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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

(1) A Civil tv. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg az adott költségvetési évet megelőző második évben
az  Szftv.  4.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kedvezményezetteknek  felajánlható  és  ténylegesen  kiutalt
összeg különbsége.”

(2) A Civil tv. 58. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  Az  Alap  kezelő  szerve  az  Alap  bevételei  és  kiadásai  kezelésére  elkülönített  nyilvántartást
vezet.”

Indokolás 

1. 

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A Nemzeti Együttműködési Alap keretét meghatározó determináció módosítása, a determináció
alapelvének megtartásával,  az Alap kezelő szervének változása miatt  szükséges, ugyanis az
Alap kezelő szervének költségvetésében tervezett összeg az állam tulajdonában álló gazdasági
társaság esetében nem értelmezhető.

Az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  42.  §-a
értelmében  a  törvényjavaslat  módosítással  nem érintett  részeire  a  módosító  javaslat  akkor
terjedhet ki, ha valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a
44.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  követelmények  érvényesítése  miatt  nyilvánvalóan
szükséges.

Jelen  esetben  2019.  január  1-jétől  a  Nemzeti  Együttműködési  Alappal  kapcsolatos  kezelő
szervi feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) látja el. Az Alapkezelő változása miatt szükséges a
kezelő  szerv  költségvetésére  vonatkozó  szövegrész  módosítása  annak  érdekében,  hogy  az
elkülönített  nyilvántartás-vezetés  az  állam tulajdonában álló  gazdasági  társaság  esetében  is
alkalmazható legyen. Ez a cél a jelen módosítás nélkül nem elérhető.
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