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A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat
(T/4513. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. február 26. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/4513/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

(1) Vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó
jövedelemnek  az  alapító  okiratban  megjelölt  feladatok  megvalósítása,  valamint  a
kedvezményezettként  megjelölt  személy,  illetve  személyek  javára  történő  vagyoni  juttatás
céljából alapítható.

(2) A vagyonkezelő alapítvány gazdasági tevékenységként a javára rendelt, illetve általa az (1)
bekezdés szerinti célból bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon kezelését végezheti.

(3) A vagyonkezelő alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében létrejött
bizalmi vagyonkezelési jogviszony nem tartozik a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény hatálya alá.]

T/4513/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/4513/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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4. §

(1) Vagyonkezelő alapítvány közérdekű célra [is ]alapítható. Közérdekű célnak minősül a nevelési-
oktatási,  felsőoktatási,  egészségügyi,  karitatív,  szociális,  család-,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,
kulturális  vagy sporttevékenységek  finanszírozása,  illetve  támogatása  vagy  ilyen  tevékenységet
ellátó intézmények fenntartása és működtetése.

T/4513/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/4513/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  szerinti  vagyonkezelő  alapítvány  közvetlenül  vagy  közvetve
részesül  költségvetési  juttatásban,  vagy az állam, illetve bármely állami szerv tulajdonában álló
vagyontárgyat is vagyonkezelésbe kap, az alapítványt fel kell tüntetni jelen törvény mellékletében.

T/4513/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/4513/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) Az alapító okiratban az alapító a Ptk. 3:387. §-ában foglaltaktól a közérdekűnek nem
minősülő vagyonkezelő alapítvány esetében eltérően rendelkezhet.]
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T/4513/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/4513/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  [Ha  a]A közérdekű vagyonkezelő  alapítvány  [közérdekű,  vagy  ha  az  alapítói  jogokat  a
kuratórium  gyakorolja,  az  alapítvány  ]célja  csak  a  Ptk.-ban  meghatározott  feltételek  esetén
módosítható.

T/4513/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/4513/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

[(1) A nem közérdekű vagyonkezelő alapítvány az alapítói jogát gyakorló alapító kérelmére
megszüntethető,  erre  irányuló alapítói  kérelem esetén ezért  a  nyilvántartó  bíróság polgári
nemperes eljárásban megállapítja az alapítvány megszűnését eredményező ok bekövetkezését.
Az  alapítvány  megszűnése  nem  érinti  a  kedvezményezettek  javára  már  megállapított  és
esedékessé vált kötelezettségek teljesítését.]

[(2)] A vagyonkezelő alapítvány megszűnik[ abban az esetben is], ha annak vagyona három teljes
éven keresztül  nem éri  el  a  tőkeminimum összegét;  ezt  úgy kell  tekinteni,  hogy az  alapítvány
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céljának megvalósítása lehetetlenné vált.

T/4513/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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