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Túlterjeszkedő módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés 

4. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

8. § 

A kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  95.  §  (11a)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(11a)  Nem  keletkeztet  összeférhetetlenséget  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség azzal, hogy az érintett nem
vehet  részt  olyan  döntéshozatalban,  illetve  nem  végezhet  olyan  tevékenységet,  amelyet  a
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 15. § (3)
bekezdése tilt.”

9. § 

A kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  225.  §  (2a)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(2a)  Nem  keletkeztet  összeférhetetlenséget  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítvány kuratóriumában, felügyelőbizottságában betöltött tagság, valamint a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványban betöltött vagyonellenőri tisztség azzal, hogy az érintett nem
vehet  részt  olyan  döntéshozatalban,  illetve  nem  végezhet  olyan  tevékenységet,  amelyet  a
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 15. § (3)



 
bekezdése tilt.”

10. § 

Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a) 182. § (3) bekezdése,
b) 332. § (5) bekezdésében az „ , a 182. § (3a) bekezdése" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás 

11. §

A 8. §, a 9. §, a 10. § a) pontja, 11. § és a [9]12. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül. 

Indokolás 

1. 

A  módosítás  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványok  összeférhetetlenségi
szabályaival való összhang megteremtését szolgálja, igazodva az Európai Bizottság elvárásaihoz is.

A módosítás  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban:  HHSZ) 42.  §  a)  pontja  alapján  túlterjeszkedő módosítás,  amelynek elfogadása  a
HHSZ 44.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározottak  szerint  a  jogrendszer  koherenciájának
biztosítását  célozza.  A  módosítás  hiányában  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványokról  szóló 2021.  évi  IX.  törvény új  15.  §  (3)  bekezdésének alkalmazása  nem lenne
minden kétséget kizáróan egyértelműen értelmezhető.

2. 

Sarkalatossági záradék.

Ez a módosító javaslat a törvényjavaslat benyújtott szövegéhez képest tartalmazza a sarkalatossági
klauzula módosítását.
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