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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 Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan
Hungary  Egyetemért  Alapítvány  részére  történő  vagyonjuttatásról szóló  T/16225.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

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

(2) Az Alapítvány által végzett cél szerinti tevékenység:
b)  az  a)  pontban foglaltak  forrásának megteremtése  érdekében történő vagyonkezelés[,] mint
jövedelemtermelő és vagyon gyarapítására irányuló tevékenység.

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

4. §

(1)  A vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  2019.  évi  XIII.  törvény  3.  §  (6)  bekezdése  szerinti
vagyonnövelés  –  ideértve  az  annak  felhasználása  körében  harmadik  személy  javára  teljesített
kifizetést, illetve juttatást is – nem minősül [külön ]törvény szerinti támogatásnak.

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



(3) Az Alapítványra nem kell alkalmazni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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 2. § 7. pontjában,
17. § (1) bekezdésében és 23. §-ában foglalt rendelkezéseket. Az Alapítvány céljainak, 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,  azzal  a  felelős  gazdálkodás  [követelménye]követelményének sérelme  nélkül
szabadon gazdálkodhat.

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

(4) Az Nvtv. 13. § (3) [bekezdés]bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a
továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján – az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének,
közérdekű céljának megvalósítása érdekében – az állam az (1) bekezdésben foglaltak szerint az
Alapítvány részére ingyenesen juttatott vagyonelemeket nyilvántartási értéken történő átvezetéssel
– a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – adja az Alapítvány tulajdonába.

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

(11) Az e § alapján történő vagyonjuttatást, támogatást, adományt úgy kell tekinteni, hogy az az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) [bekezdésben]bekezdésében
és  18.  §  (1)  [bekezdésben]bekezdésében meghatározott  feltételek  szerinti  juttatással  esik  egy
tekintet alá.

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

6. §

A 2.  §  (1)  [bekezdésben]bekezdésében meghatározott  [feladatok]célok ellátását  szolgáló,  az 1.
mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő
átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §

2



Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

A  Kormány  legkésőbb  2022.  december  31-éig  beszámol  az  Országgyűlésnek  az  Intézmény
létesítésével kapcsolatos beruházás előkészítéséről és a megvalósítás tervezett költségeiről.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az 5. § (3) [és (4) ]bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
2. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
3. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
4. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
5. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
6. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
7. Garanciális  szabály,  a  legfőbb  népképviseletet  ellátó  Országgyűlés  beruházással  kapcsolatos
megfelelő tájékoztatása érdekében. 
8. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
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