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Bizottsági módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése alapján a Bethlen Gábor Alapró l
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló T/9062 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló javaslat 7 .
§-a az alábbiak szerint módosul :

A Bgatv. 5 . Az Alap működése alcíme a következ ő 11/A. §-sal egészül ki :

„11/A. § (1) A Bizottság – különös méltánylást érdeml ő esetekben – eltekinthet a [céltól,
illetve] szerződésben rögzítettektől eltérően felhasznált támogatás visszafizetésével
kapcsolatos kamat felszámításától, illetve dönthet a már megállapított kamat részben vag y
egészben történő elengedéséről, kivéve, ha a támogatást gazdasági tevékenységhez kaptá k
vagy használták fel .
(2) A kamat felszámításának mellőzése, továbbá a kamat mérséklése és elengedés e
szempontjából különös méltánylást érdemlő esetként a Bizottság a következő tényezőket
veszi figyelembe :
a) természetes személy támogatott esetében a különösen kedvezőtlen szociális helyzetet,
valamint azt, hogy a támogatás kamattal történ ő visszafizetése a kötelezett és a vele egy
háztartásban él ők megélhetését súlyosan veszélyeztetné,
b) nem természetes személy támogatott esetén azt, hogy a támogatás kamattal növelt
összegben való visszafizetése a támogatott a határon túli magyarságnak a szül őföldjén való –
egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának
megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldal ú
kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében kifejtett tevékenységét veszélyeztetné .



(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, amennyiben az Alap céljaitól eltérő
támogatás felhasználására került sor."

Indokolá s

A különböző alapok és társadalmi szervezetek m űködése során a jogállamiság és a
vonatkozó jogszabályok alapvető tétele, hogy ha a szervezet működésében eltér céljától,
annak jogkövetkezménye a szervezet megszüntetés kell, hogy legyen . A javaslat olyan
feltételrendszert határoz meg az Alap céljától, illetve lényeges szerz ődéses feltételektő l
történő eltérés lehetőségére, amely jogelvi, jogdogmatikai szempontból kizárt, egyébkén t

pedig széleskörű joggal való visszaélésszerű magatartásra sarkallhatja a támogatottakat és a
Bizottságot. A méltányosság lehetőségének kivételes alkalmazása ugyanakkor az Alap
céljaival összhangban került megfogalmazásra, amennyiben súlyos szerződésszegés esete nem
áll fenn, és azt a támogatott körülményei indokolják .

Budapest, 2012. november 27 .
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