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Bizottság módosító javasla t

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése
alapján a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
T/10402 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 7 . alcímmel és 19 . §-sal egészül ki, az alcímek és a §-o k
számozása ennek megfelel ően változik :

„ 7.Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006 . évi LXV. törvény módosítása

19.§,

Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1 . §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel
egészül ki :

„(6a) Ha az alapítvány (közalapítvány céljainak hatékonyabb megvalósítását, feladatainak
további ellátását az állami alapító — az alapítván_ylközalapítvány) megszüntetésére irányul ó
kérelemben — megjelölt költségvetési szerv útján kívánja ellátni, eltér ő alapítói rendelkezé s
hiányában e költségvetési szerv az alapítvány (közalapítvány) mindazon vagyoni é s
személyes jogainak, továbbá kötelezettségeinek jogutódjává válik, amelyeket költségvetés i
szerv megszerezhet, illetve amely költségvetési szervet terhelhet . A költségvetési szerv által
meg nem szerezhető jogok és kötelezettségek jogutódja az állam . Az alapítvánnyal
közalapítvánn al szembeni követelések nem 'árnak le a fol amatban lev ő el'árásokban az

alapítvány (közalapítvány) helyébe a költségvetési szerv lép .

(6b) A (6a) bekezdésben foglalt esetben a törvényszék az alapítvány (közalapítvány)
megszüntetéséről szóló végzésével egyidejűleg az alapítványt (közalapítványt) a bírósági
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nyilvántartásból is törli . E tényt, valamint a (6a) bekezdés szerinti jogutód költségvetési szerv ,
illetve az állam kénviseletét	 ellátó	 szerv megjelölését	 az állami alapító hivatalo s
közleményben köteles nyilvánosságrahozni .'

Indokolás

A törvényjavaslatban meghatározott egyes feladatokat jelenleg a Puskás Tivada r
Közalapítvány látja el, amely elismert nemzetközi akkreditációval rendelkezik. A PTA
feladatait azonban 2013 . július 1 . napjával költségvetési szerv látja el, tekintettel arra, hog y
céljainak elérése, feladatai ellátása költségvetési szervként hatékonyabban megvalósítható . A
feladatok ellátásának folytonossága, valamint a nemzetközi akkreditáció megtartás a
érdekében szükséges, hogy a közalapítvány költségvetési szervvé történő átalakulása során a
jogutódlás biztosított legyen . A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 1959 . évi IV. törvény és az
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó törvénye k
módosításáról szóló 2006 . évi LXV. törvény (a továbbiakban : Módtv.) a közalapítvány
jogutódlással történő megszűnését nem ismeri, így a közalapítványokra vonatkozó jogutódlá s
csak egy erre irányuló törvénymódosítással teremthet ő meg. Ennek érdekében a Módtv.
módosítása lehetőséget teremt arra, hogy a közalapítvány jogutódlással történő megszűnése
esetén a jogelőd vagyoni és személyes jogainak, kötelezettségeinek átszállása megvalósuljon ,
így a feladatok ellátásának folytonossága biztosított legyen .

Budapest, 2013 . április 8 .
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