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Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
 (T/1202. 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 törvényjavaslat részletes vitáját 2022. szeptember 28. 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: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Bakos Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/1202/5/1.
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.

T/1202/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 5., 6., 7.
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Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § a) pontja alapján:
1.  A módosító  javaslat  kiterjed  a  törvényjavaslat  által  nem  érintett  törvény  rendelkezéseire
(túlterjeszkedő módosító javaslat).
2.  A  túlterjeszkedő  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.
3. A túlterjeszkedő módosító javaslat bizottság általi támogatása esetén a javaslatot a részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattól elkülönítve kell benyújtani, annak szabályszerűségéről
az Országgyűlés dönt.  A szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita újra
megnyílik és kiegészítő részletes vita lefolytatására kerül sor. (HHSZ 42. § és 70. §)

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Bakos Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/1202/5/2.
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
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megállapítást nyert, a közérdekű vagyonkezelő alapítvány köteles biztosítani, hogy az érintett
személy az alapítványi döntéshozatalban nem vehet részt.”]

T/1202/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 5., 6., 7.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges. 

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/1202/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2021. évi IX. törvény 15. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
 

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]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

4  



 
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]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.”

T/1202/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/1202/6/2.
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.”]

T/1202/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4.

5  



 

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Bakos Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/1202/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - 2021. évi IX. törvény 31/B. §
Módosítás jellege: módosítás
 

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].”

T/1202/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 5., 6., 7.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges. 

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Bakos Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/1202/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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10. § 

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

T/1202/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 5., 6., 7.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges. 

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Bakos Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/1202/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás
 

11. §

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

T/1202/5/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 5., 6., 7.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén további jogtechnikai pontosítás szükséges. 

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 
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