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ALKOTMÁNYÜGYI, IGAZSÁGÜGYI É S
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

	Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) ООУ határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról szóló T/13254. számú törvényjavaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat 73 . §-a а következők szerint módosul :

„73 . §

(1) А pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989 . évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ptv.) 1/A. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„ 1 /A . §А pártra

a) — haе törvény eltér ően nem rendelkezik — az egyesülési jogról,а közhasznú jogállásról ,
valamintа civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV .
törvénynek (a továbbiakban :	 Ectv .)	 а 	 civil	 szervezetek egyesülésére, 	 szétválásárat
felszámolási és végelszámolási eljárására vonatkozó rendelkezéseit, é s

b) az Ecty . 11 . § (3)-(5), (6) és (7) bekezdését

megfelelően alkalmazni kell .”

(2)А Ptv. 2. § (5) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép .

„(5) Az ügyész törvényességi ellen őrzési jogkörétа pártok működése felett azе törvényben
meghatározottak szerint gyakorolja.А párt törvénysé rtése esetén az ügyész keresetet indítа
párt ellen.”

(3)А Ptv. 3 .	 (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1)А párt jogutóddal szűnik meg, ha



а)más párttal összeolvad ,

b) más pártba beolvad, vagy

c) több pártra válik külön. "

(4)А Ptv.3 . &-a а következő (la) és (1b) bekezdéssel egészül ki :

„(la)А párt jogutód nélkül szűnik meg, ha

а)feloszlik ,

b) а bíróság feloszlatja,

c) а bíróság megszünteti, vagy

d) а bíróság megállapítja megszűnését ,

ésа párt vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelel ő eljárás lefolytatását követőenа
bíróságа pártotа nyilvántartásból törli .

(11)) Pártból való kiválás esetén jogutód csak párt lehet . ”

(5)А Ptv.3 . §-a а következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) А bíróság а párt bírósági nyilvántartásból való törlésér ő l rendelkező jogerős határozatáról
értesíti az Országgyűlés elnökét .”

[(2)](6) А Ptv. 8 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) Ha а párt [а 3. § (1) bekezdés c)-e) pontjának megfelel ően szűnik meg]kimondja
feloszlását vagyа bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megállapítja megszűnését, а hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott alapítvány
tulajdonába kell adni . Az alapítvány részletes céljait és felhasználásának módját a z
Országgyűlés által kiküldött – az országos listán mandátumot szerzett pártok egy-eg y
képviselőjéből álló – bizottság dolgozza ki . ”

(7) А Ptv. 9. & (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1) А pártok kötelesek minden év május 31-ig az 1 . számú melléklet szerinti pénzű yi
kimutatást а Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező pártok а honlapjukon
is közzétenni .”

(8) A Ptv .

а)2.	 (4) bekezdésében az „egyesülési jogról szóló törvény” szövegrész helyébe az „Ectv . ”
szöveg,

b) 3/C. & (2)bekezdésében а „megidézi а párt felszámolása elrendelését megelőzően 10 éven
belüli vezető tisztsé gviselőit” szőve_ ész hel ébe а me. kell idézni а •árt vezető
tisztségviselőit, apártnak apáit felszámolása elrendelését megelőző 10 évben közrem űködő
vezető tisztségvisel őit" szöveg, az „е törvény elő írásai szerinti készített beszámolót ”
szövegrész helyébe az „e törvény elő írásai szerinti készített pénzügyi kimutatást” szöveg ,

c) 3/C. & (3)bekezdésébenа „(korábbi vezető tisztségvisel őjére)” szövegrész helyébe az „,
illetveа párt korábbivezető tisztségviselőjére” szöveg,

(I)4. & (1) bekezdésében és 6 . & (1)-(2) bekezdésében а „gazdálkodó” szövegrész helyébe а
„gazdasági-vállalkozási” szöveg ,

e)	 5 .	 §	 (3) bekezdésében az „els ő ízbenа képviselői megbízatás érvényességéne k
megállapítását” szövegrész helyébe az „az Országgy űlés alakuló ülését” szöveg ,
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fl 7. §-ában az „a 3 . § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltaknak megfelel ően szűnik
meg” szövegrész helyébeа „más párttal összeolvad, más pártba beolvad, vagy több pártr a
válik külön” szöveg,а „határozza meg” szövegrész helyébeа „szétválási tervben határozza
meg” szöveg,

g) 10. § (4) bekezdésében az „indítványozzaа bíróság eljárását” szövegrész helyébe az „az
ügyész Ecty . 11 .	 (3) bekezdésének megfelelő eljárását indítványozza” szöveg,

h) I . számú melléklet címében az „A pártok beszámolója” szövegrész helyébeа „Pénzügyi
kimutatás” szöveg

lép .

(9)А Ptv. 9/A. § (5) bekezdésében az „utolsó általános választásán” szövegrész helyébeа
„legutóbbi általános választásán” szöveg lép .

2 . А törvényjavaslat 93. § (1) bekezdés a) pontja а következők szerint módosul :

(E törvény)

a) 73 . §[-a] (1)-(8) bekezdéseaz Alaptörvény VIII . cikk (4) bekezdés e

(alapján sarkalatosnak minősül.)

INDOKOLÁS

Az I . ponthoz

2014. március 15-ével az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek а Polgári
Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvény hatálybalépésével összefiiggö, valamint egyéb
célú módosításáról szóló 2013 . évi CCXIII . törvény akként módosítja az egyesülési jogról, а
közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezetek működésérő l és támogatásáról szóló 2011 .
évi CLXXV. törvényt (a továbbiakban : Ectv.), hogy а pártokra az Ecty . szabályait annak I .
Fejezete kivételével nem lehetne alkalmazni . Emiatt, valamint а Polgári Törvénykönyvrő l
szóló 2013 . évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk .) hatálybalépése okán 2014 . március 15-ével
а következők szerint kell pontosítani а Ptv.-t .

А módosítás szükségességét а pártok megszűnésére vonatkozó szabályrendszer Ptk .-hoz
igazítása, az Ecty . új szabályai miatt az ügyészségi törvényességi ellenőrzési szabályok
tisztázása, а Ptv. apróbb, eddig nem kezelt koherencia problémáinak а megoldása indokolja .
А módosítás érdemben nem változtatja meg а Ptv. érdemi szabályait .

А 2. ponthoz

А sarkalatossági záradék kodifikációs pontosítása .

Budapest, 2014. február 3 .

Dr Cser-Palkovics Andrá s

elnök
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