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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslathoz az alábbi

összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 17., 30., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 44., 45., 46. és 55.

pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen"

szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 26. [§ (3a)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(3a) ]§-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

,.,Qhl_A [felszámolási eljárás iránti kérelemtől el lehet állni az ellenérdekű fél ]bíróság a 22.
§ (1) bekezdés b) pontja szerint, a hitelező kérelmére indult eljárásokban a hitelező
hozzájárulása nélkül megszünteti az eljárást, ha az adós a felszámolás kezdő időpontjáig[. Az
eljárás megszüntetéséről az a bíróság rendelkezik, amely előtt az eljárás az elállás
bejelentésekor folyamatban van] igazolja, hogy a felszámolást elrendelő jogerős végzés
alapjául szolgáló teljes követelést (tőke, kamatok, a hitelező eljárással felmerült költségei)
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megfizette a hitelezőnek. Az [eljárást megszüntető végzésben rendelkezni kell ]eljárás
megszüntetéséről az a bíróság intézkedik, amelynél az [eljárásban hozott, a felszámolást
elrendelő, illetve az ideiglenes vagyonfelügyelőt kirendelő korábbi végzések hatályon
kívül helyezésérőlJigazolás benyújtásakor az eljárás folyamatban van. Az eljárást megszüntető
végzésben a (3a) bekezdés szerinti tartalmi elemekről is rendelkezni kell."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

u
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a következő 83/U.
§-sal egészül ki:

,,83/U. §

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi
törvénnyel megállapított 26. § (3b) bekezdést a Magyarország 2019. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi ... törvény hatálybalépésekor folyamatban
lévő - ideértve a hatálybalépéskor már elrendelt azon felszámolási eljárásokat is, amelyek
esetében a felszámolást elrendelő jogerős végzés még nem került közzétételre - ügyekben is
alkalmazni kell, akkor is, ha a megszüntetés tárgyában az elsőfokú határozatot már meghozták."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § 
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény[ 36. § (Sa) bekezdésében a ,,2019."
szövegrész helyébe a ,,2020." szöveg, a ,,2031." szövegrész helyébe a ,,2032." szöveg lép.]
1. 36. § (5a) bekezdésében a ,,2019." szövegrész helyébe a ,,2020." szöveg, a ,,2031."
szövegrész helyébe a ,,2032." szöveg, és
2. 49/B. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,töltötte be," szövegrész helyébe a ,,töltötte be, és"
szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § 
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény



3

1. 49. § 46. és 48. pontja, és
2. 49/B. § (l) bekezdés e) pontja.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1 e)
bekezdése a következő e) és d) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §-1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (le) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

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

,,e) a rendeltetésmódosítási eljárás részletes szabályait, az eljáró hatóság kijelölését és az
eljárás során vizsgálandó szempontokat,
d) építmény rendeltetésének engedélyhez kötött, de engedély nélküli kereskedelmi
rendeltetésre változtatása vagy átalakítása miatt alkalmazható bírság összegét, a bírság
kiszabásának részletes szabályait, valamint a beszedett bírság felhasználását"

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 67. § b) pontjában
az ,,európai uniós rendelet" szövegrész helyébe az ,,európai uniós rendeletek (a továbbiakban:
uniós rendeletek)" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(4) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény[ 18.
§ (4) bekezdése.]

a) 18. § (4) bekezdése, és
b) 102/E. §-a.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - 2007. évi II. törvény 35. § (7) bekezdés nyitó
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 35. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a [külön ]jogszabályban
meghatározott hatóság azon szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár
letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az
állásfoglalását"

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény ,,Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 110/B. [§-al] §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - 2007. évi II. törvény 110/B. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény a következő 110/B. §-al egészül ki:

,,110/B. §

(1) [A ]E törvénynek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított [hatályba lépését]rendelkezései hatálybalépését
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megelőzően, nemzetgazdasági érdekre hivatkozással benyújtott nemzeti letelepedési engedély
iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban, amennyiben a bíróság [által ]az idegenrendészeti
hatóság döntésének felülvizsgálata iránti közigazgatási perben hozott [ítéletben]ítéletében az
idegenrendészeti hatóságot új eljárásra kötelezi, a megismételt eljárás során Lnemzeti
letelepedési engedély iránti kérelem előterjesztésekor hatályos jogszabályt kell alkalmazni.

(2) A 37. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott visszavonási ok nem alkalmazható a
nemzetgazdasági érdekre hivatkozással kiadott nemzeti letelepedési engedélyekre és az ezen
[az alapon]a jogcímen kiadott nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgár családtagja részére kiadott nemzeti letelepedési engedélyekre.

(3) A tartózkodási, illetve letelepedési jogosultság ellenőrzése céljából az Országgyűlés
gazdasági ügyekért felelős bizottsága által jóváhagyott vállalkozások által e törvénynek a
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi ...
törvénnyel megállapított [hatályba lépését]rendelkezései hatálybalépését megelőzően
teljesített összesített adatszolgáltatást az idegenrendészeti hatóság 6 évig kezeli. Az
adatszolgáltatás tartalmazza a tárgyhónapban kibocsátott értékpapírok számát, az értékpapírok
tulajdonosainak, valamint gazdasági társaság esetén annak többségi tulajdonosa természetes
személyazonosító adatait, továbbá a vállalkozás által lejegyzett államkötvények számát,
valamint azt, hogy a lejegyzés mely kérelmezők befizetéseiből történt.

(4) Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága által jóváhagyott vállalkozás
köteles az idegenrendészeti hatóság részére a 2018. szeptember 30-ig összesített
adatszolgáltatást teljesíteni, mely tartalmazza a lejegyzett államkötvény darabszámát,
sorozatszámát, az állampapír vásárlás dátumát, azon harmadik országbeli állampolgár, valamint
gazdasági társaság esetén annak többségi tulajdonosa természetes személyazonosító adatait,
akinek részére az adott sorozatszámú értékpapír értékesítése megtörtént, a kibocsátott
értékpapír darabszámát, sorozatszámát, az értékesítés dátumát."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § 
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény

7. 10/C. § (6) bekezdésében az ,,az energiapolitikáért felelős" [szövegrészek] szövegrész
helyébe az ,,a" szöveg,
8. 10/G. § (6) bekezdésében az ,,Az energiapolitikáért felelős" [szövegrészek]szövegrész
helyébe az ,,A" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 35. § 
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Módosítás jellege: kiegészítés

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 43/A. § (1) bekezdés e) pontjában a ,,töltötte be," szövegrész helyébe
a ,,töltötte be, és" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § 
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. § (l) bekezdés d) pontja.

(1. 43/A. § (1) bekezdés d) pontja, és
2. 44. § 53. pontja.]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § 
Módosítás jellege: elhagyás

(44. § 

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 64. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(1) Az ügyészt havonta beosztási pótlék illeti meg, amelynek összege az illetményalap
a) tizenhét százaléka a járási ügyészség ügyésze esetében,
b) harminc százaléka a főügyészség ügyésze esetében,
c) negyvenhét százaléka a fellebbviteli főügyészség ügyésze esetében,
d) hetvenöt százaléka a Legfőbb Ügyészség ügyésze esetében."

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 64. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(4) A (2) bekezdés alapján adományozott vagy a (3) bekezdés alapján megállapított (a
továbbiakban együtt: adományozott) címmel címpótlék jár havonta, melynek összege az
illetményalap

a) huszonhét százaléka a ,,Címzetes főügyészségi ügyész",
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b) negyven százaléka a ,,Címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész",
c) ötvenhét százaléka a ,,Címzetes legfőbb ügyészségi ügyész",
d) nyolcvanöt százaléka a ,,Legfőbb ügyészségi tanácsos"

cím esetén."

(3) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 64. §-a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
,,(4a) A címpótlékban részesülő ügyészt beosztási pótlék nem illeti meg."]

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[45. § 
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.]

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 64. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
,,(4a) A címpótlékban részesülő ügyészt beosztási pótlék nem illeti meg."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

49. §

[(l) Hatályát veszíti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § a) pontja.]

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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49. §

(2) Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

1. 7. § ( 1) [bekezdésében ]bekezdés záró szövegrészében az ,,a korhatár előtti ellátás kezdő
napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll," szövegrész, és

2. 9. § (1) [bekezdésében ]bekezdés záró szövegrészében az ,,a szolgálati járandóság kezdő
napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll," szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 54. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1. 9. § (8) bekezdésében a ,,kerettantervben" szövegrész helyébe a ,,kerettantervben, tantervi
programban" szöveg, az ,,alternatív iskolai kerettantervben" szövegrész helyébe az
,,alternatív iskolai kerettantervben, az alternatív alapfokú művészeti iskolák tantervi
programjában" szöveg,
2. 9. § (9) bekezdésében a ,,kerettanterv" szövegrész helyébe a ,,kerettanterv, tantervi
program" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

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

,,(9) Az önkormányzat az Áht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. §-ban foglaltaktól
eltérően is vállalhat a Kormány előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt kötelezettségek biztosítására, amennyiben e
kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
adósságot keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az
önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait vizsgálja.
(10) Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására
vonatkozó kérelmét a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért
felelős miniszterhez kell benyújtania."
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 73. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (l) bekezdése a következő 6. ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
,,6. az 51. § (4) bekezdése szerinti költségvetési támogatásokat, valamint e költségvetési
támogatásoknak a kincstárnál vezetett fizetési számlára történő folyósításával és
felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat,"

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (1) bekezdés - 2011. évi CXCV. törvény 111. §
(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

74. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári
körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett -
többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós
forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós
forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel
nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig átutalja.
Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag
a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási
kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. E rendelkezést a 2018. október 31.
napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében nem kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (5)(, (6)] és
[(7)]® bekezdéssel egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (2) bekezdés - 2011. évi CXCV. törvény 111. § 
(7) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

,,[(7) Azon kincstári körön kívüli számlatulajdonosok, amelyek a Magyarország 2019. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi ... törvénnyel (a
továbbiakban: Mód2tv.) megállapított 79. § (3) bekezdése értelmében
értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek, a Mód2tv. hatálybalépésekor meglévő
értékpapírszámláikat azok lejáratáig fenntarthatják.]"

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:

,,(7) Azon kincstári körön kívüli számlatulajdonosok, amelyek a Magyarország 2019. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 79. §
(3) bekezdése értelmében értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek, a Magyarország 2019. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi törvény hatálybalépésekor
meglévő értékpapírszámláikat azok lejáratáig fenntarthatják."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § 24. pont
Módosítás jellege: módosítás

75. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
24. 11/C. § (6) és (9) bekezdésében az ,,az állami feladat" [szövegrészek]szövegrész helyébe
az [,,a ]~feladat" szöveg, az ,,Az állami feladat" szövegrész helyébe az ,,A feladat" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 9/A. alcím címében a ,,központi" szövegrész,
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2. 11/A. § (3) bekezdés b) pontjában a ,,központi" szövegrész,
3. 11/E. § (1) bekezdésében a ,,központi" szövegrészek,
4. 11/E. § (2) bekezdésében a ,,központi" szövegrész,
5. 27. alcím címében és 39. § (1), (2) és (4) bekezdésében a ,,főfelügyelő," szövegrész,
6. 39. § (1) bekezdésében [és 109. § (1) bekezdés 12. pontjában ]a ,,főfelügyelőt,"
szövegrész,
7. 39. § (3) bekezdésében a ,,főfelügyelő," szövegrészek,
8. 39. § (5) bekezdésében a,, , költségvetési felügyelő kormányzati szolgálati jogviszonyára
a minisztériumban főosztályvezető-helyettesi munkakörben" szövegrész,
9. 58. § (2) bekezdésében a,,, legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amely évben az
éves költségvetési beszámolót el kellett készítenie" szövegrész, [ és]
10. 109. § (1) bekezdés 5. pontjában az ,,és a fejezeti stabilitási tartalék" szövegrész[.], és

11. 109. § (1) bekezdés 12. pontjában a ,,főfelügyelő," szövegrészek.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § 
Módosítás jellege: módosítás

91. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete helyébe a [4]1. melléklet
lép.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 92. § és 93. §
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 4. § (6a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(6a) A képviselői megbízatással nem rendelkező háznagy a 104. § (1) bekezdésében
meghatározott összeg kétszeresének megfelelő összegű illetményre, továbbá a miniszter részére
jogszabályban biztosított egyéb juttatásra jogosult. A képviselői megbízatással nem rendelkező
háznagy jogállására - a megbízatás keletkezése és megszűnése, a vagyon-nyilatkozattételi
kötelezettség teljesítése, valamint az összeférhetetlenség kivételével - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 97. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
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,,(3) Ha a képviselő házelnöki, miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi,
miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi megbízatással
rendelkezik, a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából e megbízatását
kell figyelembe venni."

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[92. § 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
1. 4. § (7) bekezdésében a ,,kell alkalmazni" szövegrész helyébe a ,,kell megfelelően
alkalmazni" szöveg,
2. 87. § (1) bekezdésében a ,,vagy más" szövegrész helyébe az ,,és más" szöveg,
3. 104. § (1) bekezdésében a ,,havonta" szövegrész helyébe a ,,minden hónapban"
szöveg,
4. 105. § (3) bekezdésében a ,,bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,bekezdésben"
szöveg,
5. 106. § (2) bekezdésében a ,,bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,bekezdésben"
szöveg,
6. 109. § (7) bekezdésében az ,,idején" szövegrész helyébe az ,,idejére" szöveg,
7. 110. § (2) bekezdésében a ,,bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,bekezdésben"
szöveg,
8. 111. § (6) bekezdésében a ,,kiadványait és" szövegrész helyébe a ,,kiadványait,
valamint" szöveg,
9. 112. § (2) bekezdésében a ,,havonta" szövegrész helyébe a ,,minden hónapban"
szöveg,
10. 113. § (1) bekezdésében a ,,bekezdésében" szövegrészek helyébe a ,,bekezdésben"
szöveg,
11. 114. § (3) bekezdésében a ,,bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,bekezdésben"
szöveg,és
12. 120. §-ában a ,,kell alkalmazni" szövegrész helyébe a ,,kell megfelelően alkalmazni"
szöveg

lép.]

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § - 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (3a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

93. §
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3a) A Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási, jogszabályban meghatározott
feladatainak ellátása érdekében jogosult az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
(a továbbiakban: OKIR) [e törvény ]~78. § (4) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodással
kapcsolatos önálló részének adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére."

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 94. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult. A tárgyév március l-jétől a következő év
február végéig terjedő időszakra megállapított képviselői tiszteletdíj havonta a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő összeg."

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § - 2012. évi CLXXXV. törvény 78. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

94. §
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő IX/A. fejezettel egészül ki:

,,78. §

(1) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter[ miniszteri jogkörben]
a) [irányítja: ]irányítja
aa) a törvényben vagy kormányrendeletben feladatkörébe utalt hulladékgazdálkodási
tevékenységeket,
ab) a nemzetközi szerződésekből adódó hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtását,
ac) a feladat- és hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási igazgatást;
b) közreműködik a hulladékgazdálkodási szakképesítési rendszer kialakításában és
működtetésében."

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 95. -98. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (2)-(6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

,,(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a képviselő
a) egy állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja, tiszteletdíja az (1)
bekezdésben meghatározott összeg 1,2-szerese,
b) a törvényalkotási bizottság vagy legalább kettő, a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
bizottság tagja, tiszteletdíja az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,4-szerese.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset alacsonyabb a
tárgyévet megelőző második évre vonatkozó, hivatalosan közzétett nemzetgazdasági havi
átlagos bruttó kereset összegénél, az (1) és (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj összegét az utóbbi
alapulvételével kell megállapítani.

(4) A képviselő az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíjra az eskütételétől a megbízatásának
megszűnéséig, a (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjra a bizottsági, illetve a további bizottsági
tagsági megbízatás időtartamára jogosult.

(5) A képviselőcsoport vezetője képviselőcsoportvezetői megbízatásának időtartamára az (1)
bekezdésben meghatározott tiszteletdíj kétszeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult.

(6) A képviselőcsoport vezetőjének helyettese (a továbbiakban: képviselőcsoportvezető
helyettes) a képviselőcsoportvezető-helyettesi megbízatásának időtartamára az (1) bekezdésben
meghatározott tiszteletdíj 1,7-szeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult. Az e
bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra képviselőcsoportonként minden megkezdett huszonöt
tag után egy-egy képviselőcsoportvezető-helyettes jogosult."

(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. §-a a következő (7)-(9)
bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A képviselőcsoport a 115. § (4) bekezdésében meghatározott keret terhére azoknak a
képviselőcsoportvezető-helyetteseknek, akik nem részesülnek a (6) bekezdés szerinti
tiszteletdíjban, az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül külön juttatást
állapíthat meg. Ebben az esetben a képviselőcsoportvezető-helyettest az (1) vagy (2) bekezdés
alapján megillető képviselői tiszteletdíj, valamint a tiszteletdíjon felüli külön juttatás együttes
összege nem haladhatja meg a (6) bekezdésben meghatározott összeget. Az e bekezdés szerinti
juttatásban legfeljebb a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számú
képviselőcsoportvezető-helyettes részesülhet.

(8) A képviselőcsoportnak - a (6) és (7) bekezdés hatálya alá nem tartozó - további
képviselőcsoportvezető-helyettesei külön juttatásban nem részesülhetnek, és számuk nem
haladhatja meg a képviselőcsoport létszámának 20%-át.

(9) A képviselőcsoport vezetője és a képviselőcsoportvezető-helyettes az (5)::(7) bekezdésben
meghatározott tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének bejelentésétől a megbízatás
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megszűnésének bejelentéséig jogosult."

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 105. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

,,~

(1) Az alelnök tiszteletdíja a 104. § (l) bekezdésében meghatározott összeg kétszerese.

(2) A 14. § (l) bekezdés a) pontja szerinti bizottság elnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar
Nemzeti Csoportjának elnöke, valamint a jegyző tiszteletdíja a 104. § (l) bekezdésében
meghatározott összeg 1,7-szerese.

(3) A 14. § (l) bekezdés a) pontja szerinti bizottság alelnökének tiszteletdíja a 104. § (l)
bekezdésében meghatározott összeg 1,5-szerese.

(4) Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke az Interparlamentáris
Unió Magyar Nemzeti Csoportjának erre irányuló döntése esetén tiszteletdíjban részesíthető.
Az alelnök tiszteletdíja a 104. § (l) bekezdésében meghatározott összeg 1,4-szerese.

(5) Az alelnök, a képviselői megbízatással rendelkező háznagy, a 14. § (l) bekezdés a) pontja
szerinti bizottság elnöke és alelnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának
elnöke, valamint a jegyző az (l)=C3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a megbízatásának
időtartamára jogosult. Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke a
(4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a (4) bekezdés szerinti döntés napjától az alelnök
megbízatásának időtartamára jogosult.

(6) Ha a képviselő egyidejűleg több, a 4. § (6) bekezdésében, a 104. §-ban, az e §-ban vagy a
120. §-ban meghatározott megbízatással rendelkezik, a magasabb összegű tiszteletdíjra
jogosult."

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 109. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

(l) A képviselő az általa - a saját vagy hozzátartozója használati jogát igazoló közokirat vagy
teljes bizonyító erejű magánokirat alapján - megjelölt személygépkocsi forgalmi rendszámára
szóló - egy, az Országgyűlés Hivatala által biztosított, másra át nem ruházható, készpénzre nem
átváltható -, üzemanyagtöltő állomáson felhasználható üzemanyagkártya (a továbbiakban:
üzemanyagkártya) használatára jogosult. Nem jogosult az Országgyűlés Hivatala által
biztosított üzemanyagkártyára az a képviselő, aki e törvény, illetve az állami vezetői
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juttatásokra vonatkozó jogszabály vagy más jogszabály alapján személygépkocsi használatra
jogosult.

(2) Az üzemanyagkártya feltöltése első alkalommal a feltöltés időpontját alapul véve az adott
tárgynegyedév végéig, a második alkalomtól kezdődően havonta történik az állami adóhatóság
által közzétett, az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható
üzemanyagárak figyelembevételével. Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg
kiszámításánál a közúti gépjárművek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás

nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm3

hengerűrtartalmú személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma vehető
figyelembe. Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, a kettős üzemű, valamint a hibrid hajtású
személygépkocsi esetében a benzinüzemű személygépkocsira vonatkozó üzemanyag
fogyasztási norma szerint számított összeget kell alapul venni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg havonta-ha a képviselőnek a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhelye

a) Budapesten van - 2500 km-re,
b) Budapesttől 1 és 100 km között van-4000 km-re,
c) Budapesttől 101 és 200 km között van - 5000 km-re,
d) Budapesttől 201 és 300 km között van - 6000 km-re,
e) Budapesttől 300 km-en túl van - 6500 km-re

elegendő üzemanyag értéke.

(4) Egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetében a (3) bekezdésben
meghatározott összeg - ha a képviselő egyéni választókerületének területnagysága

a) 850 és 1150 km2 között van - 10%-kal,

b) 1151 és 1400 km2 között van - 20%-kal,

e) 1401 és 1650 km2 között van - 30%-kal,

d) 1651 és 1900 km2 között van - 40%-kal,

e) 1901 km2 fölött van- 50%-kal
emelkedik.

(5) A (3) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település
közötti - autópálya, illetve autóút, ennek hiányában egyéb főközlekedési útvonal
igénybevételével számított - legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni.

(6) Az üzemanyagkártya felhasználható a közutak használatáért fizetendő használati díj, útdíj,
valamint az üzemanyagtöltő állomáson az autó karbantartását biztosító szolgáltatás
ellenértékének kiegyenlítésére is.

(7) A képviselő az üzemanyagkártyával felhasználható összeg (keret) erejéig jogosult a teljesen
elektromos meghajtású gépjármű töltésére fordított, valamint a belföldi közforgalmú közösségi
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közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyi és helyközi bérlet, valamint helyközi
menetjegy - számlával igazolt - költségeinek megtérítésére is. Ha a képviselő az
üzemanyagkártyára való jogosultságáról lemond, az e bekezdés szerinti költségtérítés összege

nem haladhatja meg az (l )-(5) bekezdés alapján, egy 2000 cm3 hengerűrtartalmú, benzinüzemű
személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget.

(8) Az alelnök és - a 113. § (1) bekezdésében foglalt keret terhére - a képviselőcsoport vezetője
személyi, illetve hivatali célra személygépkocsi használatára jogosult. Az alelnök részére a
személygépkocsit és használatának költségeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

(9) A képviselő ideiglenes külföldi kiküldetése idején a köztisztviselőkre irányadó napidíjra és
költségtérítésre jogosult."

(l) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 110. § (l) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(1) A képviselő kérelmére az Országgyűlés Hivatala által biztosított budapesti lakóház vagy
lakás használatára jogosult, kivéve, ha ő vagy a vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója tulajdonában Budapesten az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott ingatlan van. A képviselő akkor is jogosult lakóház vagy lakás
használatára, ha a képviselő vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
tulajdonában csak olyan budapesti lakóház vagy lakás van, amelyet öröklés vagy ajándékozás
útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll fenn."

(2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 110. § (la) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
,,(la) Ha a képviselő közjogi tisztségviselőként lakáshasználatra vagy budapesti lakhatásával
összefüggésben támogatásra vagy egyéb juttatásra jogosult, az (l) bekezdés alapján kérheti az
Országgyűlés Hivatala által biztosított budapesti lakóház vagy lakás használatát, amennyiben a
közjogi tisztségviselőként őt megillető lakhatással kapcsolatos jogosultságairól lemond."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 99. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(4) A képviselő az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosult térítésmentesen igénybe venni a
képviselői tevékenységének ellátásához szükséges postai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat. A képviselő az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosult havonta legfeljebb
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a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 5%-ának megfelelő összeg ere1e1g
mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételére, amelyhez az Országgyűlés Hivatala biztosít
megfelelő készüléket. A készülékkel - mobil fizetési rendszeren keresztül - megvalósuló, a
közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozás biztosítását célzó parkolási szolgáltatás
igénybevételéhez az Országgyűlés Hivatala pénzügyi fedezetet nem biztosít. Az Országgyűlés
Hivatala a képviselő számára biztosítja a minősített elektronikus aláírás használatának
lehetőségét és feltételeit."

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 100. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 112. § (2)-(3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

,,(2) A képviselő 111. § (1) bekezdése szerinti jogosultságai biztosítására az Országgyűlés
Hivatala havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 70 %-ának
megfelelő összeget használhat fel.

(3) A képviselő 111. § (3) bekezdésében meghatározott juttatásainak fedezetét az Országgyűlés
Hivatala úgy biztosítja, hogy a képviselő havonta a 104. § (1) bekezdésében meghatározott
tiszteletdíj kétszeresének megfelelő összegű keretre jogosult, amely nem tartalmazza a kifizetőt
terhelő közterheket."

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 101. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 112. § (9) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(9) A 109. § (1) bekezdése, a 11 1. § (1) és (4) bekezdése szerinti juttatás képviselő által fel
nem használt - tárgyév december 31-én vagy a képviselő megbízatásának megszűnésekor
fennálló - keretmaradványa a tárgyévet követő év január l-jei hatállyal, illetve a képviselői
megbízatás megszűnésekor a képviselőcsoportjának a 113. § (1) bekezdése szerinti keretére
kerül átcsoportosításra. Az e bekezdésben meghatározottakat a független képviselő esetében
megfelelően alkalmazni kell."

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 102. § 
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Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 112. § (10) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
,,(10) Az ezen alcím alapján nyújtott juttatások és támogatások fedezetére biztosított keret
összegének túllépése esetén a jogosulatlanul igénybevett összeg, valamint a 111. § (4)
bekezdése szerinti parkolási szolgáltatás díja - a havi elszámolást követően - levonásra kerül a
képviselő tiszteletdíjából, illetve a képviselő azt az Országgyűlés Hivatalának visszafizeti."

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 104. § éslOS. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 120. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

A házelnök tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 2,7-szerese. A
házelnök egyéb juttatásaira - a 122. §-ban foglalt eltérésekkel - a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény a
miniszterelnök javadalmazása és juttatásai alcímében foglalt szabályokat kell alkalmazni."

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény a következő 145/B. §-sal egészül ki:

,,145/B. §

(1) A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi ....
törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított rendelkezéseket első alkalommal a 2018.
augusztus hónapra járó illetmények, tiszteletdíjak, egyéb juttatások és támogatások tekintetében
kell alkalmazni.

(2) A Módtv. 4.-gyel megállapított 109. § szerinti juttatásokat első alkalommal 2018. augusztus
15-ig kell biztosítani.
(3) A 111. § (1) bekezdése és a Módtv. 4.-gyel megállapított 110. § (2) bekezdése alapján az
Országgyűlés Hivatala által a Módtv.4. hatályba lépését megelőzően megkötött szerződéseket
- ha szükséges - legkésőbb 2018. szeptember 30-ig módosítani kell."
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Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 106. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 146. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(2) A 4. § (6) bekezdése, a 48-52. §, a Harmadik rész, a 36. és 37. alcím, a 120. §, a 145. §
(8), (13) és (14) bekezdése, a 145/B. §, a 149. § (1) bekezdése, a 160. § (1) bekezdés a)---e) és
g)-h) pontja, a 160. § (3) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 107 §.
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 87. § (1) bekezdésében a ,,mindenkori" szövegrész helyébe a ,,104. § (1) bekezdése
szerinti",
b) 87. § (1) bekezdésében az ,,A képviselői tiszteletdíj" szövegrész helyébe az ,,A 104. § (1)
bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíj",
e) 110. § (2) bekezdésében az ,,az (1) bekezdésben" szövegrész helyébe az ,,az (1) és (la)
bekezdésben",
d) 110. § (2) bekezdésében a ,,25%-ának" szövegrész helyébe a ,,35%-ának",
e) 110. § (3) bekezdésében az ,,az (1) bekezdésben" szövegrész helyébe az ,,az (1) és (la)
bekezdésben",
f) 110. § (3) bekezdésében a ,,25%-ának" szövegrész helyébe a ,,35%-ának",

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 108. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 113. § (2) bekezdésében a ,,tiszteletdíj 40%-ának" szövegrész helyébe a ,,tiszteletdíjnak",
b) 114. § (3) bekezdésében a ,,20%-ának" szövegrész helyébe az ,,50%-ának"

szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 109. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 106. § (2) bekezdésében a ,,kizárólag a
104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 30%-ára" szövegrész helyébe az ,,a 104. §
(1) vagy (2) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjra is" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 109. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény a következő
70/B. §-sal egészül ki:

,,70/B. §
(1) E törvénynek a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2018. évi ... törvénnyel megállapított rendelkezéseit a Magyarország 2019. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi .. . törvény hatálybalépése napján
folyamatban lévő azon végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a
földárverések kitűzésére még nem került sor.

(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2018. évi ... törvény hatálybalépése napjáig már kitűzte árverésre a
földet, a mezőgazdasági igazgatási szerv a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 35. § (6) és (7) bekezdésének
megfelelően folytatja le a földek árverését."

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 110. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

1-.ULs 
Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 106. § (2) bekezdésében a
,,házelnök, a " szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § 
Módosítás jellege: módosítás
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(5) Az 51-53. §, a 90. §, a 91. §_. 92-110. § és a 4. melléklet 2018. augusztus l-jén lép hatályba.
(6) A 44. §, a 45. §[, a 92. §] és a 2. melléklet 2018. szeptember l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § 
Módosítás jellege: módosítás

115. §

(1) [E ]Ez a törvény - a [(2)-(9))(2)-(8) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését
követő napon lép hatályba.

(2) Az 51. §-54. §, a 92. §, a 93. § és a 3. melléklet 2018. augusztus l-jén lép hatályba.

(2) A [32-34. ]33. §-35. §, a [42)44. §, a [93-106. ]95. §-108. § és a [109] 112. § az e törvény
kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(3) A [22-25. ]23. §-26. § és az 1. melléklet g_e törvény kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba.

(4) [Az 72]A 20. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

[(5) Az 51-53. §, a 90. §, a 91. § és a 4. melléklet 2018. augusztus l-jén lép hatályba.]

(6) A [44)46. §, a [45)47. §, a [92)94. § és a 2. melléklet 2018. szeptember l-jén lép hatályba.

(7) A [75)70. § (2)-(4) bekezdése, a 73. §, a 76. § (3) bekezdése, a 77. § 37. pontja, [és ]a 78.§
(1) bekezdés 2. pontja, valamint a [76)78. § (2) bekezdés 5-9. és 11. pontja 2018. október l-jén
lép hatályba.

(8) A [11] 12. §, a [12]1.J §, a [14-17. ]15. §-18. §, az [55)56. § (1) bekezdése, a [70)71. §,
[valamint ]a [76)78. § (1) bekezdés 1. pontja, [és ]valamint a 78. § (2) bekezdés 10. pontja
2019. január l-jén lép hatályba.
[(9) A 46. §, a 47. § és a 3. melléklet 2020. január l-jén lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[44. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

116. § 
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(1) E törvény
1. 44-47. §-a, valamint 2. melléklete és 3. melléklete az Alaptörvény 29. cikk (7)
bekezdése,
2. 57. §-a és 58. §-a az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése,
3. 77. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
4. 92. § 2-9. pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, és
5. 108. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.
(2) E törvény 92. § 1. pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi
rendelkezésnek minősül.]

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § (1) bekezdés 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

116. §

(1) E törvény
4. [92. § 2]93-102. §-a,104-105. §-a, 107. §-a és 109-[9. pontja]l 10. §-a az Alaptörvény 4.
cikk (2) és (5) bekezdése, és

alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) E törvény 92. [§ 1. pontja ]~az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi
rendelkezésnek minősül.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § 
Módosítás jellege: módosítás

116. §

(1) E törvény
1. [44-47)46. §-a, [valamint 2. melléklete és 3]47. §-a, valamint 2. melléklete az
Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
2. [57)58. §-a és [58)59. §-a az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése,
3. [77)79. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
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4. [92]94. § 2-9. pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, és
5. [108] 110. §-a és 111. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.
(2) [E törvény 92]A 94. § 1. pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi
rendelkezésnek minősül.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[2. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXIV. törvényhez

Az ügyész vezetői pótléka

A vezetői pótlék az illetményalap százalékában

A vezetői munkakörök 1%
1. A legfőbb ügyész 300

2. A legfőbb ügyész helyettes 230

A főosztályvezető ügyész
3. A fővárosi főügyész 155

Országos illetékességű főügyészség főügyésze
A főosztályvezető-helyettes ügyész

4. A fellebbviteli főügyész 120
A nagyobb főügyészségi főügyész
A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó

5. osztályvezető ügyész 100
A fellebbviteli főügyészhelyettes
A főügyész
A legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész

6.
A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész 90
A nagyobb főügyészségi főügyészhelyettes
Országos illetékességű főügyészség főügyészhelyettese
A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó

7. osztályvezető helyettes ügyész 75
A főügyészhelyettes
A legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész

8. 
A nagyobb főügyészségi osztályvezető ügyész 65
Országos illetékességű főügyészség osztályvezető ügyésze
A kiemelt járási ügyészségi vezető ügyész
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9.
A kiemelt járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész 50
A nagyobb járási ügyészségi vezető ügyész

A főügyészségi osztályvezető ügyész
10. A nagyobb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész 45

A kisebb járási ügyészségi vezető ügyész

11.
A főügyészségi csoportvezető ügyész 35
A kiemelt és a nagyobb járási ügyészségi csoportvezető ügyész

12. A kisebb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész 25]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 54.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

...Nemzeti
1. 1. § módnyitó [Foglakoztatási] Foglalkoztatási

Alap ...

2.
12. § (2) bekezdés - 1994. évi XL. ... ezt a költségvetési ...
törvény 21. § (6) bekezdés

3.
19. § - 1997. évi LXXVIII. törvény 57/F . .... [-]k57/D....
§ (2) bekezdés

4. 13. alcím címe ... törvény [módosításáról]módosítása

5. 22. § nyitó szövegrész
. ..X/A.[ fejezetének ]Fejezetének
címe ...
. .. [mely]amely tartalmazza...

6.
30. § - 2007. évi II. törvény 110/B. § (4) ... az [állampapír
bekezdés vásárlás ]állampapír-vásárlás

dátumát, ...

7. 40. § - 2010. évi XLIII. törvény 92. § . . . bekezdését ~2018....

54. § - 2011. évi CXCIV. törvény 9. §
. .. foglaltak [figyelembe

8. vételével ]figyelembevételével
(3) bekezdés köthet. ...

9.
54. § - 2011. évi CXCIV. törvény 9. § . . . legalább [három éves ]hároméves
(6) bekezdés középtávú ...

10.
60. § - 2011. évi CXCIV. törvény 48. § ...miniszter [mérlegeli: ]mérlegeli
( 1) bekezdés az ...

11.
60. § - 2011. évi CXCIV. törvény 48. § ... alapján ~2019....
(2) bekezdés

e----

12. 61. § 2. pont ... [§(1) ].§__(l}_bekezdés ...
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

13.
67. § - 2011. évi CXCV. törvény 51. § ... különösen [értékpapír
(4) bekezdés vásárlásra] értékQaQír-vásárlásra, ...

69. § (2) bekezdés - 2011. évi CXCV.
...valamint [értékpapír

114. számlával ] érték12a12írszámlával
törvény 79. § (3) bekezdés nem ...

15. 75. § 15. pont . . . bekezdésében az ,,az ...
..-----

16. 75. § 29. pont ... ,,11/A~ § ...

17. 75. § 30. pont . .. ,,11/A~ § ...

18. 75. § 39. pont
. .. adatszolgáltatási"
[szövegrész] szöveg, ...

83. § (1) bekezdés - 2011. évi CXCIX.
. . . szerinti [jogviszony

19. létesítés ]jogviszony-létesítés
törvény 150. § (3) bekezdés g) pont esetén ...

84. § - 2011. évi CXCIX. törvény 151. §
. . . szerinti [jogviszony

20. létesítés ]jogviszony-létesítés
(2a) bekezdés esetén ...

85. § - 2011. évi CXCIX. törvény 152. §
. . . szerinti [jogviszony

21. létesítés ]jogviszony-létesítés
(la) bekezdés esetén ...

. . . szerinti [jogviszony
22. 87. § 1. pont létesítés ]jogviszony-létesítés

esetén ...

23. 89. § - 2011. évi CCIV. törvény 48/S. § ... [mely]amely bevételt ...

24. 94. § nyitó szövegrész . .. [fejezettel]Fejezettel egészül...

99. § - 2012. évi CCXVII. törvény 4. §
. .. adatok

25. [megfelelőségnek]megfelelőségének
(3b) bekezdés fe1ülvizsgálatát ...

[26.
113. § - 2017. évi I. törvény 152. § (1) ...új [eljárásra]eljárás

i bekezdés lefolytatására...

Módosítópont sorszáma: 55.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 
46. § (2) bekezdés - 2011. évi CLXIV. törvény ... [melynek]amelynek
64. § (4) bekezdés nyitó szövegrész összege ...

2.
77. § - 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) . .. szempontok[--,]:
bekezdés kulturális ...
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

108. § (2) bekezdés - 2013. évi CXXII. törvény
... árverés

3. [lefolytatás]lefolytatása
3 5. § (7) bekezdés érdekében...

INDOKOLÁS

1. A jogalkotó azt a bírói gyakorlatban bizonytalan helyzetet kívánja egyértelműen
szabályozni, hogy ha az adós a tartozását a hitelezőnek maradéktalanul megfizette, akkor
hitelezői hozzájárulás nélkül is megszüntethető legyen az eljárás, hiszen megszűnt az a
körülmény, amelyre alapozva a bíróság korábban az adós fizetésképtelenségét állapította
meg, és ennek alapján elrendelte a felszámolást.

2. A jogalkotó a törvénymódosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kívánja a fizetőképessé vált adósra nézve kedvező szabályokat. Indokolt, hogy
a fizetőképessé vált adósra vonatkozó szabályok minden olyan ügyben érvényesüljenek,
amelyben a felszámolási eljárás ténylegesen még nem vette kezdetét a felszámolást
elrendelő jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételével.

3. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
4. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
5. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
6. A módosító javaslat felhatalmazó rendelkezést tartalmaz a rendeltetésmódosítási eljárás

részletszabályaira vonatkozóan.
7. A módosítás a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdésében foglalt hatályon kívül helyező

rendelkezés következtében a módosítással érintett törvény egyes rendelkezései között
keletkezett koherenciazavar feloldását szolgálja.

8. A módosítással érintett törvény 102/E. §-a átmeneti rendelkezést fogalmaz meg a
biztosítással járó jogviszony megszüntetése, mint a nyugdíjba vonulás feltétele kapcsán.
Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdése az öregségi teljes nyugdíjra
való jogosultság feltételeként már nem írja elő biztosítással járó jogviszony
megszüntetését, ezért a koherens szabályozás megteremtése érdekében a törvény 102/E. §
ának hatályon kívül helyezése is indokolt.

9. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
10. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
11. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
12. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
13. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
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14. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

15-17. Az ügyészek illetménypótlékára vonatkozó szabályozást célszerű lenne úgy módosítani,

hogy a béremelésre egységes hatálybalépéssel kerüljön sor, idén 2018 szeptemberétől.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 15, 16, 17 és 53.

18. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

19. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

20. A módosító javaslat megteremti a lehetőségét az alapfokú iskolák tekintetében az alternatív

tantervi programok jóváhagyásához, majd azok alkalmazásához.

21. A módosító javaslat lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a Kormány előzetes

hozzájárulásával a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a

többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt kötelezettségek biztosítására is

kezességet vállaljon.
22. A módosító javaslat a törvényjavaslat 67. §-ában rögzített kormányrendelet megalkotására

vonatkozó felhatalmazó rendelkezést tartalmaz.

23. A módosító javaslat kivételi szabályt fogalmaz meg a törvényjavaslat 74. §-ban előírt

számlanyitási és átutalási kötelezettség alól a 2018. október 31-ig lezáruló európai uniós

projektek estében.
24. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

25. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

26. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

27. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

28. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

29. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

30. A képviselői feladatok súlyozása érdekében indokolt a tiszteletdíjak sávos növelése attól
függően, hogy a képviselő állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja,
illetve a törvényalkotási bizottság vagy legalább kettő bizottság tagja. A különböző parlamenti
tisztséget betöltő képviselők tiszteletdíja közötti eltérés tehát indokolt.

Az országgyűlési képviselő másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható

üzemanyagkártya használatára jogosult. Annak érdekében, hogy valamennyi képviselő a

legteljesebb körben, illetve az utazási szokásaihoz, szükségleteihez igazodva használhassa az

üzemanyagkártyát, a rendelkezés a pontosítja a használat lehetőségeit annak érdekében, hogy a

képviselők a választókerületi munkájukat minél hatékonyabban elláthassák.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

31. A módosító pontokban foglalt szabályozásra tekintettel a szakasz elhagyásra kerül.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

32. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.
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33. Az országgyűlési képviselőkre szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, akik

ezen megbízatásuk mellett a törvényben meghatározott szűk körű kivételtől eltekintve nem

tölthetnek be más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséget vagy megbízatást, nem

folytathatnak kereső tevékenységet, illetve díjazást sem fogadhatnak el. Ehhez kapcsolódóan

szükséges az országgyűlési képviselők javadalmazásának a módosítása. A polgári kormány a

gazdasági növekedésből származó erőforrásokat adócsökkentésre és béremelési programokra

fordítja, ez több mint félmillió közszolgálati dolgozó béremelését tette lehetővé. Elsőként a

pedagógusok részesültek béremelésben, bérük 2013 és 2017 között átlagosan 50 százalékkal

emelkedett. Ugyanilyen mértékű, azaz átlagosan 50 százalékos béremelés valósul meg a

rendvédelmi dolgozóknál, rendőröknél és tűzoltóknál a 2015 és 2019 közötti időszakban; és

több lépcsőben ezt a mértéket éri el a katonák bére is 2019-re. Az egészségügyi szakdolgozók

béremelése 2019-re átlagosan eléri a 65 százalékot a 2012-es szinthez viszonyítva. A mentők

bére 2016 és 2018 között átlagos 67 százalékkal, az ápolók illetménye 2016 és 2019 között 65

százalékkal emelkedik. De nem maradtak ki a béremelésből a felsőfokú végzettséggel

rendelkező bölcsődei nevelők, a nem pedagógus végzettségű, nevelést-oktatást segítő

dolgozók, a kutatók, a szociális és a kulturális ágazat, a járási- és kormányhivatalok, valamint

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dolgozói sem. Eközben 88 százalékkal nőtt a minimálbér és

duplájára emelkedett a szakmunkás bérminimum. A sorban utolsóként, most a képviselők

tiszteletdíjának a rendezésére kerül sor. A mostani javaslat az alapilletmény 18,5 százalékos

emelését tartalmazza. A javaslat a szlovák mintára támaszkodik, ahol a képviselői alapilletmény

a nemzetgazdasági átlagbér háromszorosa. A tervezett hazai mérték félúton van Románia és

Ausztria képviselői alapilletménye között.

34. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

35. A képviselői feladatok súlyozása érdekében indokolt a tiszteletdíjak sávos növelése attól
függően, hogy a képviselő állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja,
illetve a törvényalkotási bizottság vagy legalább kettő bizottság tagja. A különböző parlamenti
tisztséget betöltő képviselők tiszteletdíja közötti eltérés tehát indokolt.

Az országgyűlési képviselő másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható

üzemanyagkártya használatára jogosult. Annak érdekében, hogy valamennyi képviselő a

legteljesebb körben, illetve az utazási szokásaihoz, szükségleteihez igazodva használhassa az

üzemanyagkártyát, a rendelkezés a pontosítja a használat lehetőségeit annak érdekében, hogy a

képviselők a választókerületi munkájukat minél hatékonyabban elláthassák.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

36. Annak érdekében, hogy valamennyi képviselő a legteljesebb körben, illetve a napi

szokásaihoz, szükségleteihez igazodva használhassa mobil készülékét, indokolt megteremteni

annak a lehetőségét, hogy a képviselők mobiltelefonjaik segítségével tudják rendezni a

parkolási költségeiket, azonban ezt kizárólag önköltségesen tehetik meg.
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 36 és 39.

3 7. Az országos listán megválasztott képviselő és az egyéni választókerületben megválasztott

képviselő iroda, illetve képviselői alkalmazotti keret tekintetében súlyozott rendszer kerül

kialakításra az üzemanyag-keretre vonatkozó szabályokhoz hasonlóan.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

38. A képviselői tevékenységhez kapcsolódó támogatások képviselők által fel nem használt

keret-maradványa ezentúl a képviselőcsoportok működési keretébe kerül átcsoportosításra.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

39. Annak érdekében, hogy valamennyi képviselő a legteljesebb körben, illetve a napi

szokásaihoz, szükségleteihez igazodva használhassa mobil készülékét, indokolt megteremteni

annak a lehetőségét, hogy a képviselők mobiltelefonjaik segítségével tudják rendezni a

parkolási költségeiket, azonban ezt kizárólag önköltségesen tehetik meg.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 36 és 39.

40. A házelnök javadalmazása a többi országgyűlési tisztség betöltése után járó tiszteletdíjra
figyelemmel került meghatározásra.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

A javaslat emellett átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

41. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény sarkalatossági klauzulájának

pontosítása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

42. Technikai jellegű pontosítások.

A lakáshasználati hozzájárulás növekedése a budapesti ingatlanpiac áremelkedéséből ered,

vagyis ezt a módosítást a piac diktálta. A fővárosi albérletárak az elmúlt 5-6 évben

megduplázódtak.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

43. A független képviselők ugyanolyan széleskörű, komplex munkát látnak el, mint a

képviselőcsoporthoz tartozó képviselők, azonban az ő munkájukat nem segítik frakció

munkatársak, ezért magasabb összegű működési támogatásban részesülnek ezentúl.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

44. A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a

miniszterelnöki megbízott vagy a miniszteri biztos feladat és hatásköre ellátása mellett a

képviselő mandátummal járó feladatait is teljesíteni köteles. Erre való tekintettel nem indokolt

a képviselői tiszteletdíj kormányzati szereplők vonatkozásában történő csökkentése.

45. A módosító javaslat a törvényjavaslat 108. §-ához kapcsolódó átmeneti rendelkezést állapít

meg.
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46. A képviselői feladatok súlyozása érdekében indokolt a tiszteletdíjak sávos növelése attól
függően, hogy a képviselő állandó bizottság vagy a nemzetiségeket képviselő bizottság tagja,
illetve a törvényalkotási bizottság vagy legalább kettő bizottság tagja. A különböző parlamenti
tisztséget betöltő képviselők tiszteletdíja közötti eltérés tehát indokolt.

Az országgyűlési képviselő másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható

üzemanyagkártya használatára jogosult. Annak érdekében, hogy valamennyi képviselő a

legteljesebb körben, illetve az utazási szokásaihoz, szükségleteihez igazodva használhassa az

üzemanyagkártyát, a rendelkezés a pontosítja a használat lehetőségeit annak érdekében, hogy a

képviselők a választókerületi munkájukat minél hatékonyabban elláthassák.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 és 46.

47. Az új szakaszok hatályba lépéséről rendelkezik.

48. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

49. A módosítás a törvényjavaslat sarkalatossági záradékának elhagyására tesz javaslatot.

50. A sarkalatossági rendelkezések kiegészítése az új szakaszokkal.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 50 és 51.

51. A sarkalatossági rendelkezések kiegészítése az új szakaszokkal.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 50 és 51.

52. A módosító javaslat jogtechnikai illetve kodifikációs pontosításokat fogalmaz meg.

53. Az ügyészek illetménypótlékára vonatkozó szabályozást célszerű lenne úgy módosítani,

hogy a béremelésre egységes hatálybalépéssel kerüljön sor, idén 2018 szeptemberétől.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 15, 16, 17 és 53.

54. Nyelvhelyességi javaslatok.

55. Nyelvhelyességi javaslatok.

Budapest, 2018. július 13.
Tisztelettel:

Hende Csaba
elnök


