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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3.-5. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés 

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

6. § 

Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 85. § (5a) bekezdése
és 87. § (2a) bekezdése.

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

7. § 

(1) Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. § (2a) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 89. § c) pontjában az „–
ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt is – ” szövegrész.

5. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi
CVII. törvény módosítása

8. § 

Hatályát veszti a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény 51. § (5a) és (10a) bekezdése.

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. 



 
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[8. § 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 15.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az alapítvány, illetve az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, beleértve ezek
legfőbb  szervének  és  felügyelőbizottságának  elnökeit  és  tagjait,  valamint  mindezek
foglalkoztatottjait,  meg  kell  feleljenek  az  e  bekezdésben  rögzített  összeférhetetlenségi
szabályoknak. Az, aki a feladatai pártatlan, tárgyilagos és elfogulatlan ellátására gazdasági
érdeke vagy bármely egyéb közvetlen vagy közvetett személyes érdeke vagy körülménye miatt
(ideértve a családi, érzelmi okokat, politikai vagy nemzeti hovatartozást is) nem vagy csak
korlátozottan képes, köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az alapítvány
vagy a csatlakozó vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató
érdekeivel ellentétes lehet. Akivel szemben összeférhetetlenség vagy annak a kockázata vagy
látszata fennáll,  köteles azt a döntéshozatalt  megelőzően írásban – vagy előre nem látható
körülmények esetén jegyzőkönyvbe rögzítetten szóban – haladéktalanul bejelenteni. Testületi
döntéshozatal esetén a testület elnöke vagy tagja a bejelentést a testület felé teszi meg, egyéb
esetben a bejelentést a munkáltatói  jogok gyakorlója felé  kell  megtenni.  A címzett  köteles
írásban  megerősíteni,  hogy  az  összeférhetetlenség  fennállta  megállapítást  nyert-e.  A
határozatot  az  alapítvány  a  döntést  követő  egy  héten  belül,  legalább  egy  évig  tartó
időtartamra  elektronikus  úton  közzéteszi.  Amennyiben  az  összeférhetetlenség  fennállta
megállapítást nyert, a közérdekű vagyonkezelő alapítvány köteles biztosítani, hogy az érintett
személy az alapítványi döntéshozatalban nem vehet részt.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - 2021. évi IX. törvény 31/B. §
Módosítás jellege: módosítás 

„31/B. §

E törvénynek az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló 2022. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 15. § (3) bekezdésének 
megfelelő alapító okirat módosításokat 2022. december 31. napjáig kell benyújtani[ azzal, hogy a 
Módtv.-nyel megállapított 15. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a Módtv. hatálybalépésétől 
meg kell tenni].”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

10. § 
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Hatályát veszti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.
törvény 15. §-a.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás 

11. §

A [8. § és a] 9. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

Indokolás 

A  törvényjavaslat  célja,  hogy  az  Európai  Bizottság  elvárásának  megfelelően  enyhítse  az
összeférhetetlenségből  eredő  aggályokat.  Az  Európai  Bizottság  ugyanis  aggályait  fejezte  ki  a
közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokat  érintő  összeférhetetlenségi  és  átláthatósági  kérdésekkel
kapcsolatban  is.  Kiemelte,  hogy  a  vagyonkezelő  alapítványok  kuratóriumi  tagjainak  az
összeférhetetlenségi követelmények alóli kifejezett jogi kivételeket tartalmaz a magyar jogrendszer,
továbbá, hogy az összeférhetetlenségi szabályok nem alkalmazandók a parlamenti képviselőkre, az
államtitkárokra  és  a  kormány  más  tisztviselőire,  akik  egyidejűleg  az  ilyen  vagyonkezelő
alapítványok kuratóriumi tagjai is lehetnek.
 
A törvényjavaslat az Európai Bizottság jogos aggályainak kezelésére nem alkalmas, tekintettel arra,
hogy  az  összeférhetetlen  személyeknek  az  összeférhetetlenséget  nem  kell  megszüntetniük.  A
módosító  javaslat  célja  azon  rendelkezések  hatályon  kívül  helyezése,  amelyek  az
összeférhetetlenséget okozzák.
 
A módosító javaslat megfelel az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 42. §-ának tekintettel arra, hogy a módosító javaslat a törvényjavaslattal elérni kívánt cél
érdekében  szükséges  törvénymódosításokat  tartalmazza,  azaz  azokat  a  törvénymódosításokat,
amelyek célja, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében megfelelő
összeférhetetlenségi szabályok érvényesüljenek.
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