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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék
Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények
módosításáról szóló T/15725. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Ez a törvény [2021. május elsején ]a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) Az 1[-4]. § (3) bekezdése, a 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet
az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 7. §  [és a 8. § ]az Alaptörvény 38. cikk (1)[,  (2) és (6)] bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.

(3) A 9. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az  NFA  tv.[  15/A.  §  (3)  bekezdésében  az  „állam”  szövegrész  helyébe  az  „állam  vagy
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány” szöveg lép.]

a) 15/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „állam” szövegrész helyébe az „állam vagy
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány” szöveg,
b) 15/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „állami” szövegrész helyébe az „állami vagy közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi” szöveg

lép.

Indokolás

1. A hatályba léptető rendelkezés pontosítása. 
2. Sarkalatossági záradék pontosítása. 
3. Szövegpontosítás tekintettel  arra,  hogy az állatállomány a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány
tulajdonába kerül. 
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