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Módosító javaslat 1
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás
(1) E törvény alkalmazásában[ külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és
alapítvány, amely a (2) bekezdésében meghatározott juttatásban részesül (a továbbiakban e
szervezetek együtt: külföldről támogatott szervezet).]
a) külföldről támogatott szervezet: az az egyesület és alapítvány, amely a (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott juttatásban részesül (a továbbiakban e szervezetek együtt: külföldről
támogatott szervezet),
b) a magyar politikai közéletet rendszeresen befolyásoló szervezet: az az egyesület és alapítvány,
amely a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott juttatásban részesül (a továbbiakban e
szervezetek együtt: magyar politikai közéletet rendszeresen befolyásoló szervezet).
(2) E törvény értelmében támogatásnak minősül jogcímétől függetlenül[ a közvetlenül vagy
közvetve külföldről származó mindazon pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás, amely
egy adóévben egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
Pmt.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét.]
a) a közvetlenül vagy közvetve külföldről,
b) politikai tevékenységet folytató szervezetektől, így különösen a kormánytól,
minisztériumoktól, politikai pártoktól, vagy azok alapítványától közvetve vagy közvetlenül
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.

származó mindazon pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás, amely egy adóévben egyenként
vagy összesítve eléri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott összeg kétszeresét.

Indokolás
1.
A belföldről, pártok által támogatott, Magyarországon tevékenykedő és politikai befolyást
gyakorló szervezeteket is indokolt felvenni a törvény hatálya alá.
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