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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a vagyonkezelő alapítványokról
szóló T/4513. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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.]esetében

a) a vagyonkezelő alapítványt a kezelt vagyon kizárólagos kedvezményezettjének kell tekinteni
azzal,  hogy kedvezményezettként  e  vagyont  is  az  (1)  bekezdés  szerinti  célok  megvalósítása
érdekében köteles kezelni;
b)  a  Ptk.  6:326.  §  (3)  bekezdését  nem kell  alkalmazni,  a  bizalmi  vagyonkezelési  jogviszony
megszűnik a vagyonkezelő alapítvány megszűnésével;
c) e jogviszony nem tartozik a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló
2014. évi XV. törvény hatálya alá.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az alapító a vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adásáról az alapító okiratba foglalt  egyoldalú
jognyilatkozattal  is  rendelkezhet.  Ebben  az  esetben  az  alapító  okirat  –  az  alapító  okiratban
meghatározott keretek között és feltételekkel – a Ptk. 6:316. §-ától eltérhet.



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

(3)  Az  alapítvány  nyilvántartásba  vétele  iránti  [kérelme]kérelem benyújtását  megelőzően  a
tőkeminimumnak megfelelő vagyont az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

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

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A Ptk.  3:379.  §  (4)  bekezdését,  3:386.  [§  (1)  és  (2)  bekezdését]§-át,  3:397.  §  (3)  és  (4)
bekezdését, valamint a 3:404. § (1) bekezdését csak a közérdekű vagyonkezelő alapítványra kell
alkalmazni.

Indokolás

1. A törvényjavaslat 2. §-ának (2) bekezdése szerint a vagyonkezelő alapítvány nem csupán a javára
rendelt, de az általa bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon kezelését is gazdasági tevékenységként
végezheti. Bizalmi vagyonkezelésbe azonban csak és kizárólag olyan célból vehet vagyont, hogy
ennek bizalmi vagyonkezelésével  is  az alapító okiratában meghatározott  céljait  szolgálja.  Ebből
következően a vagyonrendelő is csak ilyen feltétellel adhatja a vagyont a vagyonkezelő alapítvány
javára bizalmi vagyonkezelésbe. Ez azt jelenti, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon is
csak  az  alapítvány  és  annak  alapító  okiratában  foglalt  kedvezményezettjeit  szolgálhatja,  így
lényegében  e  vagyonnak  maga  az  alapítvány  a  közvetlen  kedvezményezettje,  hiszen  e  kezelt
vagyon kedvezményezettjeként se tehet mást, minthogy azzal az alapítvány céljait valósítja meg,
illetve  az  alapítvány alapító  okiratában meghatározott  kedvezményezettek  igényeit  elégíti  ki.  E
sajátos  jogi  helyzet,  vagyis  e  speciális  bizalmi  vagyonkezelési  jogviszony  ebből  következően

2



nemcsak azt indokolja, hogy a vagyonkezelő alapítvány által végzett bizalmi vagyonkezelés nem
tartozik a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény
hatálya alá, de bizonyos vonatkozásokban azt is, hogy erre a bizalmi vagyonkezelésre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályaitól is eltérő feltételek
érvényesüljenek.  Ennek megfelelően a  módosító  javaslat  a  Ptk.  rendelkezéseitől  eltérően azt  is
kimondaná, hogy a vagyonkezelő alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon kizárólagos
kedvezményezettjének magát a vagyonkezelő alapítványt kell tekinteni, amely azonban az ilyenként
szerzett vagyont is az alapítvány céljainak megfelelően és kedvezményezettjeinek javára köteles
kezelni. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony megszűnése tekintetében is szükségessé vált a Ptk.-
ától  eltérő  szabály  megállapítása,  nevezetesen  az,  hogy  e  bizalmi  vagyonkezelési  jogviszony
vonatkozásában a vagyonkezelés időszakának legfeljebb ötvenéves korlátja nem áll fenn, hiszen e
bizalmi vagyonkezelési jogviszony a vagyonkezelő alapítvány működéséhez kötődik, amely pedig
akár  az  ötvenéves  időtartamot  is  meghaladhatja.  Ugyanakkor  éppen  ezen  okból  e  bizalmi
vagyonkezelési jogviszonynak meg is kell szűnnie azzal, ha a vagyonkezelő alapítvány megszűnik.
A módosító  javaslat  az  erre  vonatkozó  –  Ptk.-tól  eltérő  –  szabályt  mondja  ki.  E  szabályozás
természetesen nem korlátozná a bizalmi vagyonrendelőt (aki maga az alapító is lehet) abban, hogy a
bizalmi vagyonkezelés időtartamaként az ötven évnél hosszabb vagy akár ennél rövidebb időszakot
határozzon meg a bizalmi vagyonkezelési szerződésben, mint ahogy abban sem, hogy a bizalmi
vagyonkezelést határozatlan időtartamra kösse ki. 
2. A módosító javaslat egyértelművé teszi azt is, hogy az alapító a bizalmi vagyonkezelésbe adásról
nemcsak szerződésben,  hanem magában az alapító  okiratban is  rendelkezhet,  ez  utóbbi  esetben
egyoldalú jognyilatkozattal. Abban az esetben pedig, ha az alapító, mint vagyonrendelő az alapító
okiratban  bizalmi  vagyonkezelésbe  ad  vagyont  a  létesítendő  vagyonkezelő  alapítványnak,
meghatározott  keretek  között  és  feltételekkel  arra  is  lehetősége  van,  hogy a  kezelt  vagyonnal
kapcsolatosan  olyan  jogok  gyakorlását  fenntartson  a  maga  számára,  amelyet  bizalmi
vagyonkezelési jogviszony esetén a Ptk. szabályai szerint nem tehetne meg. Így például az ilyen
jogviszonyban  kezelt  vagyoni  kört  érintően  az  alapító,  mint  vagyonrendelő  a  vagyonkezelő
alapítvánnyal,  mint  bizalmi  vagyonkezelővel  és  egyben  kedvezményezettel  szemben  az  alapító
okiratban  meghatározott  keretek  között  és  feltételek  mellett  a  bizalmi  vagyonkezelés  esetében
egyébként tiltott utasítási jogot is kiköthet a maga számára.
3. A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz (elírást korrigál). 
4. A  törvényjavaslatban  felsorolt  közérdekű  célok  közül  kimaradt  a  kutatási  tevékenység
támogatása, noha nem vitásan ez is a társadalom gazdasági és szellemi fejlődését biztosító olyan
célnak  minősül,  amelynek  közérdekűségéhez  nem  férhet  kétség.  A  módosító  javaslat  ezt  a
hiányosságot pótolja. 
5. A hivatkozott  Ptk.  3:386.  §-a  a  felsorolt  két  bekezdésből  áll,  ezért  a  módosítás  a  §-nak  a
bekezdésekre való utalás nélküli felhívását javasolja.
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