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bizottságának 

 
 

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 és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/233. számú törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/233/27. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a 
továbbiakban: Költségvetési bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, 
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), 
Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Kulturális és 
sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Oktatási és tudományos bizottsága (a 
továbbiakban: Oktatási bizottság),  Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a 
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továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága 
(a továbbiakban: Ifjúsági bizottság) – nem kijelölt bizottságként – megvitatta az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló, T/233. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/233/25-26.,28-82. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

A T/233/27. sz. ajánlásban jelezett kétharmados döntés helyesen a következő:  
 

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat 9. §-ának (5) 
bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. törvény módosításának 
elfogadásához az Alkotmány 44/C. §-a alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazat szükséges. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
Áht.: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  
Privtv.: az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 

törvény  
MFB Tv.:  a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény  
Ebt.: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény  
Feotv.:  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény  
Cst.: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
 
 
 

I. 
 
 

1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„1. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a, azzal hogy 
azok a szervezetek, amelyek közalapítvány létrehozására e törvény hatályba lépése előtt a Ptk. 
74/G. §-a alapján jogosultak voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését követően sem 
alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlására nem jelölhetők 
ki. 

 
[(2) A közalapítvány alapítására jogosult – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 

2007. december 31. napjáig köteles kérni a bíróságtól a közalapítvány megszüntetését. A 
kérelem alapján a bíróság a közalapítványt nemperes eljárásban megszünteti. A 
megszűnt közalapítvány vagyonát az alapító a hitelezők kielégítése után köteles a 
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot 
megfelelően tájékoztatni. 
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(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta 
elő, vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, mindaddig működhet – ha az alapítást 
elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem 
rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G.§-ának (9) 
bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.] 

 
[(4)] (2) Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közalapítvány (a 

továbbiakban: közalapítvány) működésére [– a (2) bekezdés szerinti esetben annak 
megszüntetéséig –] a Ptk. alapítványra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell 
alkalmazni: 

 
a) A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 

többségi befolyással (Ptk. 685/B.§) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet; 

 
b) A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 

egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki; 
 
c) A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító 
okiratban foglalt célokra; 

 
d) A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a 

közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki; 
 
e) A közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) a 

közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait nyilvánosságra hozni köteles. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és 
célszerűségét - a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete által 
alapított közalapítvány kivételével - az Állami Számvevőszék ellenőrzi; 

 
f) A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett 

szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek 
hiányában a helyben szokásos módon – közzé kell tenni. 

 
[(5) Ha közalapítvány a Ptk. 74/G. §-ának (3) bekezdésében szabályozott módon 

jött létre, az államháztartás körén kívüli alapítója a közalapítvány megszüntetése esetére 
a közalapítványéhoz hasonló célú alapítvány létrehozását határozhatja el, ebben az 
esetben az alapítványi vagyonrendelés céljára felhasználhatja a közalapítvány – 
hitelezők kielégítése után – megmaradt vagyonából a (2) bekezdés szerint rendelkezése 
alá kerülő részt. 

 
(6) A közalapítvány alapítására jogosult, valamint a minisztérium vagy országos 

hatáskörű szerv által, vagy általuk együttesen, illetve ezeknek államháztartáson kívüli 
alapítóval közösen 1994. január 1-je előtt alapított, és e törvény hatálybalépésekor még 
alapítványi formában működő szervezetek jogutód nélküli megszüntetésére a (2) és (5) 
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bíróság döntését közös alapítás 
esetén sem akadályozza, ha a kérelmet az alapítók nem együttesen terjesztették elő. 
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(7) Ha a (2) bekezdésben megjelölt időpontig a közalapítvány, illetve a (6) 
bekezdés szerinti alapítvány megszüntetését annak alapítója vagy alapítóinak egyike sem 
kérte, a megszüntetésről a bíróság a Ptk. 74/E. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint 
az ügyész keresete alapján határoz.] 

 
(3) A közalapítványt – az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően – a 

bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, 
hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben 
hatékonyabban megvalósítható. 

 
(4) A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány 

vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra 
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. E kötelezettsége teljesítése során 
az alapító a megszűnt közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét saját 
alapítású költségvetési szervvé alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására vonatkozó 
szabályok megfelelő alkalmazásával. Ennek során azonban gondoskodnia kell annak a 
jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással kapcsolatos és mindazon 
rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával 
azonos fordulónapon az érintett jogi személy további működésének folyamatosságát 
megfelelően biztosítják.

 
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakat az olyan alapítvány esetében is alkalmazni 

kell, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), az országos hatáskörű 
szerv (vezetője) vagy a helyi önkormányzat (képviselőtestülete) önállóan vagy a felsoroltak 
bármelyikével közösen 1994. január 1-je előtt alapított, és e törvény hatálybalépésekor még 
ebben a formában működik. 

 
(6) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezést az (5) bekezdésben felsorolt alapítóknak 

államháztartáson kívüli alapítóval közösen létrehozott alapítványaira is alkalmazni kell, ha az 
ilyen alapítványok alapítói az alapítvány megszüntetését – az érintett alapítvány 
hozzájárulásával – közösen kérik. Ilyen kérelem hiányában az (5) bekezdésben felsorolt 
alapító az alapítói jogainak gyakorlására államháztartáson kívüli szervezetet is kijelölhet.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 60. számú pontjában foglaltakkal. Az 

összefüggő pontszám alatti módosító javaslat az Alkotmány 44/C. §-a alapján kétharmados 
döntést igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/233/78/1. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Tóth István, dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária 
képviselő –- kapcsolódva Halász János és Gyimesi Endre képviselő T/233/7. számú módosító 
indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, illetve létrehozása Országgyűlési határozat alapján 
történt, mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, 
illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/25. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Herényi Károly képviselő –- kapcsolódva Halász János és Gyimesi Endre 
képviselő T/233/7. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 4. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, kormányrendelet, nemzetközi 
szerződés írta elő, vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, a Kormány mindaddig működhet 
– ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés 
másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) 
bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/26. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Kontrát Károly és Csampa Zsolt képviselő –- kapcsolódva Halász János és 
Gyimesi Endre képviselő T/233/8. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 5. 
pontja) – a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, vagy helyi önkormányzat által alapított, a közrend 
és közbiztonság védelme biztosítása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés 
érdekében védelmi és figyelőszolgálati rendszer működtetése és fenntartása, és gyermek- és 
ifjúságvédelem, közrend és közlekedésbiztonság védelme mindaddig működhet – ha az 
alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként 
nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) 
bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/28. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5. Dr. Kontrát Károly és Csampa Zsolt képviselő –- kapcsolódva Halász János és 
Gyimesi Endre képviselő T/233/7. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 4. 
pontja) – a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá, amelynek alapító okiratban foglalt célja 
tudományos kutatás, közművelődési, oktatási és kulturális javak védelmével kapcsolatos 
állami, a közrend és közbiztonság védelme biztosítása, a bűnözés visszaszorítása, a 
bűnmegelőzés, a bűnüldözés érdekében védelmi és figyelőszolgálati rendszer működtetése és 
fenntartása, és gyermek- és ifjúságvédelem, közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
önkormányzati feladatok ellátása, mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak 
helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 
74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/29. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 

T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Óbudai Múzeum Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/30. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/31. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Új Kézfogás Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/32. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a TEMPUS Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/33. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



 9

10. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Szabadságharcosokért Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/34. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Puskás Tivadar Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/35. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 

vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Összefogás a Budapesti 
Hajléktalanokért Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak 
helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 
74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/36. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/37. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Oktatásért Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/38. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/39. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Nemzetközi Pető András Közalapítvány 
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mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/40. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/41. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
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nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/42. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Mező Ferenc Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/43. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyary Zoltán Felsőoktatási 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
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bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/44. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/45. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak 
helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 
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74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/46. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyarországi Cigányokért 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/47. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyar Történelmi Film Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
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nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/48. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyar Termelékenységi Központ 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/49. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyar Mozgókép Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 



 17

Indokolás: Lásd a T/233/50. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyar Koraszülött Mentő 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/51. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyar Honvédség Szociálpolitikai 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 



 18

 
Indokolás: Lásd a T/233/52. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/53. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és 
Társadalomkutatásért Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy 
annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a 
Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/54. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Illyés Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/55. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Holocaust Dokumentációs Központ és 
Emlékgyűjtemény Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak 
helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 
74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/56. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/57. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Hajléktalanokért Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G.§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/58. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Hadigondozottak Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/59. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Habsburg-kori kutatások Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/60. sz. módosító javaslat  
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Gandhi Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/61. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/62. sz. módosító javaslat  
indokolását. 



 23

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók 
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő 
vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – 
amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/63. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Európai Összehasonlító Kisebbségi 
Kutatások Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe 
lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-
ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok 
be nem következnek.” 



 24

 
Indokolás: Lásd a T/233/64. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Emberi Jogok Magyar Központja 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/65. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Demokrácia Központ Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/66. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/67. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Biztonságos Magyarországért 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/68. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi  
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/69. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

46. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Avicenna, Közel-Kelet Kutatások 
Közalapítvány mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő 
törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) 
bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem 
következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/70. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

47. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány 
mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében 
vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/71. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Arany János Közalapítvány mindaddig 
működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. 
§-ának (9) bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/72. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

49. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az 1956-os Magyar Forradalom 
Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány mindaddig működhet – ha az 
alapítást elrendelő vagy annak helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként 
nem rendelkezik – amíg a Ptk. 74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) 
bekezdésében meghatározott megszűnési okok be nem következnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/73. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

50. Halász János és Kiss Attila képviselő –- kapcsolódva az Önkormányzati bizottság 
T/233/24. számú módosító indítványához (a T/233/27. sz. ajánlás 3. pontja) – a 
törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) Az a közalapítvány, amelynek alapítását törvény, nemzetközi szerződés írta elő, 
vagy amelynek alapítója az Országgyűlés, továbbá az Apertus Közalapítvány a Nyitott 
Szakképzésért és Távoktatásért mindaddig működhet – ha az alapítást elrendelő vagy annak 
helyébe lépő törvény, illetve nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – amíg a Ptk. 
74/E. §-ának (1) bekezdésében vagy 74/G. §-ának (9) bekezdésében meghatározott 
megszűnési okok be nem következnek.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/74. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja 
- az Oktatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének – a 
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/A. §-át érintően – a következő módosítását 
javasolja: 
 

„2. § [(1)] A koncesszióról szóló – módosított – 1991. évi XVI. törvény a következő 
alcímmel és 10/A. §-al egészül ki: 

 
„Koncesszió-köteles tevékenységet végző állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 

gazdálkodó szervezet magántulajdonos részére történő értékesítése (privatizációja) esetén 
irányadó szabályok 

 

10/A. § (1) Ha a koncesszió-köteles tevékenységet végző, a 2. § (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetet értékesítik magántulajdonos részére - 
melynek következtében már nem felel meg a többségi állami vagy önkormányzati tulajdonra 
illetve szavazati jogra vonatkozó előírásoknak - legkésőbb a privatizációs eljárás 
megindításával egyidejűleg koncessziós pályázatot kell lefolytatni a koncesszió-köteles 
tevékenység átengedésére. A koncessziós eljárásra, az e §-ban foglalt eltérésekkel, a 
törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pályázati kiírásnak a 8. § (2) bekezdésében 
meghatározottakon túl tartalmaznia kell, hogy a pályázónak az (1) bekezdés szerinti 
gazdálkodó szervezet értékesítésére kiírt privatizációs eljárásban ajánlatot kell benyújtania.  

(3) A pályázatok elbírálására a 9. §-ban előírt határidő az (1) bekezdés szerinti 
gazdálkodó szervezet értékesítésére kiírt privatizációs eljárás lefolytatásához szükséges 
időtartammal meghosszabbodik. 

(4) A koncessziós pályázatok elbírálása során a pályázat elbírálására jogosult csak azt 
vizsgálhatja, hogy a benyújtott pályázatok megfelelnek-e a törvényben és a kiírásban 
meghatározott feltételeknek, ugyanakkor nyertest nem hirdethet. [A pályázat nyertesére 
vonatkozó döntést az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet értékesítésére kiírt 
privatizációs eljárás nyertesére vonatkozó döntéssel egyidejűleg - a privatizációs pályázat 
kiírójával egyetértésben - hozza meg a koncessziós pályázat kiírója.]  

(5) A koncessziós pályázat, valamint az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet 
értékesítésére kiírt privatizációs eljárás eredménye tekintetében a koncessziós pályázat kiírója 
– a privatizációs pályázat kiírójával egyetértésben – kizárólag egyetlen nyertest hirdethet. A 
koncessziós pályázat és a privatizációs eljárás [együttes] nyertese az, aki a koncessziós és a 
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privatizációs pályázat feltételeinek megfelel, és egyben az állam vagy az önkormányzat 
számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.  

(6) A nyertes személy az ágazati törvényben meghatározott koncessziós időszak végéig 
gyakorolhatja a jogszabályokban biztosított jogait oly módon, hogy a privatizáció során 
megszerzett társaság minősül koncessziós társaságnak. A társaságra a 26. § rendelkezéseit nem 
kell alkalmazni.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/80. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

52. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának – a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló  1996. évi LXXV. törvény 8/C. § (1) bekezdését érintően –a következő 
módosítását javasolja: 
 

„5. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló – módosított - 1996. évi LXXV. törvény 8/C. § 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„8/C § (1) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség a munkáltatók 
munkaügyi kapcsolatai rendezettségének más szervek előtti eljárásokban történő igazolása 
céljából hatósági nyilvántartást vezet. A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a 
foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során az eljáró 
hatóság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg. A nyilvántartás 
tartalmazza  

a) a foglalkoztató nevét székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező  
természetes személy foglalkoztató [esetében] nevét, [születési helyét, idejét,] lakcímét, 
adóazonosító jelét,””  
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 53. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/76/1. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

53. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának – a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló  1996. évi LXXV. törvény 8/C. § (4) bekezdését érintően – a következő 
módosítását javasolja: 
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/5. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló – módosított - 1996. évi LXXV. törvény 8/C. § 
helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(4) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség az általa vezetett 

nyilvántartás adatai alapján az öt éven belül munkaügyi jogsértést elkövető munkáltatók nevét, 
székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés jogszabályhelyre utalással történő megnevezését 
és az alkalmazott jogkövetkezményt, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és 
végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 52. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/76/2 sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

54. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének – az MFB Tv. 
2. §-át érintően – a következő módosítását javasolja: 
 

„(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló – módosított – 2001. évi 
XX. törvény ( a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-ának c)–d) pontjai helyébe a következő 
rendelkezés lép, továbbá kiegészül a következő h) ponttal: 

/Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi 
körében – az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia 
követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által 
meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források 
biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel 
közösen részt vegyen/  

„c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek – ezen belül elsődlegesen a kis- és 
középvállalkozások – beruházásainak, kísérleti fejlesztéseinek fejlesztési hitel- és 
tőkefinanszírozásában, valamint a mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók 
beruházásainak fejlesztési hitelfinanszírozásában; 

 
d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, 

beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint – külön jogszabályban szabályozott eljárás 
szerint – az Európai Közösség pénzeszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve 
a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) 
közreműködő szervezetként történő ellátásában;” 

 

„h) a külön jogszabályban meghatározott „Pályamódosító hitelprogram” 
refinanszírozásában”” 
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Indokolás: Lásd a T/233/79. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

55. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. §-ának – az Ebt. 17/A. §-át 
érintően – a következő módosítását javasolja: 
 

„7. § [(1) ]Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló – a 
2005. évi XXVI. és a 2005. évi LXXXIII. törvénnyel módosított – 2003. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ebt.) a következő 17/A. §-sal egészül ki:  

 
„17/A. § (1) A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának más 

szervek előtti eljárásokban történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet, mely 
tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerős 
és végrehajtható határozata az Áht. 15. § (9) bekezdés aa) pontjában meghatározott jogsértést 
állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza  

a) a foglalkoztató nevét székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező 
természetes személy foglalkoztató [esetében] nevét, [születési helyét, idejét,] lakcímét, 
adóazonosító jelét,  

 
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, 
 

c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerőre emelkedésének időpontját, 
valamint  

 
d) az alkalmazott jogkövetkezmény megjelölését.  
 
(2) A hatósági nyilvántartás adatait a hatóság az általa vezetett informatikai 

rendszerben kezeli. Az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban 
történő rögzítését a hatóság végzi a jogsértést megállapító határozat jogerősítésének napján, a 
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerőre 
emelkedésének napján.  

 
(3) A hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló 

határozat meghozatalától számított öt év elteltével törli.  
 
(4) A hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján az egyenlő bánásmód 

követelményével összefüggésben a foglalkoztatás területén öt éven belül jogsértést elkövető, 
bírsággal sújtott munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés 
jogszabályhelyre utalással történő megnevezését[,] és az alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a 
honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.” 
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Indokolás: Lásd a T/233/81. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

56. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat a törvényjavaslat 7. §-ának – az 
Ebt. 17/A. § (1) bekezdés a) pontját érintően – a következő módosítását javasolja: 
 

„7. § (1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló – a 
2005. évi XXVI. és a 2005. évi LXXXIII. törvénnyel módosított – 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebt.) a következő 17/A. §-sal egészül ki:  

„17/A. § (1) A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának más szervek 
előtti eljárásokban történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerős és 
végrehajtható határozata az Áht. 15. § (9) bekezdés aa) pontjában meghatározott jogsértést 
állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza  

a) a foglalkoztató nevét székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező 
természetes személy foglalkoztató [esetében] nevét, [születési helyét, idejét,] lakcímét, 
adóazonosító jelét,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 57., 62. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/75/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 7. §-ának – az Ebt. 17/A. § (4) 
bekezdését érintően – a következő módosítását javasolja: 
 

/7. § (1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló – a 2005. 
évi XXVI. és a 2005. évi LXXXIII. törvénnyel módosított – 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebt.) a következő 17/A. §-sal egészül ki:/ 

 
„(4) A hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján az egyenlő bánásmód 

követelményével összefüggésben a foglalkoztatás területén öt éven belül jogsértést elkövető, 
bírsággal sújtott munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés 
jogszabályhelyre utalással történő megnevezését[,] és az alkalmazott jogkövetkezményt, 
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valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a 
honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 56., 62. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/75/1. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz.  egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

58. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának – a Feotv. 27. § (8) 
bekezdés b) pontját, 121. és 124. §-át érintően – a a következő módosítását javasolja: 
 

„8. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Feotv.) 
27. §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
/(8) A szenátus az a)-m) pont tekintetében dönt, illetve az n)-q) pont tekintetében 

dönthet/ 
 
„b) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, 

gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, feltéve, ha azt a gazdasági tanács tagjai 
legalább kétharmadának igenlő szavazatával meghozott véleménye támogatja,” 

 
(2) A Feotv. 121. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
121. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény – a saját bevételéből és tulajdonában lévő 

vagyonával – [létesíthet gazdálkodó szervezetet] korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, 
illetve ezekben szerezhet részesedést [szerezhet], feltéve, hogy a vagyoni hozzájárulásnak nem 
része kincstári vagyon. 

 
(2) Az állami felsőoktatási intézmény olyan korlátolt felelősségű társaságot hozhat létre, 

amelyben – kivéve, ha törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi befolyással 
(Ptk. 685/B. §) rendelkezik, azzal, hogy a befolyás (részesedés) mértékénél az osztalékból való 
részesedése nem lehet kisebb arányú. Több költségvetési szervként működő felsőoktatási 
intézmény közös társasága esetén elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri 
el a legalább többségi befolyást. A korlátolt felelősségű társaság további gazdálkodó szervezetet 
nem hozhat létre, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 

 
[(2)] (3) A Feotv. 124. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
124. § Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében az államháztartásról szóló 

törvény 95. §-át - külön törvény eltérő rendelkezése hiányában - nem kell alkalmazni. Az 
államháztartásról szóló törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 59., 61. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/77/1. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési bizottság ülésén 
egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem foglalt állást 

 
 
 

59. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(4) A Feotv. – e törvény 8. §-ával megállapított – 121. §-a (1) bekezdésének 
rendelkezéseit a hatályba lépést követően történő [gazdálkodó szervezet] korlátolt felelősségű 
társaság alapításkor, illetve az abban történő részesedés szerzéskor kell alkalmazni.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 58., 61. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/77/2. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési bizottság ülésén 
egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem foglalt állást 

 
 
 

60. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(5) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a (1) 
bekezdésének a) pontjában a „közalapítványt hozhat létre, és” szövegrész e törvény hatályba 
lépésével egyidejűleg[, a 33/A. §-ának n) pontja pedig 2007. december 31. napjával] 
hatályát veszti.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/78/2. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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61. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. §-át új (7) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
 

„(7) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Feotv. 121. §-ának (3)-(6) 
bekezdésében a „gazdálkodó szervezetet”, „gazdálkodó szervezetben”, „gazdálkodó 
szervezet” szövegrészek helyébe megfelelően „korlátolt felelősségű társaságot”, „korlátolt 
felelősségű társaságban”, „korlátolt felelősségű társaság” szövegrészek lépnek.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 58., 59. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/233/77/3. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési bizottság ülésén 
egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem foglalt állást 

 
 
 

62. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 12. §-a helyébe a következő 
rendelkezés felvételét javasolja: 
 

„12. § [(1) E törvény hatálybalépése után elkövetett, jogerős és végrehajtható 
határozattal megállapított jogsértések tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Ebt. 
e törvénnyel beiktatott 17/A. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilvántartási adatokat első 
alkalommal e törvény hatálybalépésének napján hozza nyilvánosságra.  

 
(2) A 2006. január 1-je és e törvény hatálybalépése között elkövetett, bírsággal 

sújtott jogsértéseknek, illetve munkáltatóknak az Ebt. e törvénnyel beiktatott 17/A. §-
ának (4) bekezdése szerinti adatait az Egyenlő Bánásmód Hatóság a támogatást nyújtó 
szerv megkeresésére rendelkezésre bocsátja.] 

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2006. január 1-jét követően elkövetett, jogerős és 

végrehajtható határozattal bírsággal sújtott jogsértésekre vonatkozó, az Ebt. – e törvénnyel 
beiktatott – 17/A. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilvántartási adatokat első alkalommal e 
törvény hatálybalépését követő harmincadik napon hozza nyilvánosságra.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 56., 57. számú pontjában foglaltakkal. 
 

 
Indokolás: Lásd a T/233/75/2. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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63. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot új melléklettel – az MFB Tv. 

mellékletét érintően – javasolja kiegészíteni: 
 

Melléklet a 2006. évi …. törvényhez 

„Melléklet a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvényhez 

 
Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdoni 
részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben: 
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. 
Magyar Követeléskezelő Rt. 
Magyar Közmű Kft. 
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft. 
Magyar Export-Import Bank Rt. 
Magyar Exporthitel Biztosító Rt. 
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 
Beszállítói Befektetői Rt. 
Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. 
Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. 
IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht. 
E törvény 2. §-ának d) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított 
gazdasági társaság”
 

Indokolás: Lásd a T/233/82. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

II. 
 

Tatai-Tóth András képviselő a T/233/11. sz. módosító javaslatát – a T/233/27. sz. 
ajánlás 21. pontja – az Oktatási bizottság 2006. július 3-i ülésén a következőképpen 
pontosította. 

 
„21. Dr. Sándor Klára és Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának – 

a Feotv. 121. § (1) bekezdését és 124. §-át érintően – a következő módosítását javasolja: 
 

„8. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Feotv.) 
121. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„121. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény – a saját bevételéből és tulajdonában lévő 
vagyonával – külön törvény egyedi rendelkezése nélkül létesíthet gazdálkodó szervezetet, 
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illetve ezekben részesedést szerezhet, feltéve, hogy a vagyoni hozzájárulásnak nem része 
kincstári vagyon.”  

(2) A Feotv. 124. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„124. § Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében az államháztartásról szóló 
törvény 18/C. § (7) bekezdését, 95. §-a (2) bekezdésének a) pontját nem kell alkalmazni. Az 
államháztartásról szóló törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/233/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja   

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

A T/233/27. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Költségvetési bizottság, illetve 
az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
 
 

A T/233/27. sz. ajánlásban foglalt bizottsági módosító javaslatokról az Emberi jogi 
bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
9. nem támogatja nem ért egyet 
10. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
19. támogatja egyetért 
20. támogatja egyetért 
23. támogatja egyetért 
24. támogatja egyetért 
26. támogatja egyetért 
30. támogatja egyetért 
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33. támogatja egyetért 
34. támogatja egyetért 
35. támogatja egyetért 

 
A T/233/27. sz. ajánlásban foglalt bizottsági módosító javaslatokról a Gazdasági 

bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
12. támogatja egyetért 
13. támogatja egyetért 
15. támogatja egyetért 
16. támogatja egyetért 
17. támogatja egyetért 
18. támogatja egyetért 
19. támogatja egyetért 
20. támogatja egyetért 
33. támogatja egyetért 
34. támogatja egyetért 
35. támogatja egyetért 
36. támogatja egyetért 
37. támogatja egyetért 
38. támogatja egyetért 

 
 
 

A T/233/27. sz. ajánlásban foglalt bizottsági módosító javaslatokról a Kulturális 
bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja nem ért egyet 
2. támogatja egyetért 
3. támogatja nem ért egyet 
6. támogatja egyetért 
9. támogatja egyetért 
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A T/233/27. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Oktatási bizottság, illetve az 
Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja nem ért egyet 
2. támogatja egyetért 
4. nem támogatja nem ért egyet 
5. nem támogatja nem ért egyet 
6. támogatja egyetért 
7. nem támogatja nem ért egyet 
8. nem támogatja nem ért egyet 
9. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
12. támogatja egyetért 
21. támogatja nem ért egyet 
22. támogatja nem ért egyet 
37. támogatja egyetért 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 

Budapest, 2006. július 6. 
Varga Mihály s.k., 

a Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottság elnöke 

 
Balog Zoltán s.k., 

az Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottság elnöke 

Simon Gábor s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális és sajtó- 

bizottság elnöke 
 

Dr. Szabó Zoltán s.k., 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 

Jauernik István s.k., 
az Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottság elnöke 


