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Módosító javaslat
Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke részére
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvrő l szóló T/7971 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 3 :379. §-a a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki :

„3 :379. § [A vagyoni juttatás teljesítése]

(1) Az alapító köteles az alapítványi cél megkezdéséhez szükséges, az alapító okiratban vállal t
vagyoni juttatást teljesíteni .

(2) Az alapítónak legalább az alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az alapítványra .

(3) Az alapítónak a teljes juttatott vagyont legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételét ől
számított egy éven belül kell átruháznia az alapítványra .

(4) Ha az alapító az alapító okiratban meghatározott határid őn belül a teljes juttatott vagyont
nem ruházza át az alapítványra, a kuratórium az alapítót megfelel ő határidő tűzésével
felszólítja kötelezettségének teljesítésére . A határidő eredménytelen elteltét követően a
nyilvántartó bíróság – a kuratórium bejelentése alapján – az alapítói jogok gyakorlásá t
felfüggeszti . A felfüggesztés id őtartama alatt az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság
gyakorolja .

(5) Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az alapítót az alapító okiratban vállal t
kötelezettségei alól .

(6) Az alapító létrehozhat olyan alapítványt is, amely a létesítő okiratában meghatározott
tartós közcélra alakul, és amely számára az alapító a tartós cél megvalósítását szolgáló
törzsvagyont bocsát a rendelkezésére. A közcélú alapítvány törekszik a törzsvagyon
gyarapítására. A közcélú alapítvány működése során kizárólag a törzsvagyonon felüli egyéb
vagyon – beleértve a törzsvagyon növekményét is – használható fel .

(7) A közcélú alapítvány lehet adományozó vagy intézményfenntartó . A célnak ki kell tűnnie
azalapító okiratból .



(8) Az alapítvány nevének tartalmaznia kell a közcélt, illetve azt, hogy az alapítvány
adományozó vagy intézményfenntartó . "

2. A törvényjavaslat 3 :381 . §-a a következőképpen (3)-(5) bekezdéssel egészül ki :

„3 :381 . § [Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme]

(1) Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon
kell kezelni és felhasználni .

(2) Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és ne m
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis . Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is .

(3) A közcélú alapítvány felhasználható vagyona legalább 75 %-át intézményfenntartásra ,
illetve adományozásra kell fordítania .

(4) Az intézményfenntartó vagy adományozó közcélú alapítvány üzletszer ű gazdasági
tevékenységet kizárólag a törzsvagyon növelése céljából vagy a törzsvagyonon kívüli
vagyonelemek felhasználásával végezhet . Az üzletszerű gazdasági tevékenység kizárólaga
tartós cél megvalósítása érdekében fejthető ki , azzal, hogy az alapítványnak

a) befektetési szabályzatot kell készítenie és elfogadnia, tovább á

b) felügyelő bizottságot kell megválasztania és könyvvizsgálót megbíznia .

(5) A kuratórium köteles megőrizni a vagyon épségét, köteles azt gondosan kezelni, azzal
gondosan gazdálkodni .”

3. A törvényjavaslat 3 :394. §-a a következőképpen módosul :

„3 :394. § [A kuratórium]
(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve . A kuratórium tagjai az alapítvány vezet ő
tisztségviselő i .
(2) A kuratórium legalább három természetes személyb ől áll, akik közül legalább kettőnek
állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie .
(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratóriu m
tagja .
(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben [a kuratóriumban]	 a közcélú
intézményfenntartó vagy adományozó alapítvány kuratóriumában .
(5) Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevezhet . A kurátorra
a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

INDOKOLÁS

Bár az utóbbi időben az újonnan létrejövő nonprofit szervezetek – egyesületek, alapítványok ,
nonprofit gazdasági társaságok – tudatosabban választanak szervezeti formát, mint a
rendszerváltás utáni első évtizedben, a jogalkotás nem mehet el szó nélkül amellett a tén y
mellett, hogy a ma Magyarországon működő mintegy 22,500 alapítvány 95%-a nem a
klasszikus értelemben vett alapítvány, azaz nem adományozói-t őkegyűjtő i funkciót, hanem
nonprofit szolgáltató – munkavégző – programmegvalósító funkciót tölt be . A számos



lehetőséges alapítványi funkció közül csak egy — bár kiemelkedően fontos — a tőkejövedelem
felhasználása adományozás céljára.

Magyarországon csak az elmúlt években kezd ődött meg a tőkeerős, klasszikus tőkegyűjtő -
adományozó funkciót betöltő alapítványok szaporodása. Ez elsősorban a legvagyonosabb
emberek magánvagyonának valamilyen közcélra fordításában jelenik meg . Eddig elsősorban a
külföldi adományozók által támogatott, külföldi alapítványok vagy állami segélyprogramo k
forrásait Magyarországon újraelosztó, illetve a Magyarországon bejegyzett cégek által
alapított alapítványok voltak jellemzőek ebben az amúgy szűknek tekinthető alapítványi
szegmensben .

Noha a Ptk uralkodó jogfelfogása az alapítványt mint t őkeerős adományozó szervezetet
jeleníti meg, ez a felfogás, bár dogmatikailag támogatható, két szempontból is féloldalasna k
tekinthető: egyrészt nem veszi figyelembe a létező alapítványok túlnyomó többségének
jellemző it, másfelől a tényleges t őkével rendelkező alapítványok esetében nem írja el ő a
vagyon megőrzésének és gyarapításának kötelezettségét . Az alapítványtevés eddig nem járt
kötelezően tőkealap létrehozásával, mely nem felélhet ő , és amelynek csak hozadéka (kamatai ,
jövedelme) használható fel a kitűzött cél elérésére. Véleményünk szerint ez az egyik oka
annak, hogy nem alakult ki Magyarországon az a „klasszikus” alapítványi kultúra, ami
lehetővé teszi a hosszú távon való gondolkodást, és a támogatandó cél szempontjábó l
szükséges kiszámíthatóságot . Az iskolákat, egyetemeket, civil szervezeteket stb . támogató
alapítványok ugyanúgy egyik tanítási évrő l (vagy egyik 1%-os id őszakról) a másikra élnek,
mint más szervezetek, melyek nem ilyen hosszú távon kiszámítható szükségletre jöttek létre .
Ahhoz, hogy a társadalmi problémákat és értékeket hosszú távon lehessen kezelni, támogatni ,
szükséges lenne a jogalkotónak a hosszú távú elkötelez ődést ösztönözni azokban, akiknek
anyagi lehet őségük és hajlandóságuk megvan a források megteremtésére .

Ezért az alapítványi formán belüli lehetőségként javasoljuk külön szabályozni a közcélú
(tőkésített) alapítványokat .

Az ilyen alapítványok bejegyzéséhez szükséges, hogy az alapító okirat rendelkezze n
vagyonkezelési szabályzat kidolgozásáról, felügyel ő bizottság felállításáról és könyvvizsgál ó
megbízásáról, illetve a tőkésített alapítvány esetében is felmerül az alapító döntő befolyásának
a kérdése .

Budapest, 2012 . novem r: 21 .
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