
T/18239/13. 
 

 
 Az Országgyűlés 

 
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Költségvetési és pénzügyi bizottságának 
 
 

m á s o d i k  k i e g é s z í t ő   a j á n l á s a 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló T/18239. 
számú törvényjavaslat 

 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/18239/8. és 10. számú ajánlással!) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
(továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) valamint a Gazdasági bizottsága, megvitatta az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/18239. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18239/11. számú módosító 
javaslatot. 
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I. 

 
 

1.  Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a törvényjavaslat címének a következő 
módosítását javasolja: 
 

 "2005. évi …. törvény 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a társadalmi szervezetek által 
használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. 
törvény módosításáról " 
 

Indokolás: Lásd a T/18239/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz.  

- az Emberi jogi biz.  
- a Költségvetési biz.  
 
- Az Előterjesztő  
- A Kormány képviselője egyetért 

 
 

2.  Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a törvényjavaslatot új 3. §-al javasolja 
kiegészíteni: 
 

"3.§ 
 

A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének 
rendezéséről szóló – az 1999. évi CVII. törvény és a 2005. évi XXVI. törvénnyel módosított – 
1997. évi CXLII. törvény 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A tulajdonba adott ingatlant – a (2) bekezdés és a 22. § (2) bekezdése alapján 

tulajdonba adott ingatlanok kivételével – a szerződés megkötésétől számított 15 éven belül 
nem lehet elidegeníteni és megterhelni. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-
nyilvántartásba a KVI javára be kell jegyezni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18239/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz.  

- az Emberi jogi biz.  
- a Költségvetési biz.  
 
- Az Előterjesztő  
- A Kormány képviselője egyetért 
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II. 

 
 

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője 
állásfoglalása a T/18636/10. számú ajánlásban foglalt módosító javaslatról: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Kormány képviselője: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja egyetért egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 8.  
 
 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi  bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési bizottság elnöke 

 


