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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a pártalapítványokat érintő egyes törvények
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2021. évi ..... törvény 

a pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról

1. A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

1. §

(1) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. §-a a következő (6) és
(6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Az  alapítvány  céljai  megvalósítása  érdekében,  kiegészítő  jelleggel,  céljaival  közvetlenül
összefüggő és azt  nem veszélyeztető gazdasági-vállalkozási  tevékenységet végezhet,  elkülönített
számviteli nyilvántartás alapján.

(6a)  E törvény alkalmazásában gazdasági-vállalkozási  tevékenységnek minősül  a  jövedelem-  és
vagyonszerzésre  irányuló  vagy  azt  eredményező,  üzletszerűen  végzett  gazdasági  tevékenység,
kivéve

a) az adomány (ajándék) elfogadását,
b) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését,
c) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását.”

(2) A Pmtv. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  jelentéstételi  kötelezettség  teljesítése  mellett  az  alapítványt  a
számviteli  szabályok  megfelelő  alkalmazásának  kötelezettsége  terheli.  Az  alapítványra  az
egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  11.  alcíme  szerinti  beszámolási  szabályokat
megfelelően alkalmazni kell.”

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

2. §

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  A (2)  bekezdéstől  eltérően  a  pártalapítvány  vonatkozásában  külön  törvény  elrendelheti  e
törvény alkalmazását.”

3. Záró rendelkezések

3. §
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Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

A  Javaslat  a  pártalapítványok  tevékenységére  vonatkozó  szabályokat  módosítja  a
pártalapítványok működésével összefüggő rendelkezések pontosítása érdekében.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar
Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1-2. § 

A Javaslat  technikai  módosítás  keretében  egyértelműsíti,  hogy  a  pártalapítvány  gazdasági-
vállalkozási tevékenysége kiegészítő tevékenységnek tekinthető a Ptv. 9/A. § (1) bekezdésében
meghatározott  tevékenységek  vonatkozásában,  a  gazdasági-vállalkozási  tevékenység  a
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási célok minél teljesebb megvalósítását szolgálja.
Továbbá a Javaslat a pártalapítványok beszámolókészítési kötelezettségére vonatkozó szabályait
egyértelműsíti.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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