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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 . §-
ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes civil szervezetekkel
kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő , valamint egyéb célú módosításáról szóló T/12833 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 11 . §-a egy új (8) bekezdéssel egészűl ki egyidejűleg a jelenlegi (8)
bekezdés számozása (9) bekezdésre változik :

„(8) A Civil tv. IX. fejezete az 53 .	 után a következő 53/A. — 53/E. §-al egészül ki :

„53/A. § (1) Jelentős költségvetési támogatásnak minősül, ha valamely szervezet a szakmai

monitoring rendszer adatai alapján, az államháztartás központi alrendszeréb ől kapott 19 .	 c)
pontja szerinti költségvetési támogatásai (egybeszámított támogatás) összesen meghaladjá k
valamely költségvetési év vonatkozásában az ötvenmillió forintot .

(2) A jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet nyilvántartás szerint
képviseletre jogosult vezető tisztségviselő jét (továbbiakban: kötelezett) — az (1) bekezdés
szerinti feltétel teljesülését követően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról é s
esedékességének időpontjáról szóló tájékoztató megküldésével a miniszter harminc napos
határidővel felhívja vagyonnyilatkozat tételére .

(3) Nem kell a kötelezettnek vagyonnyilatkozatot tennie, h a
a) az 53/B . § (4) bekezdés szerintiőrzési időn belül e törvény alapján már tet t
vagyonnyilatkozatot vagy
b) a kötelezett az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekr ől szóló 2007 . évi CLII.
törvény (továbbiakban: Vnyty) hatálya alatt már tett vagyonnyilatkozatot abban az évben l
amikor a (2) bekezdés alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége keletkezik és a
kötelezettségének a vagyonnyilatkozat tétel tényét, időpontját és az őrzés hel y ét

	

— a



va onn 'latkozatot őrző által teles bizon 'tó ere'ű magánokiratban kiadott – n 'latkozat
megküldésével tesz eleget.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazz a
a) a Vnytv. melléklete szerinti nyomtatványt,
b) a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli útmutatást .,
c a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való
figyelmeztetést .

(5) A vagyonnyilatkozat átvételét, nyilvántartását, kezelését ésőrzését, nyilvántartására,a
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat a z
őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg.

53/B. (1) A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltsé ' és
vagyoni helyzetrő l, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben
szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemrő l kell kitölteni .

(2) A vagyonnyilatkozat tartalmazza a Vnytv . 8.	 (3) bekezdés szerinti adatokat.A
vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményeire megfelel ően kell alkalmazni a Vnytv . 11 .§
(1)-(5) bekezdés rendelkezéseit.

(3) A vagyonnyilatkozatőrzéséért a miniszter felelős (továbbiakban:őrzésért felel ős) .A
vagyonnyilatkozat átvételét követő tizenöt napon belül a Civil Információs Portálon közz é
kell tenni az átadás tényét és idejét azon szervezethez kapcsolt módon, amellyel
összefüggésben az 53/A .	 (2) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezett .

f4) A va • yonnyilatkozatot az átvételtől számított öt évig kell megőrizni .

(5) Ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett azőrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa
őrzött példányát 8 napon belül a kötelezettnek visszaadja .

53/C. § (1) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességeko r
valós	 tartalmú	 vagyonnyilatkozatot	 tesz .	 A	 valós	 tartalom	 megállapítására	 a
vagyonnyilatkozatőrzéséért felelős személy jogosult .

(2)_A vag onnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi .

(3) Ha a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem teljesíti határid őben ése
mulasztásra nem különös méltánylást igényl ő okból került sor, a miniszter err ől szóló
tá'ékoztatása ala•'án a kincstár azon szervezet támogatásainak kifizetését felfüggeszti, amely
a kötelezett 53/A . § (2) bekezdés szerinti felhívását megalapozta .

53/D .

	

1 Az őrzésért felelős személ ellenőrzési el'árást fol athat le ha a kötelezet t
vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés 	 szerint alaposan feltehető, hogy
vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve a z
őrzésért felel ős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján ne m
igazolható .



(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési eljárás lefolytatása esetén azőrzésért felel ősa
kötelezettet meghallgatja. Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelent ő
névtelen, illetve, ha a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, va gy olyan tényre, körülményr e
utal, amelyet azőrzésért felelős már korábbi meghallgatás során tisztázott . Meghallgatásra -a
kötelezett kérelme alapján - a kötelezett által megbízott más személynek a jelenlétében,
jegyzőkönyvezetés mellett kerülhet sor.

(3) A vagyonnyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg azőrzésért felelő személy,
ha döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről

j4) Azőrzésért felelős - a vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével - az állam i
adóhatóságnál	 a	 kötelezett	 és	 a	 vele	 egy	 háztartásban	 élő 	 hozzátartozója
vagyongyarapodásának az adózás rendiér ől szóló törvény szerinti vizsgálatát kezdeményezi ,
ha
a) az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposa n
feltehető , hogy a kötelezett vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapoz ó
jogviszonyából, illetve azőrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó
jövedelme alapján nem igazolható,
b) a meghallgatási eljárás során a (2) bekezdés szerinti meghallgatást követően,a
bejelentésben szereplő tények, adatok, körülmények nem tisztázódnak hitelt érdeml ően .

(5) A vagyongyarapodási vizsgálatra a Vnytv . 14 .	 (6) bekezdését és 15 . §-át megfelelően
kell alkalmazni.

(6) Ha a Vnytv. 15 .	 (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság által megállapított össze g
meghaladja a Vnyt. 16. § (1) bekezdése szerinti mértéket, a felfüggesztett támogatás i
jogviszony hatályát veszti, az abból származóan a felfüggesztést megel őzően átutal t
támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegére a támogató jogosult .

53/E. § Az 53/A. § (1) bekezdés szerinti egybeszámított támogatás nyomon követés e
érdekében a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról a Civil Információs Portálon
működtetett szakmai monitoring rendszeren keresztül a folyósítást megel őzően tájékoztatást
kell nyújtania :
a) a fejezetet irányító szervnek az 54 . § a) pontja szerinti támogatásokról ;
b) az állami adóhatóságnak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóz ó
rendelkezése szerint felajánlásáról az Szftv. 6/A .	 (4) bekezdés szerint;
c) a Magyar Államkincstárnak az 54. § c) pontja szerinti támogatásokról .""

2. A Javaslat 15 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Hatályát veszti a Civil tv . 53 . § (7) és (8) bekezdése . ”

3. A Javaslat 17 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A 2. § (1)-(3), (5), (8), (9), (11), (13)–(15) bekezdése, a 11 . § (1), (2), (7), [(9)] (10)
bekezdése és a 15 . (4) bekezdése 2014. január 1 . napján lép hatályba .”



Indokolás

A módosító javaslat célja, hogy a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet
vezető tisztségvisel őjének vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét a Civil törvény részletese n
szabályozza.

A módosító javaslat 1 . pontja szerinti 53/A. tartalmazza a jelent ős költségvetési támogatás
definícióját ezért indokolt a hatályos Civil törvény 53 . § (7) bekezdését hatályon kívü l
helyezni .
A módosító javaslat 3 . pontja a számozás változása miatt szükséges .

Budapest, 2013 . november
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Dr. Lukács Tamá s
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