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Módosító javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdése alapján szóló a Habsburg Ottó Alapítványról szóló T/12176 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi - egymással összefüggő pontokból álló

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat címe a következők szerint módosuljon:

„2016. évi . . . tőrvény

a Habsburg Ottó [Alapítványról] emlékének meg őrzéséről”

2. A törvényjavaslat 1. és 2. §-a a következők szerint módosuljon:

» 1 • §

(1) Habsburg Ottó hagyatékának gondozását a Habsburg Ottó Alapítvány (a továbbiakban :
Alapítvány) látja el.
(2) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt az Alapítvány létrehozására]hoz 	 a Kormánya
Miniszterelnökség költségvetése terhére egyedi támogatás nyújtásával járul hozzá.

[2 . §

(1) Az Alapítvány feladata
a) - Habsburg Ottó teljes hagyatékának (a továbbiakban : hagyaték) egységes
gyűjteménybe rendezése, méltó módon történő kezelése, gondozása,
b) a hagyaték tudományos kutatásának elősegítése
c) Habsburg Ottó - mint a magyar és az európai történelem meghatározó személyisége -
tevékenységének széles körű bemutatása, megismertetése, emlékének megőrzése,



d) a hagyaték más külföldi országokban történ ő kiállításának koordinálása ,
e) tudományos kutató- és konferencia központ működtetése.]

(2) [Az Alapítvány a hagyaték egységes gyűjteménnyé rendezésével, megóvásával -és
kutathatóságának biztosításával kapcsolatos feladatokat közfeladatként látja el . A
közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a költségvetési törvén y
rendelkezik.]	 Az (1) bekezdés szerint nyújtott egyedi támogatásra a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit alkah'nazai
kell ."

3. A törvényjavaslat 3 . és 4. fi-a maradjon el:

[3 . §

Az Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

4 . §

Az Alapítvány vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.]

4. Á törvényjavaslat S. §-a a következők szerint módosuljon :

[5]2 . §

Ez a törvény [az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII . törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006 . évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló 2011 . évi
CLXXXI. törvény módosításáról szóló 2016 . évi . . . törvény hatálybalépését követő
napon] akihirdetése napjánlép hatályba .

Indokolás

A Habsburg Ottó Alapítványról szóló törvény célja az indokolás szerint a Habsburg Ott ó
Alapítvány létrehozásához szükséges jogszabályi keret meghatározása . A törvény szakít a
jelenlegi törvényi tilalommal és „elvi éllel támogatja az alapítvány létrehozását”, törvény i
felhatalmazást kap a Kormányt, hogy alapítványt hozzon létre . Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006 . évi

LXV. törvény 1 . § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a Polgári törvénykönyvnek azt a
rendelkezését, amely alapján az Országgy űlés, a Kormány, valamint a helyi
önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete kőzfeladat ellátásának
folyamatos biztosítása céljából közalapítványokat hozhatott létre .
A törvényjavaslat most egy kivételt akar teremteni : a Kormány törvény rendelkezés e
alapján létrehozhatna alapítványt. A civil szervezetek körén belül ez , egy önállóan létező
szervezeti forma lenne, ezért módosulna a civil szervezetek nyilvántartásáról szóló törvény .
Egy ilyen törvény lenne a törvények sorában Habsburg Ottó Alapítványról szóló törvény.
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A módosító javaslat egymással összefüggő pontjai a hatályos szabályozási tilalom fenntartására
irányulnak.

2006-ban az MSZP kormány úgy döntött, hogy . megszűnteti azt a lehetőséget, hogy a z
Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányza t
képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából
közalapítványokat hozzon létre . A törvény indokolása akkor erről így szólt: „[A] törvény a
hatálybalépését követő időszakra vonatkozóan megtiltja a közalapítványok alapítását . A már
működő közalapítványok alapítói pedig alapítói jogukkal élve eldönthetik, hogy élnek-e a
közalapítvány megszüntetésének lehetőségével vagy továbbra is működtetik a közalapítványt.
Ezzel összefüggésben az államháztartási törvény módosítása bevezeti az ún . támogatási célú
fej ezeti kezelésű elő irányzat intézményét. A támogatási célú fej ezeti kezelésű elő irányzat
konstrukciója teljes mértékben képes helyettesíteni a közalapítvány intézményét . Az ilyen
speciális előirányzatra vonatkozó előírások lehetővé teszik a közpénzek átláthatóbb,
hatékonyabb, olcsóbb felhasználását, továbbá lehet ővé teszik a „civilszféra” szakértő inek
bevonását és érdemi hatáskörrel való felruházását a költségvetési támogatások döntés -
előkészítésében.”

Ha a Kormány kiemelt célt kíván támogatni, ma is rendelkezésére állnak az ún . támogatási célú
fejezeti kezelésű előirányzatok. Érthetetlen, hogy a Kormány miért kíván a 2006 augusztusa
előtti jogi helyzethez visszatérni. Ha csak nem az ennek az oka, hogy ugyanúgy akarj a
közpénzek „közpénz jellegét” megszüntetni, mint ahogy azt a Magyar Nemzeti Bank
alapítványainál látjuk. A Kormány különféle célok mögé bújva, feles törvénnyel lehet őséget
teremtene magának arra, hogy a jövőben alapítványi formában pénzmosodát m űködtessen.
Ehhez elsőként egy tiszteletreméltó ember és politikus nevét kívánják felhasználni .

A módosító javaslat az egyébként nemes célt elfogadja, de a háttérben rejlő elfogadhatatlan
szándékot visszautasítja .

Budapest, 2016. szeptember 26 .

dr. Báránd G rgely

	

c r'Varga László

	

dr. Szakács László
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