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Iromány száma: T/2930/.l~

Benyúj!ás dátu1!1a: 20!8. novemb~r 29. _

Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága ORSZAGGYŰLÉS HIVATALA

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Érkezett: 201 NOV 1 9, 

Összegző jelentés

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/2930) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ)

46. §-a szerinti eljárásában - 2018. november 29-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,

valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő

- részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § ( 1) bekezdésében foglalt

követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak

javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság - a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítást

tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.
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A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2018. november 29-én lezárta.

Budapest, 2018. november 29.

Tisztelettel:

/ -'. , 1/ , ----t __ j_ , ez,._ .v 
Hende Csaba

elnök

(~ 



Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2930. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/2930/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági

módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Kkt.: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Kstv.: a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

NETtv.: a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1. 
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/2930/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Kkt. 33/D. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Kkt. a következő 33/0. §-sal egészül ki:

,,(8) A közút kezelője a felvétel kezelése során - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően - köteles
megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket,
hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének
körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja."
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/2930/18/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § 
Módosítás jellege: módosítás

142. §

[A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
a) 2. § (1) bekezdés a) pontban az ,,által kijelölt" szövegrész helyébe az ,,által
jogszabályban kijelölt" szöveg,
b) 10. § (17) bekezdésében az ,,A kéményseprő-ipari szerv 2016. július 1-jéig, azt követően
pedig" szövegrész helyébe a ,,Ha a kéményseprő-ipari szerv a nyilatkozat-felvétel során a
2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlant azonosít," szöveg
lép.]

(1) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A kéményseprő-ipari tevékenységet - a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
kivétellel -

a) a Kormány által jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv)
közfeladatként
aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként,
telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam
tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant,
valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is,
ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület
esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében,
valamint
b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében
látja el."

(2) A Kstv. l 0. § ( 17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(17) A kéményseprő-ipari szerv, a (3) bekezdés szerinti szolgáltató e törvény hatálybalépésétől
nyilatkoztathatja az ingatlan használóját a helyszínen a 2. § (1) bekezdésében foglaltakról, az
5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokról. Ha a kéményseprő-ipari szerv a
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nyilatkozat-felvétel során a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlant azonosít, a
nyilatkozat-felvételt követő harminc napon belül a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó
ingatlanok használóját és a kéményseprő-ipari szolgáltatót értesíti."

T/2930/18/2. és T/2930/18/3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 2. és 3.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: T/2930/18/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 9-15. §, a 16. § (1)-(2) bekezdése, a 17-23. §, a 24. § a)-e) és g)-1)
pontja, a 25-27. §, a 29-30. §, a 32-33. §, a 35-48. §, az 52. § (2) bekezdése, az 56. § b) pontja,
az 57-61. §, a63. §, a 66. § b)-c) pontja, a67-70. §, 72-93. §, 97-99. §, 101-119. §, a 121-14[5ll.
§, a 143-145. §, a 147. §, a 148. § (1)-(2) bekezdése, a 149. §, 150. § a) és e) pontja és az 1.
melléklet 2019. január l-jén lép hatályba.

T/2930/18/2. és T/2930/18/3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 2. és 3.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet


