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Törvényjavaslat címe: A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat 1
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás
(1) Ha az egyesület vagy alapítvány nem teljesíti az e törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész az
erről való tudomásszerzést követően a rá irányadó szabályok szerint felhívja az egyesületet vagy
alapítványt [arra, hogy ]a felhívás közlését követő 30 napon [belül teljesítse az e törvény szerinti
kötelezettségeit]belüli teljesítésre.
(2) Amennyiben a külföldről támogatott szervezet nem teljesíti az ügyészi felhívásban foglalt
kötelezettségét, [úgy ]az ügyész ismételten felhívja [15 napos határidővel az e törvény szerinti
kötelezettségei ]a szervezetet a kötelezettség 15 napon belüli teljesítésére. E határidő
eredménytelen elteltét követő 15 napon belül az ügyész a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: civil tv.) 37. § (2) bekezdése szerinti bírság kiszabását kezdeményezi a nyilvántartó
bíróságnál.
(3) Amennyiben a külföldről támogatott szervezet a (2) bekezdés szerinti bírság kiszabását követően
sem teljesíti e törvény szerinti kötelezettségét, [úgy ]az ügyész az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (a továbbiakban: Ectv.) szabályainak alkalmazásával keresetet indít az egyesület vagy
alapítvány törlése iránt.
1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
A civil [szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény ]tv. 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

Indokolás
1-2.
Kodifikációs pontosítások.
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