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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  közélet  befolyásolására  alkalmas
tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló  T/15991.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról[ és az
ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról]

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

2. §

Az Állami Számvevőszék [külön ]törvényben meghatározott módon évente összefoglaló jelentést
tesz közzé az e törvény hatálya alá tartozó egyesületekről és alapítványokról.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 5. § (11)



bekezdés c-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Állami Számvevőszék -  törvény rendelkezéseinek megfelelően -  törvényességi  szempontok
szerint ellenőrzi)

„c)  a  vallási  egyesület,  az  egyházi  jogi  személyek vagy azok nevelési-oktatási,  felsőoktatási,
egészségügyi,  karitatív,  szociális,  család-,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,  kulturális  vagy
sporttevékenység végzésére létrehozott, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső
szabálya szerint jogi személyiséggel  nem rendelkező intézménye részére az államháztartásból
nem hitéleti célra nyújtott támogatás felhasználását,
d)  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  speciális  működési  költségkeret  felhasználására  vonatkozó
adatait, valamint”

(1) Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 5. § (11)
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az Állami Számvevőszék -  törvény rendelkezéseinek megfelelően -  törvényességi  szempontok
szerint ellenőrzi)

„e) a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról [és
az  ezzel  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról  ]szóló  2021.  évi  …  törvény  szerinti
egyesületet és alapítványt.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Cnytv. 8. § (4) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A civil  szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási  szabályokról szóló
2011.  évi  CLXXXI.  törvény (a  továbbiakban:  Cnytv.)  8.  §  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(4) Az Ectv.-ben meghatározott beszámolót és a közhasznúsági mellékletét (a továbbiakban együtt:
beszámoló) elektronikus úton küldi meg a bíróság részére

b) az Ectv. 2. § 6. pont b) és c) [alpont]alpontja szerinti civil szervezet, ha mérlegfőösszege eléri
az ötmillió forintot.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Cnytv. 110/A. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Cnytv. 46. alcíme a következő 110/A. §-sal egészül ki:
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„110/A. §

(1)  E  törvénynek  a  közélet  befolyásolására  alkalmas  tevékenységet  végző  civil  szervezetek
átláthatóságáról  és  az  ezzel  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2021.  évi  …
törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 8. § (4) bekezdését a [2020]2021. december 31-
ét követően induló üzleti évre vonatkozó beszámolóra kell először alkalmazni.

(2) A bíróság a Módtv2. hatálybalépésétől számított 30 napon belül hivatalból törli az alapítvány
nyilvántartásából a 2021. június 30-án hatályos 94. § (1) bekezdés h) pontja szerint bejegyzett tényt,
valamint  az  egyesület  nyilvántartásából  a  2021.  június  30-án  hatályos  95.  §  e)  pontja  szerint
bejegyzett tényt. A tényt úgy kell törölni, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

(3) A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 3. §-a
alapján indult,  2021. június 30-án folyamatban lévő elsőfokú és másodfokú eljárások a Módtv2.
hatálybalépésének  napján  megszűnnek.  Ha  az  elsőfokú  bíróság  a  37.  §  (2)  bekezdése  szerinti
bírságot szabott ki, a folyamatban levő eljárás bírság alkalmazása nélkül szűnik meg. Az eljárás
megszűnéséről az elsőfokú bíróság a Módtv2. hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja a
szervezetet.”

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2. Kodifikációs pontosítás. 
3. Kodifikációs pontosítás. 
4. Nyelvhelyességi pontosítás. 
5. Az ötmillió forintot elérő mérlegfőösszeggel rendelkező civil szervezetek éves beszámolója és
annak közhasznúsági melléklete elektronikus úton történő megküldésére vonatkozó kötelezettség
alkalmazásának egy évvel történő kitolása az érintett szervezetek részére megfelelő felkészülési idő
biztosítása érdekében.  A módosítás  biztosítja  továbbá,  hogy a külföldről  támogatott  szervezetek
átláthatóságáról  szóló  2017.  évi  LXXVI.  törvény  (Ktsztv.)  hatályvesztésére  tekintettel  a
nyilvántartásból  törlésre  kerüljön  annak ténye,  hogy az  egyesület  vagy az  alapítvány a  Ktsztv.
szerinti  külföldről támogatott  szervezetnek minősül,  valamint  azt,  hogy a Ktsztv.  3.  §-a alapján
indult  és  2021.  június  30-án  folyamatban  lévő  eljárásokban  a  Ktsztv.  3.  §-a  szerinti
jogkövetkezményt a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján a
Ktsztv. hatályvesztését követően ne lehessen alkalmazni.
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