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A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat
(T/14967. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. április 25. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

a [külföldről]közpénzekből támogatott szervezetek [átláthatóságáról]nyilvánosságáról

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

a [külföldről támogatott ]magyar politikai közéletet rendszeresen befolyásoló szervezetek
átláthatóságáról

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
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Módosítás jellege: módosítás

Az Országgyűlés
tiszteletben tartva, hogy az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek a társadalmi önszerveződés
megnyilvánulásai, működésük hozzájárul a demokratikus ellenőrzéshez és a közügyek nyilvános
megvitatásához,  valamint,  hogy e szervezetek meghatározó szerepet  töltenek be a  közvélemény
formálásában,
hangsúlyozva,  hogy  az  egyesületek  és  az  alapítványok  társadalmi  szerepvállalására  tekintettel
átláthatóságukhoz kiemelt közérdek fűződik,
felismerve,  hogy az egyesülési  jog alapján létrejött  szervezeteknek ismeretlen külföldi forrásból
juttatott  támogatások  alkalmasak  lehetnek  arra,  hogy  külföldi  érdekcsoportok  e  szervezetek
társadalmi befolyásán keresztül saját érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek
Magyarország  politikai  és  társadalmi  életében,  valamint  azt,  hogy  azon  belföldi,  politikai
tevékenységet folytató szervezetekhez, így különösen a magyar kormányhoz, minisztériumokhoz,
politikai  pártokhoz,  vagy  azok  alapítványához  köthető  támogatásokban  részesülő  szervezetek,
amelyek  a  gyakorlatban  fő  tevékenységükként  politikai  szerepvállalást  és  pártok  melletti
kampányolást folytatnak, jogellenes politikabefolyásolra képesek,  továbbá figyelemmel arra, hogy
ez veszélyeztetheti az ország politikai, gazdasági érdekeit, a törvényes intézmények befolyásmentes
működését, valamint
hozzájárulva a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi erőfeszítéseihez,
a következő törvényt alkotja:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/14967/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1-4. §
Módosítás jellege: elhagyás

[1. §

(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).

(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:
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Pmt.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét.

(3) Nem kell beszámítani a (2) bekezdés szerinti támogatás összegébe mindazt a támogatást,
amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó
forrásként költségvetési szerven keresztül kap.

(4) Nem terjed ki e törvény hatálya:
a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek;
b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
c) a vallási tevékenységet végző szervezetre.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti egyesület vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni
külföldről támogatott szervezetté válását, amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege
eléri a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét.

(2) A külföldről támogatott szervezet az (1) bekezdés szerinti bejelentést a székhelye szerint
illetékes  törvényszéknek  (a  továbbiakban:  nyilvántartó  bíróság)  az  1.  melléklet  szerinti
adattartalommal küldi meg. A nyilvántartó bíróság a bejelentést a civil és egyéb cégnek nem
minősülő szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban: Nyilvántartás) az egyesület  vagy
alapítvány  adataihoz  csatolja,  és  az  egyesületet  vagy  alapítványt  külföldről  támogatott
szervezetként rögzíti.

(3)  A  külföldről  támogatott  szervezet  az  (1)  bekezdésben  foglalt  szabályok  megfelelő
alkalmazásával  a  beszámolóval  egyidejűleg  évente  bejelentést  tesz  az  1.  melléklet  szerinti
adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról.

(4)  A  nyilvántartó  bíróság  minden  hónap  15.  napjáig  megküldi  azon  egyesületek  és
alapítványok nevét,  székhelyét  és  adószámát a Civil  Információs  Portál  vezetéséért  felelős
miniszternek,  amelyek  tekintetében  a  megelőző  hónapban  a  külföldről  támogatott
szervezetnek  minősülés  tényét  a  Nyilvántartásban  rögzítette.  A Civil  Információs  Portál
vezetéséért felelős miniszter az ily módon számára megküldött adatokat ingyenesen elérhető
módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.

(5)  A  külföldről  támogatott  szervezet  az  (1)  bekezdés  szerinti  bejelentést  követően
haladéktalanul  közzéteszi  a  honlapján,  valamint  feltünteti  az  általa  kiadott,  a
sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  törvény  szerinti
sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy e törvény alapján külföldről támogatott
szervezetnek minősül.

(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  a  külföldről  támogatott  szervezetet  mindaddig
terheli, amíg e törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.
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3. §

(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.

(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 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 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.

(4) Ha a bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti az egyesületet vagy alapítványt, ezt
követően  haladéktalanul  az  Ectv.  2/B.  alcíme  szerinti  egyszerűsített  törlési  eljárást
kezdeményez, és az egyesületet vagy alapítványt törli a Nyilvántartásból.

4. §

(1)  Ha a külföldről  támogatott  szervezet  által  kapott  pénzbeli  vagy egyéb vagyoni jellegű
juttatás  egymást  követő  három  adóév  egyikében  sem  éri  el  a  Pmt.  6.  §  (1)  bekezdés  b)
pontjában  meghatározott  összeg  kétszeresét,  akkor  az  egyesület  vagy  az  alapítvány  a
továbbiakban nem minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt – a bejelentésre
vonatkozó  szabályok  megfelelő  alkalmazásával  –  annak  az  éves  beszámolónak  az
elfogadásától számított 30 napon belül bejelenti, amikor e körülmény bekövetkezik.

(2)  A  nyilvántartó  bíróság  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  bejelentést  követően
haladéktalanul törli  a  Nyilvántartásból  az egyesület  vagy alapítvány külföldről  támogatott
szervezetkénti feltüntetését.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
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Módosítópont: T/14967/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(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

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 módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §
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(1)  E törvény alkalmazásában  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetnek minősül  az az
egyesület  és  alapítvány,  amely  a  (2)  bekezdésében  meghatározott  juttatásban  részesül  (a
továbbiakban e szervezetek együtt: [külföldről]közpénzekből támogatott szervezet).

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/14967/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  E  törvény  alkalmazásában  [külföldről  támogatott  ]külföldi  forrásból  az  állam  helyett
közfeladatot ellátó  szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely a (2) bekezdésében
meghatározott juttatásban részesül (a továbbiakban e szervezetek együtt: [külföldről támogatott ]
külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó szervezet).

T/14967/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 14., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2)  E  törvény  értelmében  támogatásnak  minősül  jogcímétől  függetlenül  a  [közvetlenül  vagy
közvetve  külföldről  származó  mindazon  ]közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról
szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény hatálya  alá  tartozó  támogatás,  valamint  köztulajdonban álló
gazdasági társaságtól, illetve párt működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási
tevékenységet végző alapítványtól származó  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.

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) Nem kell beszámítani a (2) bekezdés szerinti támogatás összegébe mindazt a támogatást,
amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó
forrásként költségvetési szerven keresztül kap.

(4) Nem terjed ki e törvény hatálya:
a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek;
b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
c) a vallási tevékenységet végző szervezetre.]

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Nem  kell  beszámítani  a  (2)  bekezdés  szerinti  támogatás  összegébe  mindazt  a  támogatást,
amelyet[ az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó
forrásként költségvetési szerven keresztül kap.]

a) az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó forrásként
költségvetési szerven keresztül, vagy
b) a közalapítvány európai uniós pályázat nyerteseként az Európai Uniótól közvetlenül

kap.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Nem terjed ki e törvény hatálya:
a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek;
b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
c) a vallási tevékenységet végző szervezetre.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Nem terjed ki e törvény hatálya:
a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek;
b) a  [sportról  ]nemzetiségek jogairól  szóló  [2004]2011. évi  [I]CLXXIX. törvény hatálya  alá
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tartozó szervezetre, nemzetiségi egyesületre és alapítványra;
c) a  [vallási ]magyar állampolgárok és határon túli magyarok támogatására irányuló, karitatív
tevékenységet végző szervezetre.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti  egyesület  vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni
[külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetté  válását,  amint  az  általa  kapott  tárgyévi
támogatások összege eléri a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét.

(2)  A  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezet  az  (1)  bekezdés  szerinti  bejelentést  a
székhelye szerint illetékes törvényszéknek (a továbbiakban: nyilvántartó bíróság) az 1. melléklet
szerinti adattartalommal küldi meg. A nyilvántartó bíróság a bejelentést a civil és egyéb cégnek nem
minősülő  szervezetek  nyilvántartásában  (a  továbbiakban:  Nyilvántartás)  az  egyesület  vagy
alapítvány  adataihoz  csatolja,  és  az  egyesületet  vagy  alapítványt  [külföldről]közpénzekből
támogatott szervezetként rögzíti.

(3)  A  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezet  az  (1)  bekezdésben  foglalt  szabályok
megfelelő  alkalmazásával  a  beszámolóval  egyidejűleg  évente  bejelentést  tesz  az  1.  melléklet
szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról.

(4) A nyilvántartó bíróság minden hónap 15. napjáig megküldi azon egyesületek és alapítványok
nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, amelyek
tekintetében a megelőző hónapban a [külföldről]közpénzekből támogatott szervezetnek minősülés
tényét a Nyilvántartásban rögzítette. A Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszter az ily
módon számára megküldött  adatokat  ingyenesen elérhető módon haladéktalanul  közzéteszi az e
célra kialakított elektronikus felületen.

(5) A [külföldről]közpénzekből támogatott szervezet az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően
haladéktalanul közzéteszi a honlapján, valamint feltünteti az általa kiadott, a sajtószabadságról és a
médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  törvény  szerinti  sajtótermékekben  és  egyéb
kiadványokban  is,  hogy  e  törvény  alapján  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetnek
minősül.
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(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  a  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetet
mindaddig  terheli,  amíg  e  törvény  alapján  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetnek
minősül.

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/14967/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti  egyesület  vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni
[külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó szervezetté válását,
amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege eléri a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott összeg kétszeresét.

(2) A [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó  szervezet az
(1)  bekezdés  szerinti  bejelentést  a  székhelye  szerint  illetékes  törvényszéknek  (a  továbbiakban:
nyilvántartó bíróság) az 1. melléklet szerinti adattartalommal küldi meg. A nyilvántartó bíróság a
bejelentést a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban:
Nyilvántartás) az egyesület vagy alapítvány adataihoz csatolja, és az egyesületet vagy alapítványt
[külföldről  támogatott  ]külföldi  forrásból  az  állam  helyett  közfeladatot  ellátó  szervezetként
rögzíti.

(3) A [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó  szervezet az
(1) bekezdésben foglalt  szabályok megfelelő alkalmazásával a beszámolóval egyidejűleg évente
bejelentést tesz az 1. melléklet szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző
évben kapott támogatásokról.

(4) A nyilvántartó bíróság minden hónap 15. napjáig megküldi azon egyesületek és alapítványok
nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, amelyek
tekintetében a megelőző hónapban a  [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett
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közfeladatot ellátó szervezetnek minősülés tényét a Nyilvántartásban rögzítette. A Civil Információs
Portál vezetéséért felelős miniszter az ily módon számára megküldött adatokat ingyenesen elérhető
módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.

(5) A [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó  szervezet az
(1) bekezdés szerinti bejelentést követően haladéktalanul közzéteszi a honlapján, valamint feltünteti
az  általa  kiadott,  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  törvény
szerinti  sajtótermékekben  és  egyéb  kiadványokban  is,  hogy  e  törvény  alapján  [külföldről
támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó szervezetnek minősül.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettség a  [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam
helyett  közfeladatot  ellátó  szervezetet  mindaddig  terheli,  amíg  e  törvény  alapján  [külföldről
támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó szervezetnek minősül.

T/14967/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 14., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/14967/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(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.

(2) Amennyiben a  [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó
szervezet  nem teljesíti  az  ügyészi  felhívásban foglalt  kötelezettségét,  úgy az  ügyész  ismételten
felhívja  15  napos  határidővel  az  e  törvény  szerinti  kötelezettségei  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 37.
§ (2) bekezdése szerinti bírság kiszabását kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.

12



(3) Amennyiben a  [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó
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.

(4)  Ha  a  bíróság  az  ügyész  keresete  alapján  megszünteti  az  egyesületet  vagy alapítványt,  ezt
követően haladéktalanul az Ectv. 2/B. alcíme szerinti egyszerűsített törlési eljárást kezdeményez, és
az egyesületet vagy alapítványt törli a Nyilvántartásból.

T/14967/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 14., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(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
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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.

T/14967/9/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 26. 

T/14967/9/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Amennyiben  a  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezet  nem  teljesíti  az  ügyészi
felhívásban foglalt  kötelezettségét,  úgy az ügyész ismételten felhívja 15 napos határidővel az e
törvény szerinti  kötelezettségei  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 37.  §  (2)  bekezdése  szerinti  bírság  kiszabását
kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.

(3) Amennyiben a  [külföldről]közpénzekből 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.

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Amennyiben  a  külföldről  támogatott  szervezet  nem teljesíti  az  ügyészi  felhívásban  foglalt
kötelezettségét,  [úgy ]az ügyész  [ismételten felhívja 15 napos határidővel ]-  az  [e törvény](1)
bekezdés szerinti [kötelezettségei 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 37.  §  (2)  bekezdése  szerinti  bírság  kiszabását
kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Ha a [külföldről]közpénzekből támogatott szervezet által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni
jellegű juttatás egymást követő három adóév egyikében sem éri  el  a Pmt.  6. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott összeg kétszeresét, akkor az egyesület vagy az alapítvány a továbbiakban
nem minősül  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetnek,  és  ezt  a  tényt  –  a  bejelentésre
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával  – annak az éves beszámolónak az elfogadásától
számított 30 napon belül bejelenti, amikor e körülmény bekövetkezik.

(2) A nyilvántartó bíróság az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést követően haladéktalanul
törli  a  Nyilvántartásból  az  egyesület  vagy  alapítvány  [külföldről]közpénzekből támogatott
szervezetkénti feltüntetését.

T/14967/2/1-10. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/14967/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Ha a  [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó  szervezet
által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás egymást követő három adóév egyikében
sem éri  el  a  Pmt.  6.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  összeg  kétszeresét,  akkor  az
egyesület  vagy  az  alapítvány  a  továbbiakban  nem  minősül  [külföldről  támogatott  ]külföldi
forrásból az állam helyett közfeladatot ellátó szervezetnek, és ezt a tényt – a bejelentésre vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával – annak az éves beszámolónak az elfogadásától számított 30
napon belül bejelenti, amikor e körülmény bekövetkezik.

(2) A nyilvántartó bíróság az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést követően haladéktalanul
törli a Nyilvántartásból az egyesület vagy alapítvány [külföldről támogatott ]külföldi forrásból az
állam helyett közfeladatot ellátó szervezetkénti feltüntetését.

T/14967/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 14., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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4. §

(1) Ha a külföldről támogatott szervezet által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás
egymást követő  [három]két adóév egyikében sem éri el a Pmt.  6. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott  összeg  kétszeresét,  akkor  az  egyesület  vagy  az  alapítvány  a  továbbiakban  nem
minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt – a bejelentésre vonatkozó szabályok
megfelelő alkalmazásával – annak az éves beszámolónak az elfogadásától számított 30 napon belül
bejelenti, amikor e körülmény bekövetkezik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/14967/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Tekintettel  arra,  hogy a külföldi  forrásból  az állam helyett  közfeladatot  ellátó  civil  szervezetek
olyan  közfeladatot  látnak  el,  amelyet  a  hatályos  jogszabályok  szerint  az  államnak  kellene,
teljeskörűen mentesülnek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók megfizetése alól.

T/14967/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 14., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §
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A 2-4.  §-ban  foglaltak  megfelelően  alkalmazandóak  az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti,  a  magyar
politikai közéletet rendszeresen befolyásoló szervezetek működésére is.

T/14967/8/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/14967/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5-8. §
Módosítás jellege: elhagyás

[5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  9/K.  §  (6)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(6) Egyszerűsített törlési eljárásnak van helye
a) az egyesület kérelmére akkor, ha az egyesület elhatározza megszűnését vagy megállapítja,
hogy megszűnésének anyagi  jogi  feltételei  bekövetkeztek és fennállása alatt  adószámmal
nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik, valamint
b)  a  bíróság  kezdeményezése  alapján,  ha  a  külföldről  támogatott  szervezetek
átláthatóságáról szóló 2017. évi … törvény 3. § (4) bekezdése alapján történő törlés feltételei
fennállnak.”

7. §

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A bíróság feladata)

„g) a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi … törvény szerinti
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bejelentésnek az e törvény szerinti nyilvántartásban történő rögzítése.”

8. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A vallási  tevékenységet végző szervezetre nem kell alkalmazni a külföldről támogatott
szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi … törvényt.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - 2011. évi CLXXV. törvény 9/K. § (6) bekezdés b) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  9/K.  §  (6)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(6) Egyszerűsített törlési eljárásnak van helye
a)  az egyesület  kérelmére akkor,  ha az egyesület  elhatározza megszűnését  vagy megállapítja,
hogy megszűnésének anyagi jogi feltételei bekövetkeztek és fennállása alatt adószámmal nem
rendelkezett, illetve nem rendelkezik, valamint
b)  a  bíróság  kezdeményezése  alapján,  ha  a  [külföldről]közpénzekből támogatott  szervezetek
[átláthatóságáról]nyilvánosságáról szóló 2017. évi … törvény 3. § (4) bekezdése alapján történő
törlés feltételei fennállnak.”

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A  [civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő eljárási  szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény ]Civil tv. 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

T/14967/9/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 26. 

T/14967/9/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A civil  szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási  szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A bíróság feladata)

„g) a [külföldről]közpénzekből támogatott szervezetek [átláthatóságáról]nyilvánosságáról szóló
2017.  évi  …  törvény  szerinti  bejelentésnek  az  e  törvény  szerinti  nyilvántartásban  történő
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rögzítése.”

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/14967/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: elhagyás

[8. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A vallási  tevékenységet végző szervezetre nem kell alkalmazni a külföldről támogatott
szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi … törvényt.”]

T/14967/2/1-10. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 6., 8., 9., 13., 17., 19., 25., 27., 28. 

Megjegyzés: A T/14967/2/10. sz. és T/14967/13/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Módosítópont: T/14967/13/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: elhagyás

[8. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A vallási  tevékenységet végző szervezetre nem kell alkalmazni a külföldről támogatott
szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi … törvényt.”]

Megjegyzés: A T/14967/2/10. sz. és T/14967/13/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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