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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű
vagyonkezelő  alapítványokról szóló  T/15710.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az  alapító,  illetve  –  ha  az  alapító  okirat  alapján  alapítói  jogok  gyakorlására  jogosult  –  a
csatlakozó  az  alapítvány  javára  rendelt  vagyont  az  alapító  okiratban  vagyontárgyanként,
vagyonelemenként, az azonosításukhoz szükséges részletességgel köteles megjelölni.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Az alapítvány alapítója, illetve – ha az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult
– a csatlakozó 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, illetve csatlakozó  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.

Módosítópont sorszáma: 3.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az alapító okirat rendelkezhet akként, hogy az alapító, illetve – ha az alapító okirat alapján
alapítói jogok gyakorlására jogosult – a csatlakozó  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.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A kuratórium az alapító okirat  módosításának jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az alapító,
illetve – ha az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult – a csatlakozó  erre az
alapító  okiratban  kifejezetten  feljogosította,  az  alapító  okirat  azonban  ennek  hiányában  is
módosítható,  ha ezt az időközben megváltozott  körülmények vagy jogszabályi  követelmények a
célok megvalósíthatósága érdekében szükségessé teszik. Az alapító, illetve – ha az alapító okirat
alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult – a csatlakozó előírhatja azt is, hogy a kuratórium az
alapító  okiratot  mely  kérdésekben  nem  módosíthatja.  Ha  a  jogszabályi  változások  miatt  e
kérdésekben  a  módosítás  mégis  szükségessé  válik,  az  alapító  okirat  kuratórium  által  történő
módosításához az alapítványi vagyonellenőr jóváhagyása kell.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) [A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő ]Az alapítvány az állam által juttatott vagyont
és annak hozamát közvetlenül vagy közvetett módon a közfeladatra, illetve közérdekű célra fordítja.
Ennek során az alapítvány a piaci magánbefektető elvével összhangban gazdálkodási tevékenységet
végezhet, ami nem veszélyeztetheti a közfeladat-ellátást. E gazdasági tevékenységek költségeit és
bevételeit számvitelileg elkülönítetten tartja nyilván.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az állam által juttatott társasági részesedés esetén az államot az alapító okiratban [is ]rögzített
feltételekkel elővásárlási jog, illetve nyilvánosan működő részvénytársaság esetén vételi jog illeti
meg. Amennyiben az állam nem él elővásárlási jogával, illetve vételi jogával, akkor az elővásárlási
jog, illetve vételi jog a társasági részesedéssel érintett gazdasági társaságot illeti meg.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9)  Az Nvtv.  13.  §  (3)  bekezdésében  és  az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény (a
továbbiakban:  Vtv.)  36.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  –  az  alapítvány  vagyonkezelési
tevékenységének, továbbá közfeladatának ellátása és közérdekű céljának megvalósítása érdekében –
az  állam által  az  Alapítvány részére  ingyenesen juttatott  vagyonelemeket  nyilvántartási  értéken
történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az alapítvány
tulajdonába kell adni.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(11) Az e § alapján történő vagyonjuttatást  [az alapító oldalán ]úgy kell  tekinteni,  hogy az az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.  törvény (a továbbiakban:  Áfa tv.)  17.  § (1)
bekezdésben és 18. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet
alá.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog az alapító, illetve a csatlakozó  által az alapítvány
javára  az  alapító  okiratba  foglalt  vagyonrendeléssel  vagy  vagyonjuttatásként  szerződéssel
alapítható.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  állam  a  [19.  §-ban  foglaltak]IV.  Fejezetben,  továbbá  az  ágazati  jogszabályban
meghatározott szabályok szerint biztosítja a közfeladat-ellátás finanszírozását, a közfeladat-ellátás
keretében  teljesítendő  új  feladathoz,  továbbá  a  közfeladat  változása  miatt  felmerülő
többletfeladathoz az állam többletfinanszírozást biztosít.

Módosítópont sorszáma: 11.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  [3]12.  §  (3)  bekezdésétől  eltérően  az  egészségügyi  közfeladat-ellátással  terhelt
magánvagyonba tartozó vagyonelemek feletti rendelkezési jog gyakorlásához az állami vagyonnal
való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges, ingatlan esetében e jog
biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

5
Pannon 
Egyetemért 
Alapítvány

1. Pannon Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Pannon [egyetem]Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési 
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári 
támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása

...

14

Közép-európai 
Épített Örökség 
Megőrző 
Alapítvány

1. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, kulturális és 
épített örökségei [fennmaradása, megőrzése, megóvása ]
fennmaradásának, megőrzésének, megóvásának - azok állagmegóvásával, 
felújításával, fejlesztésével, fenntartásával történő - biztosítása és ezáltal 
kulturális célú megismerhetőségének, látogathatóságának, és 
kutathatóságának biztosítása[,] és ezek feltételeinek megteremtése, 
kapcsolódó infrastrukturális, szervezeti, fejlesztési és beruházási célok 
biztosítása,
2. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, kulturális és 
épített örökségei területén oktatási, kulturális, tudományos kutatási 
tevékenységet ellátó szervezetek, személyek támogatása,
3. 1. pont szerinti közfeladata ellátásához kapcsolódó ismeretterjesztő 
tevékenység ellátása,
4. az 1-3. pontban meghatározott közfeladataival kapcsolatos kiadványok 
és rendezvények szervezése, a közönséget vonzó online jelenlét 
megteremtése.

4



Indokolás

1. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
2. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
3. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
4. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
5. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
6. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
7. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
8. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
9. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
10. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
11. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
12. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
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