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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat
(T/3292. 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 – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 20. 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: Szávay István (Jobbik)
Módosítópont: T/3292/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)

„a) civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke
után  járó  [tíz]tizenöt százalékos  normatív  kiegészítés,  amelyet  a  civil  szervezet  működési
költségeinek fedezésére fordít;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Szávay István (Jobbik)
Módosítópont: T/3292/2/1., T/3292/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Civil tv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás
a) nyolcvanöt százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján
az (1) bekezdés a)-j) pontja szerinti,
b) tizenöt  százalékára  pedig  a  miniszter  által  jóváhagyott  egyedi  támogatási  kérelmek
alapján az (1) bekezdés b)-g) és i)-j) pontjai szerinti

költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3292/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés - Civil tv. 56. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Civil tv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás
a)  [nyolcvanöt]kilencvenkilenc százalékára  egységes  elvek  alapján  meghatározott  támogatási
döntések útján az (1) bekezdés a)-j) pontja szerinti,
b)  [tizenöt]egy százalékára  pedig  a  miniszter  által  jóváhagyott  egyedi  támogatási  kérelmek
alapján az (1) bekezdés b)-g) és i)-j) pontjai szerinti

költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dunai Mónika (Fidesz)
Módosítópont: T/3292/7/1.
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.”

T/3292/7/1. sz. 
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Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szávay István (Jobbik)
Módosítópont: T/3292/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

Hatályát veszti a Civil tv. 59. § (3) bekezdése.]

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