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Módosító javaslat 1 

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

[(4) Ha  az  alapítói  jogok  gyakorlása  az  alapítvány  ügyvezető  szervét  (a  továbbiakban:
kuratórium)  illeti  meg,  és  az  alapító,  illetve  a  csatlakozó  az  alapítvány  javára  rendelt
vagyonnak a tőkeminimumon felüli, az alapítvány rendelkezésére még nem bocsátott részét az
erre  megszabott  határidőben nem teljesíti,  az alapítvány jogosult  e  vagyonrész  teljesítését
követelni.

(5) Ha az alapító az alapítói jogok gyakorlását a maga részére fenntartotta és a (4) bekezdés
szerinti kötelezettségét a kuratórium erre irányuló írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti,
ennek megtörténtéig az alapítói jogok gyakorlására a kuratórium jogosult.

(6) Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az alapító, illetve a csatlakozó az alapítvány
részére  –  az  alapításkor  vagy  csatlakozáskor  vállalt  és  annak  megfelelően  teljesített
vagyonrendelésen  felül  –  további  vagyon rendelkezésre  bocsátását  is  vállalhatja  egyoldalú
írásbeli jognyilatkozattal azzal a céllal,  hogy e vagyonjuttatással az alapítvány alapításkor,
illetve csatlakozáskor rendelt  vagyonát növelje.  E vagyonnövelésre megfelelően alkalmazni
kell  a (2) és a (4) bekezdést azzal, hogy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az
alapító okiratot az alapító jogok gyakorlására kijelölt kuratórium módosítja.]

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

[(1) Az alapítvány alapítója az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására az alapítvány
kuratóriumát is kijelölheti, vagy ha az alapítói jogait az alapító okiratban fenntartotta vagy
abban arról nem rendelkezett, e jogait az alapítványra átruházhatja. Az alapító az alapítói
jogok gyakorlására vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak átruházását nem vonhatja vissza,
az  alapítvány  kuratóriuma  a  rá  vonatkozó  kijelölésről  nem  mondhat  le,  az  alapítói  jog
gyakorlására  mást  nem  jelölhet  ki,  valamint  a  rá  átruházott  alapítói  jogokat  -  a  (2)
bekezdésben foglalt kivétellel - nem ruházhatja át.

(2) Az alapító okirat  rendelkezhet  akként,  hogy az alapító alapítványban fennálló alapítói
jogai a halála, jogutód nélküli megszűnése vagy az alapító okiratban meghatározott feltétel
bekövetkezése  esetén  az  alapítványra  vagy  az  alapító  okiratban  meghatározott  személyre
szállnak.

(3) Az alapítói jogokat a kuratórium az e törvényben meghatározott módon gyakorolja.]

Indokolás 

1-2. 

Az alapítói jogokat ne gyakorolhassa a kuratórium, az maradjon az alapító kezében.
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