapító kérelmérea

bíróság - nemperes eljárásban - akkor is megszünteti, ha az alapítvány (közalapítvány) céljaina k

megvalósítására, 	 feladatának	 további	 ellátására	 többségi	 részesedéssel,	 közhasznú

szervezetként, nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani .

(2) Az (1) bekezdés szerint megszüntetett alapítvány (közalapítvány) vagyona -a

megszüntetésre irányuló eljárás kezdő időpontjában lejárt tartozások kiegyenlítését követően-

jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság vagyonának részévé válik, az

alapítvány (közalapítvány) vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdő időpontját

követően esedékessé váló kötelezettségei pedig a nonprofit gazdasági társaságra szállnak át.A

nonprofit gazdasági társaság vagyonává váló volt alapítványi (közalapítványi) vagyon kizáróla g

a megszűnt alapítvány (közalapítvány) célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társasá g

megszűnése esetén is - a tagok (részvényesek) közötti felosztása nélkül - csak e célokna k

megfelelően használható fel .

(3) A nonprofit gazdasági társaság – a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelel ő

vagyoni hozzájárulással 	 történő – megalapításáról	 az állami alapító gondoskodik.A

megszüntetésre kerül ő alapítvány alapítóinak erre vonatkozó megállapodása alapján a

megszüntetendő alapítvány államháztartáson kívüli alapítói a megállapodásban meghatározott



vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a nonprofit gazdasági társaságban, annak megalakításako r

taggá (részvényessé) válhatnak . Az erre vonatkozó megállapodás megkötésére — a felek eltérő

megállapodása hiányában — az alapításról szóló döntésnek a megszüntetésre kerül ő alapítvány

államháztartáson kívüli alapítóival történő közléstől számított 60 nap áll rendelkezésre.A

megállapodásnak ki kell terjednie az államháztartáson kívüli alapítók részesedési mértékéne k

me atározására azzal ho14 az államháztartáson kívüli ala p ítók részesedésének összeszámított

mértéke nem lehet több mint 49 százalék ."

(3) Az Áhtm. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„4. § (1) Az állami alapító kérelmére, a 2 . § szerint megindított megszüntetési eljárást a kérele m

benyújtásától számított 15 napon belül kell lefolytatni .

(2) A bíróság a kérelem beérkezésétő l számított 10 napon belül egy ízben hiánypótlást rendelhet

el, ez esetben a bíróság a hiánypótlás bírósághoz érkezésének napjától számított 10 napon belü l

dönt a kérelemről .

(3) Amennyiben a bíróság az (1)-(2) bekezdés szerinti határidőben nem dönt, a kérelemben

foglaltakat a határidő lejártát követő napon bejegyzettnek, illetve — törlésre irányuló eljárás

esetében — töröltnek kell tekinteni .

(4) A megszüntetési eljárás kezdeményezésével egyidej űleg az állami alapítónak gondoskodnia

kell a nonprofit gazdasági társaság létesítő okiratának el őkészítésérő l és kezdeményeznie kella

cégbejegyzési eljárást is . A bíróság a jogelőd alapítványt (közalapítványt) — a jogutódra történ ő

utalással — törli, és ennek megtörténtével egyidej űleg elektronikus úton értesíti a cégbíróságot ,

amely a jogutód céget az értesítést követően haladéktalanul bejegyzi a cégjegyzékbe . ”

(4) Az Áhtm. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. § (1) Az állami alapító által alapított alapítvány (közalapítvány), illetve állami alapító álta l

államháztartáson kívüli 	 alapítóval közösen alapított 	 alapítvány (közalapítvány) kezelő

szervezetébe tagként az állami alapító részéről jelölt személy megbízatását az állami alapít ó

indokolás nélkül visszavonhatja, és helyére más személyt jelölhet ki .



(2) A kijelölés visszavonásával érintett helyére tagként jelölt személy bírósági nyilvántartásb a

vételéig nem vehet részt az ala ítvány (közalapítvány) olyan vagyoni kötelezettségvállalásra

irányuló döntéshozatalában, amely az alapító okiratban vagy annak az állami alapító által (2)

bekezdés szerint előterjesztett módosításában meghatározott mértéket meghaladja .

(3) Az állami alapító az (1) bekezdés szerinti jogát az alapítvány (közalapítvány) alapít ó

okíratának a társalapítók egyetértése nélküli módosításával is gyakorolhatja ."

(5) Hatályát veszti az Áhtm . 1 . § (2) bekezdésének d) pontja, és az 1 .§ (3) bekezdése ."



Indokolás

A módosítás a költségvetés helyzetére közvetlen kihatással lév ő , állami alapítású alapítványok

közalapítványok hatékony, a nemzeti vagyon védelmét szem el őtt tartó átstrukturálásának

jogszabályi kereteit racionalizálását célozza .

ad (1) A nemzeti vagyon védelme és az azzal való hatékony gazdálkodásra tekintettel indokolt a z

állami alapítású (köz)alapítványok esetében a megszüntetési okokat b ővíteni egy olyan okkal ,

mely általánosan teszi lehetővé a (köz)alapítvány feladatainak államháztartási keretek között i

ellátását. A rendelkezés nem idegen a (köz)alapítványokkal kapcsolatos szabályozás logikájától ,

mivel a Törvény 2 .§(1) bekezdése jelenleg is lehetővé teszi az állami alapítású (köz)alapítványo k

nonprofit gazdasági társasággá „alakítását.” A célzott módosítással az állami alapítású

(köz)alapítványok tulajdonában álló nemzeti vagyon kezelésére rendelkezésre áll ó

eszközrendszer b ővíthető az államháztartásról szóló törvényben foglalt tulajdonos i

joggyakorlásból fakadó lehetőségekkel .

ad (2) Amennyiben (köz)alapítvány feladatainak ellátása a továbbiakban többségi állam i

részesedéssel működő nonprofit gazdasági társasági formában történik a nonprofit gazdaság i

társaság megalapításának és a vagyoni hozzájárulás biztosításának kötelezettsége az állam i

alapítót terheli . Az állami alapító azonban az alapításkor megállapodhat a megsz űntetett

alapítvány államháztartáson kívüli alapítóival, hogy az új nonprofit gazdasági társaságba n

legfeljebb 49%-os kisebbségi részesedést szereznek. A megállapodás megkötésére a társaság

megalapításának elhatározásától számított legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre . Megállapodás

hiányában az állami alapító egyedül, vagy azokkal a társalapítókkal tesz eleget társaságalapítási

kötelezettségének, amelyekkel sikerült megállapodnia. Speciális részleges jogutódlás történik,

ahol az átalakulás elő tt az esedékes tartozásokat ki kell fizetni .

ad (3) A kiszámítható jogalkalmazást szolgálja a napokban meghatározott határid ő .

ad (4) A hatályos törvényi szabályozás a kuratórium tagjainak megjelölését (a kezel ő szervezet

létrehozását) az alapító okirat részeként (tartalmaként) szabályozza, a kezel ő szervezetben (és így

annak tagjaiban) bekövetkező változás minden esetben az alapító okirat módosítását igényli ,

amelyet a társalapítók együttesen terjesztenek elő , az abban foglaltakat (így a kuratórium tagjai t

érintő változást is) a társalapítók együttes kérelme alapján veszi nyilvántartásba a bíróság . Mivel



a törvény által biztosított egyoldalú alapítói döntés nem sérti a többi társalapító jogát, ti . az állami

alapító delegálta a megváltoztatni kívánt kuratóriumi tagot, az átvezetéshez szükséges eljárási

feltételt is biztosítani kell, mi szerint az állami alapító döntését egyoldalúan átvezetheti az alapít ó

okiraton. Az intézkedés az alapítói döntések hatékonyabb végrehajtását teszi lehetővé, egyben

adminisztratívteher-csökkentési hatása is van .

ad (5) A rendelkezések hatályon kívül helyezésével b ővíthető a közfeladatok átstrukturálásának

lehetősége .

Budapest, 2010 . december 1 .

Dr. Nyikos László`

elnök
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