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A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslat
(T/15710. 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 javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. április 13. 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: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) Ha  jogszabály  e  törvény  hatályba  lépését  követően  az  Alaptörvény  38.  cikk  (6)
bekezdésében  meghatározott  tárgykört  érint  –  ideértve  azt  is,  ha  az  ellátott  közfeladatra
vonatkozó részletszabály a közfeladat lényeges tartalmával függ össze –, akkor a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vonatkozásában azt csak akkor lehet alkalmazni,
ha azt e törvény – sarkalatos rendelkezéssel – elrendeli.]

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) Az alapítványra nem kell alkalmazni a Ptk. 3:379. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá az
egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 7. pontjában, 17. §
(1)  bekezdésében  és  23.  §-ában  foglalt  rendelkezéseket.  Az  alapítvány  céljainak,
közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységet
végez,  így  különösen az  alapító  által  rendelt,  az  alapítványhoz csatlakozók  által  juttatott,
valamint az egyéb forrásból származó vagyont kezeli.]

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (4)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(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.]

T/15710/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 5. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §
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(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.

(4)  Az  [alapító  okirat  eltérő  rendelkezése  hiányában  az  ]alapítvány  kuratóriumi  és
felügyelőbizottsági  tagjainak,  illetve  elnökének  kijelöléséről  –  e  tisztségek  bármely  okból
bekövetkező megüresedése esetén –  [a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz
akként, hogy a döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi szerv tagjai többségének
szavazata  is  szükséges,  ]az  alapító  [okirat  azonban  az  e  kérdésben  való  döntéshozatalhoz
további minősített többséget is előírhat]határoz.

[(5) Az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének személyére
vonatkozóan  jelölési  jogot  az  alapító  okirat  az  alapítványon  kívüli  személy,  illetve  szerv
számára is biztosíthat, az erre vonatkozó alapító okirati rendelkezés módosítására azonban a
kuratórium a 10. § (6) bekezdésének alkalmazása körében sem jogosítható fel.]

(6) Az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a
kijelölésükkel azonos módon hozható döntés[ azzal, hogy a visszahívás joga az alapító okiratban
feltételekhez köthető, illetve korlátozható].

(7)  Az  alapító  okirat  előírhatja  azt  is,  hogy  a  kuratórium  egyes  alapítói  jogok  gyakorlása
tekintetében az alapítványi vagyonellenőr jóváhagyásával vagy véleménye kikérése után döntsön.

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

7. §
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[(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.]

T/15710/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 5. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  [Az  alapító  okiratban  az  alapítványi  ]A  vagyonellenőr  kijelölésére  az  [alapítvány  is
feljogosítható,  ebben  az  esetben  az  alapítványi  vagyonellenőr  kijelölésének,  illetve
megbízásának  ügyében  a  kuratórium  és  a  felügyelőbizottság  együttesen  határoz,  a
kijelöléshez,  illetve  a  megbízáshoz  azonban  a  nyilvántartó  bíróság  jóváhagyása
szükséges]alapító jogosult.

T/15710/8/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az alapítványi vagyonellenőr halála, jogutód nélküli megszűnése, e tisztségről való lemondása
vagy  felmentése  esetén,  vagy  ha  a  feladatainak  ellátásához  szükséges  feltételekkel  már  nem
rendelkezik,  a  vagyonellenőri  tisztség  betöltésére  a  (2)  bekezdés  szerinti  rendelkezést  kell
alkalmazni.

T/15710/8/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az alapítványi vagyonellenőr díjazásra jogosult, amelyről az alapító az alapító okiratban dönt.
Az alapítványi vagyonellenőr díjazását az alapítvány által kezelt alapítványi vagyon terhére kell
teljesíteni.

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/15710/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
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[(6) A kuratórium az alapító okirat  módosításának jogát csak akkor gyakorolhatja,  ha az
alapító 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 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.

(7) Az alapító okirat módosítása nem érinti a kedvezményezettek javára már megállapított és
esedékessé vált kötelezettségek teljesítését.]

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

(tárcaálláspont)
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