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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az A Bethlen Gábor Alapról szóló
2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló  T/713. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

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

1. §

(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 1. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti célok kedvezményezettje lehet:
c)  gazdasági  tevékenységet  üzletszerűen  végző  jogi  személy  [és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező gazdasági társaság ](a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis-
és középvállalkozás, valamint
d) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház és [annak]azok hitéleti, nevelési-oktatási,
gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Bgatv. 3. § e) pont



Módosítás jellege: elhagyás

2. §

A Bgatv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az Alapból a következő támogatási célokra igényelhető, illetve nyújtható támogatás:
[e) a  magyar  kultúra  és  tudomány  fejlesztésével,  megőrzésével,  gyarapításával,
megismerhetővé tételével kapcsolatos célokra;]”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - Bgatv. 4. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) A Bgatv. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alap bevételei:
b) központi költségvetési támogatások,”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Bgatv. 4. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Bgatv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) [Költségvetési ]Központi költségvetési támogatásként
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti befizetések, adományok előző naptári évi összegével azonos
rendszeres,  központi  költségvetésből  származó  támogatás,  amely  nem  lehet  kevesebb,  mint
amennyi az Alap bevételeinek 1 milliárd forint összegre való kiegészítéséhez szükséges,

illeti meg az Alapot.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Bgatv. 4. alcíme a következő 9/C. §-sal és 9/D. §-sal egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Bgatv. 23. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Bgatv. a következő 22-27. §-sal egészül ki:

„23. §

Az átadás-átvétel kiterjed különösen
b) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti
munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati
jogviszonyukra, munkaviszonyukra[.],”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Bgatv. 24. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Bgatv. a következő 22-27. §-sal egészül ki:

„(7)  A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  72.  §  (3)  bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni, ha az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatott tekintetében a [Bgatv. ]9/A. §
szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 8.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
2. § - Bgatv. 3. § g) pont gb) 
alpont

…a [kulturális-]kulturális és…

2.
10. § - Bgatv. 24. § (6) 
bekezdés

…és [változás-bejelentési]változásbejelentési 
kötelezettségének…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

3.
10. § - Bgatv. 25. § (2) 
bekezdés

…az [EMET-et]EMET javára…

4.
10. § - Bgatv. 27. § (3) 
bekezdés

… EMET, illetve…

5. 11. § e) pont
…a [„vállalkozás fejlesztési ]„vállalkozásfejlesztési és 
…

Indokolás

1. A Ptk. hatályos fogalomhasználatához igazított, továbbá szövegpontosító, jogtechnikai módosítás.
2. Szövegpontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
3-4. Szövegpontosító, jogtechnikai jellegű, valamint egyúttal az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény fogalmaival való összhang megteremtését is célzó módosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. Szövegpontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
6. Szövegpontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
7. Szövegpontosító, jogtechnikai jellegű módosítás. 
8. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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