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(T/629. 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 fogalmazott meg, amellyel az előterjesztő egyetértett.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 07. 04. 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: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/629/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

11. §

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot.”

12. §

(1) A Magyar Tudományos  Akadémiáról  szóló  1994.  évi  XL.  törvény  21.  §  (2)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  akadémiai  költségvetési  szervek  részt  vesznek  az  Akadémia  törvényben  foglalt
közfeladatainak ellátásában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás, más
államháztartási  források  és  saját  bevételeik.  Az  akadémiai  költségvetési  szervek  kutatási
feladatait  támogató  tevékenységek  tárgyi  és  személyi  feltételeinek  megteremtéséhez,  a
speciális  kutatási  feltételek  biztosításához  a  kormányzati  tudománypolitikáért  felelős
miniszter  az  általa  vezetett  minisztérium  költségvetési  fejezetében  biztosít  költségvetési
támogatást.”

(2) A Magyar Tudományos  Akadémiáról  szóló  1994.  évi  XL.  törvény  21.  §  (6)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az  alapellátási  támogatást  módosítani  kell  az  éves  átlagos  infláció  mértékének
megfelelően is, amennyiben ezt költségvetési támogatás növekedése lehetővé teszi.”]
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T/629/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás 
(Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/629/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

12. §

[(1) A Magyar Tudományos Akadémiáról  szóló  1994.  évi  XL. törvény 21.  §  (2)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  akadémiai  költségvetési  szervek  részt  vesznek  az  Akadémia  törvényben  foglalt
közfeladatainak ellátásában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás, más
államháztartási  források  és  saját  bevételeik.  Az  akadémiai  költségvetési  szervek  kutatási
feladatait  támogató  tevékenységek  tárgyi  és  személyi  feltételeinek  megteremtéséhez,  a
speciális  kutatási  feltételek  biztosításához  a  kormányzati  tudománypolitikáért  felelős
miniszter  az  általa  vezetett  minisztérium  költségvetési  fejezetében  biztosít  költségvetési
támogatást.”]

T/629/9/1-2. sz. 

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Molnár Gyula (MSZP)
Módosítópont: T/629/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím
Módosítás jellege: elhagyás
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[11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosítása

19. §

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  IV/A.
fejezete a következő 57/F. §-sal egészül ki:

„57/F. §

(1) A  400  m2  vagy  az  azt  meghaladó  bruttó  alapterületű  építmény  rendeltetésének
kereskedelmi  rendeltetésre  változtatására,  vagy  kereskedelmi  rendeltetésű  építmény
jogszabályban  meghatározott  átalakítására  hatósági  engedély  (a  továbbiakban:
rendeltetésmódosítási engedély) alapján van lehetőség.

(2) A  rendeltetésmódosítási  engedély  iránti  eljárásban  a  Kormányhivatal  szakhatósági
állásfoglalását be kell szerezni. A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során az 57/C.-57/D. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti  eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés
érinti  a  Kormányhivatal  szakhatósági  állásfoglalását,  a  másodfokú  eljárásban  az  57/E.  §
rendelkezését kell alkalmazni.

(4) Amennyiben rendeltetésmódosítási  engedély nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi
rendeltetésű használatára vagy átalakítására, a hatóság megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű
használatot,  és  legfeljebb  az  eljárási  bírság  legmagasabb  összegének  megfelelő  bírságot
szabhat ki.”

20. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c)
bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„c) a rendeltetésmódosítási eljárás részletes szabályait, az eljáró hatóság kijelölését és az
eljárás során vizsgálandó szempontokat”

(rendeletben állapítsa meg.)]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: T/629/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § új (5) bekezdés
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Módosítás jellege: kiegészítés

(5) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. §-a.

T/629/8/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: T/629/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a.

T/629/8/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Módosítópont: T/629/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[19. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
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jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

37. §

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés nem alkalmazható, ha a miniszterelnök a miniszternek személyi illetményt
állapít meg a 39/A. § szerint.”

38. §

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról  szóló 2010.  évi  XLIII.  törvény 17.  §  (5)  és  (6)  bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(5) Az  ülésről  készült  összefoglaló  eredeti  példányát  és  mellékleteit  a  Miniszterelnöki
Kormányiroda őrzi. Az ülésről készült dokumentáció anyaga nem selejtezhető,  maradandó
értékű iratnak minősül; kezelésére és megismerésére a köziratok védelméről, a minősített adat
védelméről,  továbbá  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  rendelkezéseket  kell
alkalmazni.

(6) Az  összefoglaló  készítésének,  valamint  belső  kormányzati  felhasználásának  részletes
szabályait, feltételeit a Kormány normatív határozatban határozza meg.”

39. §

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény az „A miniszter javadalmazása” című alcíme a
következő 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. §

(1) A miniszterelnök  a  miniszter  részére  az  e  törvényben  meghatározott  javadalmazásra
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg.

(2) A személyi  illetmény  a  tárgyév  március  1-jétől  a  következő  év  február végéig  terjedő
időszakra állapítható meg.

(3) A személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy
felügyelt  központi  államigazgatási  szerv,  központi  államigazgatási  szervnek  nem minősülő
költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság
által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról
szóló  törvény szerint  munkaviszonyból  származó jövedelemnek minősülő,  legnagyobb éves
jövedelem egytizenkettedét.
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(4) A miniszter részére személyi illetmény alkalmazása esetén illetménykiegészítés, pótlék nem
fizethető.”

40. §

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény a következő 92. §-sal egészül ki:

„92. §

A Magyarország  2019.  évi  központi  költségvetésének  megalapozásáról  szóló  2018.  évi  …
törvénnyel megállapított 39/A. § (2) bekezdését 2018. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy  a  személyi  illetmény  2018.  augusztus  1-jétől  2019.  február végéig  terjedő  időszakra
állapítható meg.”

41. §

Hatályát  veszti  a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdése]

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár Tamás 
(Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/629/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. §
Módosítás jellege: elhagyás

[39. §

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény az „A miniszter javadalmazása” című alcíme a
következő 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. §

(1) A miniszterelnök  a  miniszter  részére  az  e  törvényben  meghatározott  javadalmazásra
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg.
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(2) A személyi  illetmény  a  tárgyév  március  1-jétől  a  következő  év  február végéig  terjedő
időszakra állapítható meg.

(3) A személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy
felügyelt  központi  államigazgatási  szerv,  központi  államigazgatási  szervnek  nem minősülő
költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság
által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról
szóló  törvény szerint  munkaviszonyból  származó jövedelemnek minősülő,  legnagyobb éves
jövedelem egytizenkettedét.

(4) A miniszter részére személyi illetmény alkalmazása esetén illetménykiegészítés, pótlék nem
fizethető.”]

T/629/9/1-2. sz. 

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Hohn Krisztina 
(LMP)
Módosítópont: T/629/11/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. §
Módosítás jellege: elhagyás

[54. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. §-a a következő
(3)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  a  kormányzati  szektorba  sorolt,  a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a
továbbiakban:  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény)  adósságot  keletkeztető
ügyletet  érvényesen  a  (4)-(10)  bekezdésben  foglaltak  figyelembe  vételével  köthet.  E
rendelkezést  nem  kell  alkalmazni  a  naptári  éven  belül  lejáró  adósságot  keletkeztető
ügyletekre.

(4) A  Kormány  legkésőbb  a  költségvetési  évre  vonatkozó  költségvetési  törvényjavaslat
Költségvetési  Tanács számára,  a  24.  §  (1)  bekezdés a)  pontja szerint  történő benyújtásáig
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meghatározza azt az összeget (a továbbiakban: keretszám), amelyet a kormányzati szektorba
sorolt pénzügyi intézmény költségvetési év utolsó napján fennálló, a 2. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti  konszolidált  adósságállománya  nem haladhat  meg.  A Kormány a  költségvetési  év
során – az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezésére – az államadósság-mutató e
törvény  szerint  meghatározott  alakulásának  veszélyeztetése  nélkül  módosíthatja  az  előző
évben meghatározott értéket.

(5) A Kormány a (4) bekezdés szerinti keretszámot a kormányzati szektorba sorolt pénzügyi
intézmény 3. § (1) bekezdés a)–e) pontjai szerinti adósságállománya, és a pénzügyi intézmény
által elfogadott betétekből eredő adósságállománya együttes összegére határozza meg.

(6) A  Kormány  (4)  bekezdés  szerinti  döntéseit  az  államháztartásért  felelős  miniszter
kezdeményezi,  állami  tulajdonú  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  esetén
annak tulajdonosi joggyakorlását ellátó szerv véleményének kikérésével. A Kormány döntései
a kormányzati  szektorba sorolt  pénzügyi  intézmény legalább három éves  középtávú üzleti
stratégiájának bemutatásával kezdeményezhetők.

(7) Állami  tulajdonú  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  esetén  annak
tulajdonosi joggyakorlását ellátó szerv gondoskodik a középtávú üzleti stratégiának, az éves
üzleti  tervnek,  valamint  az  éves  forrásbevonási  tervnek  a  Kormány  (4)  bekezdés  szerinti
döntésével  való  összhangjáról.  Egyéb  esetben  az  államháztartásért  felelős  miniszter
gondoskodik  a  keretszám  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézménnyel  történő
megismertetéséről.

(8) A  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  a  keretszám  betartásának
alakulásáról  évente  legalább  négy  alkalommal  a  Kormány  rendeletében  meghatározott
tartalommal adatot szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek. Amennyiben az egyes
adatszolgáltatások közötti időszakban a keretszám betartását befolyásoló esemény következik
be,  vagy  kockázat  merül  fel,  arról  a  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény
haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelős minisztert és tulajdonosi joggyakorlóját.

(9) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti adatok alapján az államháztartásért felelős miniszter
az államadósság-mutató e törvény szerint meghatározott alakulásának veszélyeztetését jelzi
előre,  a  Kormánynál  az  államadósságra  vonatkozó  követelmények  betartásához  szükséges
intézkedést kezdeményezhet.

(10) Az  államháztartásért  felelős  miniszter  a  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi
intézmény  vagy  a  pénzügyi  közvetítőrendszer  stabilitásának  megőrzése  érdekében  a
keretszámtól  eltérő  adósságot  keletkeztető  ügyletet  is  engedélyezhet.  A  döntés  során  a
miniszter mérlegeli az államadósság-mutató alakulását, a mutatóra vonatkozó követelmény
veszélyeztetéséből vagy be nem tartásából eredő hatás összevetését a pénzügyi intézmény vagy
a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása megőrzésének hatásával, a pénzügyi intézmény által a
működőképessége tekintetében jelzett kockázatok mértékét.”]
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T/629/11/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Hohn Krisztina 
(LMP)
Módosítópont: T/629/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. és 60. §
Módosítás jellege: elhagyás

[59. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése a
következő f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„f) a  kormányzati  szektorba  sorolt  pénzügyi  intézmény  részére  megállapított  keretszám
betartásának alakulásáról szóló adatszolgáltatás részletes szabályait.”

60. §

A  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  14.  alcíme  a
következő 48. §-sal egészül ki:

„48. §

(1) 2018.  december 31-ig a 9.  §-ban meghatározottaktól  eltérően a kormányzati  szektorba
sorolt pénzügyi intézmény háromszázhatvanöt napon túli futamidejű adósságot keletkeztető
ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. A
döntés során a miniszter mérlegeli: az államadósság-mutató alakulását, a pénzügyi intézmény
működőképességéhez szükséges és az intézmény fennálló kötelezettségeiből eredő forrásigény
mértékét és ütemezését.

(2) A 9. § (4) bekezdése alapján 2019. évre meghatározandó értéket a Kormány legkésőbb
2018. október 31-ig hagyja jóvá.”]

T/629/11/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/629/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[35. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvény módosítása

107. §

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény 10. § (3) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/629/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. §
Módosítás jellege: módosítás

110. §

A temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló 1999.  évi  XLIII.  törvény módosításáról  szóló 2013.  évi
CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a [„2021]„2121.” szöveg
lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/629/10/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A [11. §, a 12. §, a ]14-17. §, az 55. §, a 70. §, valamint a 76. § (1) bekezdés 1. pontja és (2)
bekezdés 10. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

T/629/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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