
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/15710/14.

Benyújtás dátuma: 2021-04-22 16:43

Parlex azonosító: 17GHQHHU0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök 
Törvényjavaslat címe: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról
Önálló iromány száma: T/15710 

Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  A  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványokról szóló  T/15710.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző  módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  1-30.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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

(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.

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

(3) Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrejöhet úgy is, hogy az alapítványt, a
közalapítványt vagy a közérdekű vagyonkezelő alapítványt az 1. melléklet előzetesen közfeladatot
ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvánnyá  minősíti,  amelynek  alapján  az  alapítói  jogok
gyakorlására jogosult módosítja az alapító okiratot, és azt a bíróság közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő  alapítványként  (a  továbbiakban:  alapítvány)  nyilvántartásba  veszi.  A  bíróság  e
döntését az országos névjegyzékben közzéteszi.



Módosítópont sorszáma: 3.
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: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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 ]vagyonnövelés – ideértve az annak
felhasználása  körében  harmadik  személy  javára  teljesített  kifizetést,  illetve  juttatást  is  –  nem
minősül külön törvény szerinti  támogatásnak és arra  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.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Az alapítvány alapítója, illetve csatlakozója 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  a
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: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az alapító okirat rendelkezhet akként, hogy az alapító, illetve 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: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8) Amennyiben az alapító okirat a csatlakozót alapítói jogokkal ruházza fel, akkor az alapító alatt a
csatlakozót is megfelelően érteni kell.

Módosítópont sorszáma: 8.
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: 9.
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: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §
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(1) Ha az alapítvány részére alapításkor vagy az [állam által ingyenesen kerül ]alapítvány induló
vagyonát növelő alapítói, illetve csatlakozói vagyonjuttatásként vagyonelem kerül átadásra, akkor a
tulajdonjog átszállását az alapítvány alapító okiratában fel kell tüntetni.

Módosítópont sorszáma: 11.
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] vagy vételi  jogával,  akkor  az
elővásárlási jog[, illetve] vagy vételi jog a társasági részesedéssel érintett gazdasági társaságot illeti
meg.

Módosítópont sorszáma: 12.
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: 13.
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: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §
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(1) Az alapítvány javára vagyontárgy vagyonkezelésbe a közfeladatához rendelten is adható, ebben
az  esetben  az  alapítványt  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog  illeti  meg,  amelyet  ezzel  a
megjelöléssel ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba, ingó esetén a vagyontárgy tulajdonjogát,
illetve  a  vagyontárgyra  vonatkozó  jog  fennállását  tanúsító  közhiteles  nyilvántartásba  is  be  kell
jegyezni.

(2) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog az alapító, illetve a csatlakozó  által az alapítvány
javára az alapító okiratba foglalt  vagyonrendeléssel  vagy  [vagyonjuttatásként szerződéssel ]az
alapítvány  induló  vagyonát  növelő  vagyonjuttatással  az  alapító  okiratba  vagy  vagyonjuttatást
tartalmazó okiratba foglalt jogügylettel alapítható.

(3) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog megszűnik, ha
a) megszűnik az a közfeladat, amelyhez a vagyontárgyat rendelték, vagy elpusztul, megsemmisül
az a vagyontárgy, amelyet a közfeladat ellátásához rendeltek[;],
b)  a  bíróság  megállapítja,  hogy  az  alapítvány  nem  látja  el  azt  a  közfeladatot,  amelynek
ellátásához javára közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot alapítottak.

(4) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog a (3) bekezdésben foglalt eseteken kívül nem szűnhet
meg.

(5) A közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot az alapítvány nem idegenítheti el és nem terhelheti
meg, és azzal egyéb módon sem rendelkezhet.

(6)  Az  alapítvány  a  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  joga  alapján  az  e  jogával  terhelt
vagyontárgy felett  a  tulajdonost megillető jogokat és a tulajdonost terhelő kötelezettségeket azzal
gyakorolja, hogy a vagyontárgyat

a) nem idegenítheti el és nem terhelheti meg[;],
b)  a  kizárólagos  tulajdonában álló  gazdasági  társaság  vagy általa  létesített,  illetve  fenntartott
intézménye  kivételével  harmadik  személy  részére  –  sem  visszterhesen,  sem  ingyenesen  –
használatba nem adhatja, hasznosítás céljára nem engedheti át.

(7)  A közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog  és  az  e  joggal  terhelt  vagyontárgy nem része  a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése
szerinti, a csődeljárás és felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonnak.

(8)  [Az alapítvány részére – közérdekű céljainak megvalósítása és  közfeladatának ellátása
érdekében  –  a  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  határozatlan  időre,  ingyenesen,
közfeladata  ellátásához  szükséges  vagyonként  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog
biztosításával  is  vagyonkezelésbe adható.  A földek vonatkozásában ]A közfeladathoz rendelt
vagyonkezelői joggal terhelt  állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében annak tulajdonosi
joggyakorlóját  a  tulajdonost  megillető  jogosítványok  közül  csak  az  [Nvtv,  a  Vtv,  valamint  ]
elidegenítés és  a  [Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény rendelkezéseit az ]
terhelés  joga  illeti  meg,  de  e  [törvényben  meghatározott  eltérésekkel  kell  megfelelően
alkalmazni]jogát is csak az alapítvány hozzájárulásával gyakorolhatja.
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(9)  Az  alapítvány  [a  ]részére  –  közérdekű  céljainak  megvalósítása  és  közfeladatának  ellátása
érdekében  [jogosult]– a  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  határozatlan  időre,  ingyenesen,
közfeladata  ellátásához  szükséges  vagyonként  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  [jogával
terhelt  föld  birtoklására,  használatára  és  hasznai  szedésére,  továbbá  ]jog  biztosításával  is
vagyonkezelésbe  adható.  A  földek  vonatkozásában  az  Nvtv.,  a  [használat]Vtv.,  valamint  a
[hasznosítás e törvény szerint történő átengedésére, köteles továbbá a föld értékét megőrizni,
állagának megóvásáról, jó karbantartásáról gondoskodni]Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  NFA tv.)  rendelkezéseit  az  e  törvényben  meghatározott
eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. A [hasznosítás átengedése ]földrészleteken az alapítvány
javára  fennálló  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog  esetében  a  [mező-  ]magyar  államot
megillető  tulajdonosi  jogokat  és  [erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  törvényben
meghatározott birtokmaximumot nem kell alkalmazni.]kötelezettségeket a (6) bekezdés alapján
és a (8) bekezdés szerinti kivétellel – az NFA tv. 3. § (1) bekezdésétől eltérően – az alapítvány
gyakorolja,  és  a  (8)  bekezdés  szerinti  kivétellel  jogosult  a  földrészleteket  illetően  a  tulajdonos
képviseletére is.

(10)  [A ]Az  alapítvány  a  közfeladatának  ellátása  érdekében  jogosult  a  közfeladathoz  rendelt
vagyonkezelői  [jogot  az  ingatlanügyi  hatóság az  alapítvány  erre  irányuló  kérelme ]jogával
terhelt  föld  birtoklására,  használatára  és  hasznai  szedésére,  továbbá  a  használat,  valamint  a
hasznosítás  jogának  -  (6)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  kivétel  alapján  [jegyzi  be  az  ingatlan-
nyilvántartásba.]történő  –  átengedésére,  köteles  továbbá  a  föld  értékét  megőrizni,  állagának
megóvásáról,  jó  karbantartásáról  gondoskodni.  A használati  jogosultság  átengedése  esetében  a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott birtokmaximumot nem
kell alkalmazni.

(11)  A közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jogot  az  ingatlanügyi  hatóság  az  alapítvány  erre
irányuló kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A (3)  bekezdés  szerinti  további  közérdekű  tevékenység  vállalása  nem  veszélyeztetheti  az
alapítvány  alapító  okiratában  meghatározott  más  célok,  [illetve  ]feladatok  teljesítését,  illetve
ellátását.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §
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(1)  Az  alapítvány  17.  §  (1)  bekezdés  szerinti  tevékenységeit  az  állam[  vagyonjuttatással,
támogatással,  adománnyal  vagy  közfeladat-finanszírozási  szerződéssel  biztosítja  az
alapítványnak.  Az  alapítvány  céljai  megvalósításához  az  államon  kívüli  más  személy  is
támogatást adhat vagy adományt nyújthat. Az alapítvány részére pénzbeli és nem pénzbeli
vagyoni juttatás, adomány egyaránt adható.]

a) a 4. § szerinti vagyonjuttatással,
b) a 19. § szerinti, megállapodás útján nyújtott vagyoni juttatással,
c) támogatással,
d) adománnyal, illetve
e) közfeladat-finanszírozási szerződéssel

biztosítja az alapítványnak.

(2) Ha az állam az alapítvány közfeladat-ellátása forrásának tartós fedezetét nem teljes egészében az
(1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  vagyonjuttatás  vagy adomány útján  biztosítja,  akkor  a  felek  azt
megállapodásban rendezik.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § új (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az alapítvány céljai megvalósításához az államon kívüli más személy is támogatást adhat vagy
adományt  nyújthat.  Az alapítvány részére  pénzbeli  és  nem pénzbeli  vagyoni  juttatás,  adomány
egyaránt adható.

(4) Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott célok elérése érdekében pályázati eljárásban
részt vehet, és pályázati támogatásban részesülhet.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) Az alapítvány részére[,] annak működése során az alapító, illetve a csatlakozó által az alapítvány
alapító  okiratában meghatározott  célok megvalósításának elősegítése érdekében pénzbeli  és nem
pénzbeli vagyoni juttatás teljesíthető. Az alapítvány számára teljesített vagyoni juttatás – ideértve az
annak felhasználása körében harmadik személy javára teljesített kifizetést, illetve juttatást is – nem
minősül  külön  törvény  szerinti  támogatásnak.[  Az  alapítvány  az  alapító  okiratában
meghatározott  célok  elérése  érdekében  pályázati  eljárásban  részt  vehet,  és  pályázati
támogatásban részesülhet.]
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

(1)  Az  alapítvány  az  általa  ellátott  közfeladat  után  a  hasonló  feladatot  ellátó  állami,  illetve
önkormányzati intézményekkel legalább azonos támogatásra jogosult. Az állam az alapítvány által
ellátott  közfeladat  ellátásához  és  fejlesztéséhez  (ideértve  az  alapítvány  által  fenntartott
intézményeket  is)  legalább  az  állami,  illetve  az  önkormányzati  intézményekével  azonos  jogi,
finanszírozási és pályázati feltételeket köteles biztosítani.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az állam által  [e törvény szerint nyújtott pénzbeli  vagyoni juttatásra ]nyújtott  18.  § (1)
bekezdés  a-b)  és  [közfeladat-finanszírozási  szerződésre  ]e)  pontja  szerinti  juttatásra  nem kell
alkalmazni az államháztartási szabályokat.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az 1.  melléklet  szerinti  felsőoktatási  intézmény fenntartója  és  tulajdonosa  nem lehet  eltérő
személy.  A felsőoktatási  intézmény  [szétválása ]átalakulását eredményező különválás körében a
szétválás nem alkalmazható, a szervezeti kiválás esetén a kiváló szervezeti egység az 1. melléklet
szerinti felsőoktatási intézménybe olvadhat be.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  alapítvány  által  fenntartott  1.  melléklet  szerinti  felsőoktatási  intézmény  alapító  okirata
rendelkezhet úgy, hogy a fenntartó fogadja el a felsőoktatási intézmény költségvetését, a számviteli
rendelkezések  alapján  elkészített  éves  beszámolóját,  szervezeti  és  működési  szabályzatát,
vagyongazdálkodási  tervét,  gazdálkodó  szervezet  alapítását,  gazdálkodó  szervezetben  történő
részesedés szerzését, valamint a fenntartó írja ki a rektori pályázatot, de a szenátusnak az alapító
okiratban véleményezési vagy egyetértési jogot kell biztosítani.

(5) Az 1. melléklet szerinti felsőoktatási intézményt fenntartó alapítvány felügyelő bizottságába a 6.
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§ (2) bekezdésétől eltérően egy tagot a szenátus delegál.

Módosítópont sorszáma: 23.
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: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A klinikai  központban  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  2020.  évi  C.  törvény (a
továbbiakban: Eszjtv.)  [2]1. § (6) bekezdésében meghatározott foglalkoztatott esetében az Eszjtv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 25.
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: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: módosítás

26. §

Ez a törvény [2021. május elsején ]a kihirdetést követő napon lép hatályba.

30. §
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Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

30. §

(1) A 7. § (8) bekezdését az e törvény hatálybalépését megelőzően alapított, az 1. melléklet szerinti
alapítvány  e  törvény  hatálybalépését  megelőzően  létrejött  jogviszonyaira,  továbbá  e  törvény
hatálybalépését megelőzően létrejött, az alapítványt érintő jognyilatkozatokra, jogcselekményekre is
megfelelően alkalmazni kell.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) E törvény 12. § (2) bekezdése és a 13. § [(8)](9) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) E törvény 13. § (10) bekezdése az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és közfeladataik

A)  Az  állam  által  alapított  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványok  és
közfeladataik

    A B

1
A közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
közfeladata
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2
Budapesti Gazdasági 
Egyetemért Alapítvány

1. a Budapesti Gazdasági Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Budapesti Gazdasági 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.

3
Dunaújvárosi Egyetemért
Alapítvány

1. a Dunaújvárosi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Dunaújvárosi 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.

4
Gróf Tisza István 
Debreceni Egyetemért 
Alapítvány

1. a Debreceni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása
2. a Debreceni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) 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.
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5 Hauszmann Alapítvány

1. Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális 
hagyatékának fenntartása és gondozása, a Hauszmann Emlékház 
létrehozása,
2. a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, 
támogatási, kutatási tudásközpontjának létrehozása, működtetése, 
fenntartása, élmény- és tanösvény létrehozása és működtetése;
3. az 1-2. pontban meghatározott közfeladataival kapcsolatos 
kiadványok és rendezvények szervezése, a közönséget vonzó online 
jelenlét megteremtése.

6
Jövő Nemzedék Földje 
Alapítvány

1. a vagyonkezelésében lévő mező- és erdőgazdasági földek (a 
továbbiakban: földek) megőrzése és átörökítése a jövő nemzedékek 
számára;
2. a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság vagyonkezelői jogainak gyakorlása, működési 
feltételeinek biztosítása és bővítése; továbbá más minta- és 
tangazdaságok fejlődésének előmozdítása
3. agrárképzést folytató középfokú oktatási és felsőoktatási 
intézmény működési feltételeinek javítása, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának támogatása,
4. a magyar középfokú és felsőfokú agrároktatás 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, valamint a középfokú
agrároktatás infrastrukturális fejlesztésének támogatása,
5. védett őshonos magyar lófajták genetikai értékének megőrzése.

7
Közép-európai Épített 
Örökség Megőrző 
Alapítvány

1. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, kulturális 
és épített örökségei 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. az 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.
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8
Közép-európai Oktatási 
Alapítvány

1. Az International Baccalaureate Organization (Nemzetközi 
Érettségi Szervezet) mint nemzetközi szervezet által a Middle Years 
Programme (Közép Évek Programja) és Diploma Programme 
(Diploma Program) nyújtására, valamint IB Diploma (Nemzetközi 
Érettségi bizonyítvány) kiadására feljogosított, arra akkreditált, 
kollégiummal rendelkező középfokú nevelési-oktatási intézmény (a 
továbbiakban: Intézmény) létesítése és fenntartása útján
a) a magyar köznevelési intézményrendszer megerősítése és 
környezetének szélesítése;
b) középfokú nevelési-oktatási tevékenység ellátása;
2. a magyar nemzet, valamint az Intézményben képviselt országok 
nemzetei közötti szorosabb kulturális kapcsolatok ösztönzése;
3. az Intézmény alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának és a 
nevelési-oktatási feladatok ellátásának biztosítása;
4. a nevelési-oktatási tevékenységet folytató pedagógusok és a 
nevelésben-oktatásban részt vevők támogatása.

9
Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány

1. a Budapesti Corvinus Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Budapesti Corvinus Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
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.

10
Magyar Agrár- és 
Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány

1. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
c) a genetikai változatosság és a hazai mezőgazdaság genetikai 
anyagainak védelme, jogszabályban meghatározott jelentős 
növényfajok, változatok, fajták és vad rokonfajok mint génforrások 
megőrzésében és fenntartásában való közreműködés;
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.
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11
Magyar Kultúráért 
Alapítvány

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság útján
1. a nevelési-oktatási, kulturális tevékenységek működési és 
fejlesztési célú finanszírozása, illetve támogatása;
2. tehetséggondozó programok működésének, valamint kreatívipari 
innovációk létrejöttének és működésének támogatása,
3. médiatartalom előállítása és médiaszolgáltatási tevékenység 
támogatása,
4. kulturális célú ingatlanhasznosítás

12
Magyar Táncművészeti 
Egyetemért Alapítvány

1. a Magyar Táncművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Magyar Táncművészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási 
intézményképzési 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

13
Makovecz Campus 
Alapítvány

1. magyar humán tudományok, a humán kutatási lehetőségek 
fejlesztése;
2. nemzeti tudáspark, oktató, képzési és kulturális központ 
létrehozása,
3. a pedagógus, egészségügyi és szociális kötelező ágazati 
továbbképzések fejlesztése, a továbbképzéseken résztvevők 
támogatása,
4. a nemzeti identitástudat és összetartozás megerősítése érdekében 
értékmegőrző kulturális és oktatási központ, interaktív közösségi tér 
megteremtése és működési feltételeinek biztosítása.

14 Marek József Alapítvány

1. az Állatorvostudományi Egyetem alapítói, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása
2. az Állatorvostudományi 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.
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15
Millenáris Tudományos 
Kulturális Alapítvány

1. a Millenáris Parkban a nemzeti és a nemzetközi együttműködést 
jelképező, Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a 
tudományos-technikai fejlesztésen és az információs társadalom 
eredményein alapuló, jövőt bemutató tudományos, kulturális és 
oktatási központ és innovatív, családbarát, interaktív közösségi tér 
megteremtésének és működési feltételeinek a biztosítása
2. a színházi kulturális élet működéséhez való hozzájárulás, az 
abban való részvétel.

16
Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemért Alapítvány

1. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. 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.

17
MOL – Új Európa 
Alapítvány

1. tehetséggondozás, különösen kiemelkedően tehetséges 
gyermekek, fiatalok, a velük foglalkozó pedagógusok, edzők, 
médiaszakemberek, valamint tehetségük kiteljesítésének 
megkönnyítése céljából létrejött közösségek, szervezetek 
támogatása, munkájuk elismerése a sport, a művészet és a tudomány
területén;
2. támogatásközvetítői tevékenység végzése keretében
a) a gazdaságfejlesztés támogatása, különösen a gazdaságfejlesztési 
programok, továbbá a versenyképességet, a munkaerőpiacot, a 
szociális foglalkoztatást fejlesztő tevékenységek, programok 
támogatása, elősegítése,
b) a környezet védelmének elősegítése, különösen 
környezetvédelmi, fenntarthatósági, klímavédelmi, zöldfelület-
védelmi tevékenységek és kutatások elősegítése, támogatása,
c) élsport támogatása;
3. karitatív tevékenység, különösen tartósan, súlyosan beteg, 
ápolásra szoruló személyek – kiemelten gyermekek, fiatalok – 
valamint közösségeik, az előbbi csoportokat támogató 
intézményeknek, szervezeteknek támogatása, a betegek, ápolásra 
szorulók állapotának stabilizálása, javítása, valamint a rehabilitáció 
biztosítása érdekében, a támogató intézmények szolgáltatási 
színvonalának növelése, működésük előmozdítása;
4. nemzetközi kapcsolatok ápolása, különösen az 1-3. pontokban 
meghatározottakkal kapcsolatos nemzetközi tevékenységek, 
cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködések, elsősorban 
Kelet-Közép-Európa népeinek együttműködését elősegítő 
kezdeményezések, projektek támogatása.
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18
Nemzeti Egészségügyi és
Orvosképzésért 
Alapítvány

1. a Semmelweis Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, klinikai betegellátási feladatai, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Semmelweis Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) 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.

19
Neumann János 
Egyetemért Alapítvány

1. a Neumann János Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. Neumann János Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. 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.

20
Nyíregyházi Egyetemért 
Alapítvány

1. a Nyíregyházi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Nyíregyházi 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.
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21
Pannon Egyetemért 
Alapítvány

1. Pannon Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Pannon 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

22
Polgári Művelődésért 
Oktatási, Kulturális és 
Tudományos Alapítvány

1. a kulturális értékek megőrzése,
2. kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés,
3. oktatási tevékenység folytatása, elősegítése,
4. az épített örökség, különösen a műemléki örökség védelmében 
való közreműködés,
5. az 1-4. pont szerinti tevékenységet végző szervezetek, 
intézmények, személyek támogatása.

23
Rudolf Kalman Óbudai 
Egyetemért Alapítvány

1. az Óbudai Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. az Óbudai 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.

24
Soproni Egyetemért 
Alapítvány

1. a Soproni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. Soproni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. 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.
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25
Széchenyi István 
Egyetemért Alapítvány

1. a Széchenyi István Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Széchenyi István 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.

26
Szegedi 
Tudományegyetemért 
Alapítvány

1. a Szegedi Tudományegyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, klinikai betegellátási feladatai, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása
2. a Szegedi Tudományegyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási 
intézményképzési 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

27
Színház- és 
Filmművészetért 
Alapítvány

1. a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. Színház- és Filmművészeti 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.
4. a magyar és az európai filmértékek, a kortárs és a klasszikus 
filmművészet kincseinek megőrzése és bemutatása.
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28
Testnevelési Egyetemért 
Alapítvány

1. a Testnevelési Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Testnevelési Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
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.

29
Tokaj-Hegyalja 
Egyetemért Alapítvány

1. a Tokaj-Hegyalja Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Tokaj-Hegyalja Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási 
intézményképzési 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.

30
Universitas 
Miskolcinensis 
Alapítvány

1. a Miskolci Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása
2. A Miskolci 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.
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31
Universitas 
Quinqueecclesiensis 
Alapítvány

1. a Pécsi Tudományegyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, klinikai betegellátási feladatai, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Pécsi Tudományegyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási 
intézményképzési 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.

B) Az állam mint  csatlakozó részvételével működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványok és közfeladataik

    A B

1

A közfeladatot ellátó 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány 
megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata

2
Batthyány Lajos 
Alapítvány

1. a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös keresztény-kulturális és 
európai értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet 
támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, társasági élet, 
illetve tudományos – különösen elemző és kutató – és ismeretterjesztő 
tevékenység folytatása és támogatása;
2. tehetséggondozási, képzési, illetve különösen az alapítvány céljai 
körébe tartozó kutatási tevékenység folytatása és támogatása;
3. A Kárpát-medence összmagyarsága kulturális és művészeti 
örökségének, értékeinek felfedezésére, megőrzésére, fejlesztésre 
irányuló tevékenység folytatása és támogatása;
4. a társadalom műveltségi szintjének emelésére, a kultúra széleskörű 
terjesztésére irányuló, valamint tudományos, kutatási, közéleti és 
ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;
5. szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint a 
társadalom egészségi állapotának fejlesztését célzó tevékenység 
folytatása és támogatása;
az alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban álló
tevékenységet folytató harmadik személyek - különösen támogatása, 
fenntartása, működési feltételeik elősegítése, valamint a kapcsolódó 
infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és beruházási célok 
biztosítása - útján valósítja meg.
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3.
Mathias Corvinus 
Collegium Alapítvány

1. oktatási és tehetséggondozó intézmény, így különösen a Mathias 
Corvinus Collegium fenntartása, működtetése, működési feltételeinek, 
infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és beruházási céljainak 
a biztosítása;
2. a kiemelten tehetséges fiatalok támogatására épülő, a hagyományos 
oktatást kiegészítő tehetséggondozó, oktatási-nevelési rendszer 
kiépítése, fenntartása és támogatása, amelyet az alapítvány a Mathias 
Corvinus Collegium közreműködésével lát el;
3. nevelési-oktatási, kutatási, ismeretterjesztő, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális tevékenység folytatása és 
támogatása, a hátrányos helyzetű csoportokba és a határon túli 
magyarságba tartozókra is kiterjedő módon, amelyet az alapítvány a 
Mathias Corvinus Collegium közreműködésével lát el;
4. a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére irányuló, 
illetve tudományos, kutatási és ismeretterjesztő tevékenység folytatása 
és támogatása;
5. a nemzeti értékek és érdekek iránt elkötelezett, demokratikus magyar 
közélet támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, társasági 
élet szervezésére irányuló tevékenység folytatása és támogatása;
6. a tudomány és kultúra széleskörű – különösen a nemzeti értékeket és 
érdekeket, illetve társadalmi kérdéseket közvetítő magyarországi és 
külföldi könyv- és lapkiadás, terjesztés, valamint rendezvények 
szervezése útján megvalósuló – népszerűsítése és támogatása, valamint 
kritikai és közéleti tevékenység folytatása és támogatása;
az alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban álló
tevékenységet folytató harmadik személyek - különösen támogatása, 
fenntartása, működési feltételeik elősegítése, valamint a kapcsolódó 
infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és beruházási célok 
biztosítása - útján valósítja meg.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[1. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és közfeladataik

A)  Az  állam  által  alapított  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványok  és
közfeladataik

  A B

1
A közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
közfeladata
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3
Polgári Művelődésért 
Oktatási, Kulturális és 
Tudományos Alapítvány

1. a kulturális értékek megőrzése,
2. kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés,
3. oktatási tevékenység folytatása, elősegítése,
4. az épített örökség, különösen a műemléki örökség 
védelmében való közreműködés,
5. az 1-4. pont szerinti tevékenységet végző szervezetek, 
intézmények, személyek támogatása.

4
Közép-európai Oktatási 
Alapítvány

1. Az International Baccalaureate Organization (Nemzetközi 
Érettségi Szervezet) mint nemzetközi szervezet által a Middle 
Years Programme (Közép Évek Programja) és Diploma 
Programme (Diploma Program) nyújtására, valamint IB 
Diploma (Nemzetközi Érettségi bizonyítvány) kiadására 
feljogosított, arra akkreditált, kollégiummal rendelkező 
középfokú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: 
Intézmény) létesítése és fenntartása útján
a) a magyar köznevelési intézményrendszer megerősítése és 
környezetének szélesítése;
b) középfokú nevelési-oktatási tevékenység ellátása;
2. a magyar nemzet, valamint az Intézményben képviselt 
országok nemzetei közötti szorosabb kulturális kapcsolatok 
ösztönzése;
3. az Intézmény alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, 
működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának és a nevelési-oktatási feladatok ellátásának 
biztosítása;
4. a nevelési-oktatási tevékenységet folytató pedagógusok és a 
nevelésben-oktatásban részt vevők támogatása.

5
Pannon Egyetemért 
Alapítvány

1. Pannon Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak 
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. a Pannon 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
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6
Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány

1. a Budapesti Corvinus Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Budapesti Corvinus Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
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.

7 Marek József Alapítvány

1. az Állatorvostudományi Egyetem alapítói, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása
2. az Állatorvostudományi 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.

8
Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemért Alapítvány

1. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. 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.
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9
Neumann János 
Egyetemért Alapítvány

1. a Neumann János Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. Neumann János Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
3. 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.

10
Soproni Egyetemért 
Alapítvány

1. a Soproni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának biztosítása,
2. Soproni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,…
3. 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.

11
Széchenyi István 
Egyetemért Alapítvány

1. a Széchenyi István Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Széchenyi István 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.
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12
Universitas 
Miskolcinensis 
Alapítvány

1. a Miskolci Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása
2. A Miskolci Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
4. 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.

13
Színház- és 
Filmművészetért 
Alapítvány

1. a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. Színház- és Filmművészeti 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.
4. a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság útján a magyar és az európai filmértékek, a kortárs 
és a klasszikus filmművészet kincseinek megőrzése és 
bemutatása.

14
Közép-európai Épített 
Örökség Megőrző 
Alapítvány

1. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, 
kulturális és épített örökségei fennmaradása, megőrzése, 
megóvása és ezáltal kulturális célú látogathatóságának, és 
kutathatóságának biztosítása, feltételeinek megteremtése,
2. a közép-európai régió magyar vonatkozású történelmi, 
kulturális és épített örökségei területén oktatási, kulturális, 
tudományos kutatási tevékenységet ellátó szervezetek, 
személyek támogatása.

15
Millenáris Tudományos 
Kulturális Alapítvány

1. a Millenáris Parkban a nemzeti és a nemzetközi 
együttműködést jelképező, Európa társadalmi, kulturális és 
életmódbeli értékein, a tudományos-technikai fejlesztésen és az
információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató 
tudományos, kulturális és oktatási központ és innovatív, 
családbarát, interaktív közösségi tér megteremtésének és 
működési feltételeinek a biztosítása
2. a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
útján a színházi kulturális élet működéséhez való 
hozzájárulás, az abban való részvétel.
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16
Magyar Agrár- és 
Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány

1. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem alapítói, 
tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény 
képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
c) a genetikai változatosság és a hazai mezőgazdaság genetikai 
anyagainak védelme, jogszabályban meghatározott jelentős 
növényfajok, változatok, fajták és vad rokonfajok mint 
génforrások megőrzésében és fenntartásában való 
közreműködés;
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.

17
Budapesti Gazdasági 
Egyetemért Alapítvány

1. a Budapesti Gazdasági Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Budapesti Gazdasági 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.

18
Gróf Tisza István 
Debreceni Egyetemért 
Alapítvány

1. a Debreceni Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása
2. a Debreceni Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) 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.
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19
Dunaújvárosi Egyetemért
Alapítvány

1. a Dunaújvárosi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Dunaújvárosi 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.

20 Hauszmann Alapítvány

1. Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális 
hagyatékának fenntartása és gondozása, a Hauszmann 
Emlékház létrehozása,
2. a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, 
támogatási, kutatási tudásközpontjának létrehozása, 
működtetése, fenntartása, élmény- és tanösvény létrehozása és 
működtetése;
3. az 1-2. pontban meghatározott közfeladataival kapcsolatos 
kiadványok és rendezvények szervezése, a közönséget vonzó 
online jelenlét megteremtése.

22
Makovecz Campus 
Alapítvány

1. magyar humán tudományok, illetve a humán kutatási 
lehetőségek fejlesztése;
2. nemzeti tudáspark, oktató, képzési és kulturális központ 
létrehozása,
3. a pedagógus, egészségügyi és szociális kötelező ágazati 
továbbképzések fejlesztése, a továbbképzéseken résztvevők 
támogatása,
4. a nemzeti identitástudat és összetartozás megerősítése 
érdekében értékmegőrző kulturális és oktatási központ, 
interaktív közösségi tér megteremtése és működési 
feltételeinek biztosítása.

23
Nyíregyházi Egyetemért 
Alapítvány

1. a Nyíregyházi Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Nyíregyházi 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.
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24
Rudolf Kalman Óbudai 
Egyetemért Alapítvány

1. az Óbudai Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. az Óbudai 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.

25
Universitas 
Quinqueecclesiensis 
Alapítvány

1. a Pécsi Tudományegyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, klinikai betegellátási feladatai, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
2. a Pécsi Tudományegyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) 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.

26
Nemzeti Egészségügyi és 
Orvosképzésért 
Alapítvány

1. a Semmelweis Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, klinikai betegellátási feladatai, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása,
3. a Semmelweis Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) 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.
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27
Szegedi 
Tudományegyetemért 
Alapítvány

1. a Szegedi Tudományegyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói
jogainak gyakorlása, klinikai betegellátási feladatai, működési 
feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása
2. a Szegedi Tudományegyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
b) egészségügyi tevékenység folytatása,
c) 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

28
Magyar Táncművészeti 
Egyetemért Alapítvány

1. a Magyar Táncművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, 
fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, 
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Magyar Táncművészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
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

29
Testnevelési Egyetemért 
Alapítvány

1. a Testnevelési Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Testnevelési Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
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.
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30
Tokaj-Hegyalja 
Egyetemért Alapítvány

1. a Tokaj-Hegyalja Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói 
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési 
céljai megvalósításának biztosítása,
2. a Tokaj-Hegyalja Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység végzése,
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.

31
Magyar Kultúráért 
Alapítvány

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság útján
1. a nevelési-oktatási, kulturális tevékenységek működési és 
fejlesztésű célú finanszírozása, illetve támogatása;
2. tehetséggondozó programok működésének, valamint 
kreatívipari innovációk létrejöttének és működésének 
támogatása,
3. médiatartalom előállítása és médiaszolgáltatási tevékenység 
támogatása,
4. kulturális célú ingatlanhasznosítás
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32
MOL – Új Európa 
Alapítvány

1. tehetséggondozás, különösen kiemelkedően tehetséges 
gyermekek, fiatalok, a velük foglalkozó pedagógusok, edzők, 
médiaszakemberek, valamint tehetségük kiteljesítésének 
megkönnyítése céljából létrejött közösségek, szervezetek 
támogatása, munkájuk elismerése a sport, a művészet és a 
tudomány területén;
2. támogatásközvetítői tevékenység végzése keretében
a) a gazdaságfejlesztés támogatása, különösen a 
gazdaságfejlesztési programok, továbbá a versenyképességet, a
munkaerőpiacot, a szociális foglalkoztatást fejlesztő 
tevékenységek, programok támogatása, elősegítése,
b) a környezet védelmének elősegítése, különösen 
környezetvédelmi, fenntarthatósági, klímavédelmi, zöldfelület-
védelmi tevékenységek és kutatások elősegítése, támogatása,
c) élsport támogatása;
3. karitatív tevékenység, különösen tartósan, illetve súlyosan 
beteg, ápolásra szoruló személyek – kiemelten gyermekek, 
fiatalok – valamint közösségeik, az előbbi csoportokat 
támogató intézményeknek, szervezeteknek támogatása, a 
betegek, illetőleg ápolásra szorulók állapotának stabilizálása, 
javítása, valamint a rehabilitáció biztosítása érdekében, 
illetőleg a támogató intézmények szolgáltatási színvonalának 
növelése, működésük előmozdítása;
4. nemzetközi kapcsolatok ápolása, különösen az 1-3. 
pontokban meghatározottakkal kapcsolatos nemzetközi 
tevékenységek, cserekapcsolatok, határon átnyúló 
együttműködések, elsősorban Kelet-Közép-Európa népeinek 
együttműködését elősegítő kezdeményezések, projektek 
támogatása.
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33
Jövő Nemzedék Földje 
Alapítvány

1. a vagyonkezelésében lévő mező- és erdőgazdasági földek (a 
továbbiakban: földek) megőrzése és átörökítése a jövő 
nemzedékek számára;
2. a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ménesbirtok 
Zrt.) vagyonkezelői jogainak gyakorlása, működési 
feltételeinek biztosítása és bővítése; továbbá más minta- és 
tangazdaságok fejlődésének előmozdítása
3. agrárképzést folytató középfokú oktatási és felsőoktatási 
intézmény működési feltételeinek javítása, intézményfejlesztési
céljai megvalósításának támogatása,
4. a magyar középfokú és felsőfokú agrároktatás 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, valamint a 
középfokú agrároktatás infrastrukturális fejlesztésének 
támogatása,
5. védett őshonos magyar lófajták genetikai értékének 
megőrzése.

B)  Az  állam  mint  csatlakozó  részvételével  működő  közfeladatot  ellátó  közérdekű
vagyonkezelő alapítványok és közfeladataik

  A B

1

A közfeladatot ellátó 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány 
megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
közfeladata
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2
Mathias Corvinus 
Collegium Alapítvány

1. oktatási és tehetséggondozó intézmény, így különösen a Mathias 
Corvinus Collegium fenntartása, működtetése, működési 
feltételeinek, infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és 
beruházási céljainak a biztosítása;
2. a kiemelten tehetséges fiatalok támogatására épülő, a 
hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó, oktatási-nevelési
rendszer kiépítése, fenntartása és támogatása, amelyet az 
alapítvány a Mathias Corvinus Collegium közreműködésével lát el;
3. nevelési-oktatási, kutatási, ismeretterjesztő, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális tevékenység folytatása és 
támogatása, a hátrányos helyzetű csoportokba és a határon túli 
magyarságba tartozókra is kiterjedő módon, amelyet az alapítvány 
a Mathias Corvinus Collegium közreműködésével lát el;
4. a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére irányuló, 
illetve tudományos, kutatási és ismeretterjesztő tevékenység 
folytatása és támogatása;
5. a nemzeti értékek és érdekek iránt elkötelezett, demokratikus 
magyar közélet támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, 
társasági élet szervezésére irányuló tevékenység folytatása és 
támogatása;
6. a tudomány és kultúra széleskörű – különösen a nemzeti 
értékeket és érdekeket, illetve társadalmi kérdéseket közvetítő 
magyarországi és külföldi könyv- és lapkiadás, terjesztés, valamint 
rendezvények szervezése útján megvalósuló – népszerűsítése és 
támogatása, valamint kritikai és közéleti tevékenység folytatása és 
támogatása;
az alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban
álló tevékenységet folytató harmadik személyek - különösen 
támogatása, fenntartása, működési feltételeik elősegítése, valamint 
a kapcsolódó infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és 
beruházási célok biztosítása - útján valósítja meg.
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3
Batthyány Lajos 
Alapítvány

1. a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös keresztény-
kulturális és európai értékek iránt elkötelezett, demokratikus 
magyar közélet támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, 
társasági élet, illetve tudományos – különösen elemző és kutató – és 
ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;
2. tehetséggondozási, képzési, illetve különösen az alapítvány céljai 
körébe tartozó kutatási tevékenység folytatása és támogatása;
3. A Kárpát-medence összmagyarsága kulturális és művészeti 
örökségének, értékeinek felfedezésére, megőrzésére, fejlesztésre 
irányuló tevékenység folytatása és támogatása;
4. a társadalom műveltségi szintjének emelésére, a kultúra 
széleskörű terjesztésére irányuló, valamint tudományos, kutatási, 
közéleti és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása;
5. szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, 
valamint a társadalom egészségi állapotának fejlesztését célzó 
tevékenység folytatása és támogatása;
az alapítvány céljait saját működése, valamint azokkal összhangban
álló tevékenységet folytató harmadik személyek - különösen 
támogatása, fenntartása, működési feltételeik elősegítése, valamint 
a kapcsolódó infrastruktúra-, szervezet-, intézményfejlesztési és 
beruházási célok biztosítása - útján valósítja meg.]

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
2. Pontosításra kerül sor, mivel a közalapítvány tekintetében is szükséges kimondani, hogy lehet
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. 
3. Lásd a T/15710/11/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. A vagyonjuttatás szabályainak részletei kerülnek pontosításra. 
5-7., 18. A szabályozás pontosítása az alapítványhoz csatlakozóra tekintettel 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

8. Lásd a T/15710/11/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/15710/11/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Vagyonelemek átadásával kapcsolatos szövegpontosítás. 
11. Szövegpontosításra kerül sor. 
12. Szövegpontosításra kerül sor. 
13. Szövegpontosításra kerül sor. 
14. A közfeladathoz terhelt  vagyonkezelői  joggal  összefüggő pontosítások a  jogrendszerbe való
teljes illeszkedés érdekében. A módosítás újra megállapítja a Javaslat 13. §-át, amely az alapítvány
javára való vagyonrendelés, illetve a vagyonjuttatás e törvényen alapuló sajátos, sui generis módját
teremti meg. Lehetőséget ad ugyanis arra, hogy az alapítvány javára meghatározott vagyontárgyakat
a közfeladatához rendelten úgy bocsássanak a rendelkezésére, hogy az alapítvány nem válik annak
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teljes jogú tulajdonosává, de a közfeladat ellátása érdekében a tulajdonoshoz hasonlóan kezelhesse
e vagyontárgyakat,  és ekként őt  illessék meg az ehhez szükséges,  e §-ban biztosított  jogok. Az
alapítványt e sajátos vagyonkezelésre a vagyonrendelőnek a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői
jog  alapításával  kell  feljogosítnia,  amelyre  az  alapító  okiratban  kerülhet  sor,  de  annak  sincs
akadálya, hogy e jog alapítása utóbb, az induló vagyont növelő vagyonjuttatást tartalmazó okiratba
foglaltan  történjen.  A közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog  tartalmát,  és  ennek  folytán  e
vagyonkezelői  jogviszony  lényegi  elemeit  maga  a  törvény  határozza  meg  a  dologi  jogokhoz
hasonlóan.  E  jog  alapítását  (az  alapításra  való  feljogosítást)  értelemszerűen  az  a  törvény  is
elrendelheti, amely az alapításról, illetve a vagyonjuttatásról rendelkezik. A vagyonrendelés, illetve
vagyonjuttatás  e  különös  formájaként  alapított  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog  a
közfeladathoz  és  a  vagyontárgyhoz  kötött,  vagyis  csak  akkor  szűnhet  meg,  ha  megszűnik  a
közfeladat,  amelyhez  a  vagyontárgyat,  vagy  megsemmisül  az  a  vagyontárgy,  amelyhez  a
közfeladatot  rendelték.  E  jog  értelemszerűen  az  alapítvány  (illetve  az  alapítvány  közfeladat-
ellátásának,  ilyen  alapítványi  minőségének  megszűnésével)  is  megszűnik,  erről  azonban  a
javaslatnak  külön  rendelkeznie  nem  kell,  mert  a  jogutód  nélküli  megszűnés  után  e  jog
értelemszerűen nem maradhat fenn, a jog pedig csak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványt illetheti meg, más alapítványt nem. E jog személyes jellege és korlátozottsága kitűnik
abból is, hogy a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogát az alapítvány nem idegenítheti el és nem
terhelheti meg, de e joggal egyéb módon sem rendelkezhet, vagyis a jogot nem ruházhatja át, nem
zálogosíthatja  el,  nem alapíthat  azon  használatot,  haszonélvezetet,  és  nem mondhat  le  róla.  A
közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog  megszűnésének  egyetlen  további  esetköre  az,  ha  az
alapítvány nem látja  el  azt  a  közfeladatot,  amelyre  tekintettel  a  javára  a  közfeladathoz  rendelt
vagyonkezelői  jogot  alapították,  és  a  bíróság  ezt  az  ítéletével  megállapítja.  A  módosítás
eredményeként  a  Javaslat  egyértelművé  teszi,  hogy  az  alapítvány  a  közfeladathoz  rendelt
vagyonkezelői  joga  alapján  az  e  jogával  érintett  vagyontárggyal  kapcsolatban  milyen  jogokat
gyakorolhat, de azt is, hogy ugyanakkor milyen jogok nem illetik meg. Így mindenekelőtt azt kell
kiemelni, hogy a közfeladathoz rendelet vagyonkezelői jog alapján az alapítvány a vagyontárgyat
illetően főszabály szerint a tulajdonost megillető jogokat gyakorolhatja, a szabályozás azonban ez
alól  több  lényeges  kivételt  is  megfogalmaz.  Az  alapítvány  nem  jogosult  a  vagyontárgy
elidegenítésére és megterhelésére,  de megilleti  a birtoklás,  a  használat  és a  hasznosítás joga.  A
birtoklás, a használat és hasznosítás jogával való rendelkezés jogát azonban az alapítvány csak a
törvény által megszabott keretek között gyakorolhatja. A Javaslat e körben az alapítvány számára
csak azt biztosítja, hogy a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy általa létesített,
illetve fenntartott intézménye részére engedje át a vagyontárgy használatát, illetve hasznosításának
lehetőségét. A módosítás nem érinti a Javaslatnak azt a rendelkezését, amely szerint a közfeladathoz
rendelt  vagyonkezelői  jog  és  az  ilyen  joggal  terhelt  vagyontárgy  nem  része  a  csőd,  illetve
felszámolási vagyonnak. A Javaslatba a módosítással beiktatott (8) bekezdés azt is világossá teszi,
hogy ha a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog az állam tulajdonában álló vagyontárgyat terhel,
az elidegenítés és a terhelés joga ugyan továbbra is a vagyontárgy állami tulajdonosi joggyakorlóját
illeti meg, de az ezt a jogát csak az alapítvány hozzájárulásával gyakorolhatja. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy a tulajdonosi joggyakorlás e két esetkörön kívül az alapítványt illeti meg. A módosítás
eredményeként  a  Javaslat  13.  §-ának  (9)-(11)  bekezdései  az  alaptörvényi  védelem  alatt  álló
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különleges rendeltetésű vagyontárgyat, nevezetesen a termőföldet érintően alapított közfeladathoz
rendelt vagyonkezelői jogra vonatkoznak. A Javaslat ugyanis lehetővé teszi, hogy föld tekintetében
is  alapítható  legyen  közfeladathoz  rendelt  vagyonkezelői  jog,  amelyre  ugyancsak  e  törvény
rendelkezései az irányadók, azzal azonban, hogy a vagyontörvények e törvénnyel nem ellentétes
rendelkezéseit  is  megfelelően alkalmazni  kell.  E  körben a  módosítás  a  (6)  és  (8)  bekezdésben
foglaltakkal összhangban rendelkezik arról, hogy a föld tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás a
(8) bekezdés szerinti kivétellel az NFA törvényben foglaltaktól eltérően az alapítványt illeti meg. A
közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot az adott vagyontárgy tulajdonjogát, illetve azon fennálló
más jogosítványokat közhitelesen tanúsító nyilvántartásokba is be kell jegyezni. Tipikus esetként
kezelve az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzést, ebben a tekintetében a Javaslat azt is előírja,
hogy az erre irányuló kérelmet az alapítványnak kell benyújtania. 
15. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
16-17., 20. Az alapítvány számára történő vagyonjuttatás szabályai pontosításra kerülnek. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

19. Technikai pontosításra kerül sor. 
21. Szövegpontosításra kerül sor. 
22., 24. Szövegpontosításra kerül sor. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

23. Lásd a T/15710/11/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
25. Lásd a T/15710/11/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
26. Hatálybalépés pontosítása. 
27. A csatlakozó alapítói jogainak biztosításával kapcsolatos átmeneti rendelkezés.
28. Jogtechnikai pontosítás.
29. A törvényjavaslat sarkalatossági záradékának kiegészítése.
30-31. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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