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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2021. évi IX. törvény 15. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

„(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]A támogatási
jogviszonyban  nem  lehet  kedvezményezett  olyan  alapítvány,  amelyben  a  Kormány  tagja,  a
miniszterelnök  politikai  igazgatója,  államtitkár,  közigazgatási  államtitkár,  helyettes  államtitkár,
főispán,  kormánybiztos,  miniszterelnöki  megbízott,  miniszterelnöki  biztos,  miniszteri  biztos,
megyei  közgyűlés  elnöke,  megyei  közgyűlés  tagja,  főpolgármester,  polgármester,  helyi
önkormányzati  képviselő,  illetve  országgyűlési  képviselő az  alapítvány  [vagy  a
csatlakozó]kuratóriumának vagy [mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont
juttató érdekeivel ellentétes lehet. Akivel szemben összeférhetetlenség vagy annak a kockázata
vagy látszata fennáll, köteles azt]felügyelőbizottságának tagja, vagyonellenőre. Ilyen alapítvány
17. § (1) bekezdés szerinti tevékenységeit az állam a [döntéshozatalt megelőzően írásban – vagy
előre  nem látható  körülmények esetén  jegyzőkönyvbe rögzítetten  szóban –  haladéktalanul
bejelenteni. Testületi döntéshozatal esetén]18. § (1) bekezdés 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.

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. 



 
Amennyiben az összeférhetetlenség fennállta megállapítást nyert, a közérdekű vagyonkezelő
alapítvány köteles biztosítani, hogy]pontja szerinti vagyonjuttatással, b) pontja szerinti vagyoni
juttatással, c) pontja szerinti támogatással, d) pontja szerinti adománnyal, illetve e) pontja szerinti
közfeladat-finanszírozási  szerződéssel  2023.  január  1.  napjától  nem  biztosíthatja az  [érintett
személy az alapítványi döntéshozatalban nem vehet részt]alapítványnak.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[9. § 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény a
következő 31/B. §-sal egészül ki:

„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.”]

Indokolás 

A kuratóriumi tagok esetében az összeférhetetlenséget egyedül az szüntethetné meg, ha egyáltalán
nem lehetne kuratóriumi tag a módosító javaslatunkban szereplő tisztséget betöltő személy. Ennek
indítványozására a jelen módosítás keretei között sajnálatos módon nincs lehetőségünk, mivel a 15.
§  (1)  bekezdését  a  kormány  javaslata  nem  érinti.  Ezért  kénytelenek  voltunk  azt  a  megoldást
választani,  hogy  e  személyek  tisztsége  ugyan  nem  összeférhetetlen  a  kuratóriumi,  illetve  a
felügyelőbizottsági tagsági,  valamint a vagyonkezelői tisztséggel,  de az alapítvány ilyen esetben
2023. január 1. napjától nem jogosult semmilyen állami támogatásra vagy bármilyen egyéb vagyoni
juttatásra. A javaslatunk a korábban nyújtott vagyoni juttatásokat nem érinti.
 
A módosító javaslatunk miatt okafogyottá vált  a törvényjavaslat  9. §-a, amelynek az elhagyását
javasoljuk.
 
Tudatában vagyunk annak, hogy a jelen módosító javaslat sem képes megszüntetni a rendszerszintű
problémákat,  az  ilyen  alapítványok  létét,  az  alapítói  jogok  átadását,  a  fenti  tisztséggel  nem
rendelkező  strómanok  kiszűrését  stb.,  de  ennek  ellenére  is  valamivel  tisztább  helyzetet
eredményezhetne a jelenleginél.
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