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Összegző módosító javaslat
 (sürgős tárgyalásban)

A Törvényalkotási Bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes
törvények módosításáról szóló  T/1202. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat 2.  és  3.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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

[az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról]

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,

valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról

Módosítópont sorszáma: 2.
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  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]az alapítvány köteles biztosítani, hogy az érintett
személy az alapítványi döntéshozatalban, illetve az alapítvány által létesített vagy fenntartott jogi
személy döntéshozatalában nem vehet részt.”

Módosítópont sorszáma: 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]európai uniós költségvetési 
források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes 
Hivatal ellenőrzéseit érintő 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 

1. A törvény címének a módosítása.
2. A módosítás belső koherenciát megteremtő, valamint nyelvhelyességi és terminológiai pontosítást
tartalmaz  a  jogalkotói  szándék  teljes  körű  érvényesítése  érdekében  az  alábbiak  szerint.  A
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szabályozással a jogalkotó célja, hogy – annak érdekében, hogy az alapítvány vagy a csatlakozó
vagy mindezek számára közvetlen vagy közvetett módon vagyont juttató érdekei ne sérüljenek - az
alapítványi  döntéshozatalban,  illetve  az  általa  létesített  vagy  fenntartott  jogi  személyek
döntéshozatalában ne vehessen részt mindaz, akinek a helyzete alkalmas arra, hogy az objektivitását
megkérdőjelezhetővé  tegye,  ezért  a  szabályozás  címzettjei  kötelesek  tartózkodni  minden  olyan
tevékenységtől,  amely az alapítvány vagy a csatlakozó vagy mindezek számára közvetlen vagy
közvetett  módon  vagyont  juttató  érdekeivel  ellentétes  lehet.  Az  alapító  és  csatlakozó  érdekét
elsődlegesen az alapító okirat  szerinti  alapítványi célok és az ellátott  közfeladat határozza meg.
Összeférhetetlen az, aki 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.
Az  összeférhetetlenségi  okot  a  döntéshozatalt  megelőzően  írásban  –  vagy  előre  nem  látható
körülmények  esetén  jegyzőkönyvbe  rögzítetten  szóban  –  haladéktalanul  be  kell  jelenteni.
Rögzítendő az összeférhetetlenség bekövetkezése, megállapítása is, amely döntést elektronikus úton
az alapítvány közzé kell tegye a döntést követő egy héten belül, legalább egy évig tartó időtartamra.
Amennyiben  az  összeférhetetlenség  fennállta  megállapítást  nyert,  a  közérdekű  vagyonkezelő
alapítvány köteles biztosítani, hogy az érintett személy az alapítványi döntéshozatalban nem vehet
részt. Az összeférhetetlenséget mindig egyedileg kell vizsgálni,   a konkrét alapítványi cselekvés,
döntéshozatal vagy tevékenység tükrében. Minden esetben a mérlegelés fókuszában az kell álljon,
hogy  a  mérlegelés  eredményeként  befolyásmentes  döntéshozatal  biztosított  legyen.  Gyakorlati
oldalról ez annyit jelent, hogy ha az érintett észleli, hogy az a tevékenység, amit ellát, vagy az a
döntés,  amiben részt  kellene  vennie,  felvetheti  az  összeférhetetlenségi  okok bármelyikét,  akkor
összeférhetetlenséget kell bejelentenie, és nem vehet részt a döntéshozatalban vagy nem végezheti
az  adott  tevékenységet.  Ugyanakkor  hangsúlyozni  kell,  hogy  az  érintett  személy  objektivitását
alappal meg nem kérdőjelezhető ok nem szolgálhat alapul az összeférhetetlenség fennállásának.
Ebből  is  következően  az  összeférhetetlenséget  minden  döntési  javaslat  esetén  az  érintettnek
egyedileg kell vizsgálnia.
3. Jogtechnikai pontosítás.

3  


