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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére
történő vagyonjuttatásról szóló T/15722. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  2.  és  3.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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

(2) Az Alapítványt a  [Magyar Állam]magyar állam és a MOL [Nyrt. ]Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan  Működő  Részvénytársaság  azonos  mértékű  –  közvetlen  vagy közvetett  –  vagyoni
hozzájárulással, azonos jogok és kötelezettségek mellett alapítja, így az Alapítvány által harmadik
személyek részére nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés
107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak.

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

3. §

(1)  A nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Nvtv.)  13.  §  (3)
bekezdésében, [és ]az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. §
(1) bekezdésében és a KEKVA tv. 12. §-ában foglaltak alapján – az [Alapítványnak a közfeladatot
ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  törvényben  ]Alapítvány  közérdekű



céljainak  megvalósítása  és  a  KEKVA  tv.-ben  meghatározott  közfeladata  ellátása[,  valamint
közérdekű  céljainak  megvalósítása] érdekében  –  az  1.  mellékletben  meghatározott  állami
tulajdonban  álló  részesedéseket  [(e  §](ezen  alcím alkalmazásában  a  továbbiakban:  részvények)
ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  történő  átvezetéssel  –  a  Vtv.  36.  §  (2)  bekezdése  szerinti
rendelkezéstől eltérően – az indulótőke növelése érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.
Ennek során a Vtv. 69/B. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

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

(3) Az Alapítvány alapító okiratában rendelkezni kell arról, hogy
c)  az  Alapítvány  kizárólag  olyan  kötelezettséget  vállalhat,  amire  a  juttatott  vagyon  hozama,
illetve a  [megképzett]képzett tartalék, továbbá az egyéb rendelkezésre álló források fedezetet
biztosítanak.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

[(1) A 2. §-a, 3. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 4. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.]

[(2)] A [3]2. § (1) bekezdése, [az Alaptörvény 38. cikk]a 3. § (1) és [(2) ](3) bekezdése, a 4. § és az
1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz 
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz 
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz 
4. Sarkalatossági záradék pontosítása. 
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