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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló  T/3626.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Eüak. 16. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi  XLVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Eüak.)  16.  §  (5)-(12)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek és a § a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A  [miniszter  rendeletében]miniszteri  rendeletben meghatározott  betegségregisztert  vezető
szerv  (a  továbbiakban:  betegségregisztert  vezető  szerv)  az  általa  felügyelt  szakterületen
népegészségügyi  szempontból  kiemelt  jelentőségű,  társadalmi  vagy  egyéni  szinten  jelentős
betegségteherrel járó betegségcsoportok tekintetében betegségregisztert hoz létre és működtet ezen
megbetegedések nyilvántartása érdekében a 4. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja, és (2) bekezdés b)
pontja szerinti célból. A betegségregiszter kezeli az érintett személyek megbetegedéssel összefüggő
egészségügyi  és  halálozással  összefüggő  adatait,  TAJ számát,  nemét,  születési  helyét  és  idejét,



valamint a lakóhelyét és tartózkodási helyét.

(6) Ha a betegellátó az érintett betegnél népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy
egyébként jelentős költségteherrel járó, a [miniszter rendeletében]miniszteri rendeletben felsorolt
megbetegedések  valamelyikét  észleli,  vagy  annak  időszakos  felülvizsgálatát  végzi,  a  4.  §  (1)
bekezdés a), c) és d) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja szerinti célból továbbítja az érintett
személynek a miniszter rendeletében meghatározott személyazonosító és az észlelt megbetegedéssel
összefüggő egészségügyi  adatait  az  észlelt  megbetegedést  nyilvántartó betegségregisztert  vezető
szerv részére.

(7)  Az  egészségbiztosítási  szerv  a  kezelésében  lévő,  a  [miniszter  rendeletében]miniszteri
rendeletben felsorolt  megbetegedésekkel kezelt  betegek TAJ számát és az adott  megbetegedésre
vonatkozó egészségügyi adatait a 4. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja és (2) bekezdés b) pontja
szerinti célból továbbítja a betegségregisztert vezető szerv részére.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Eüak. 35/J. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Eüak. 35/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  érintett  írásban  kérheti  az  [egészségügyi  profil  nyilvántartásba  ]egészségügyiprofil-
nyilvántartásba bejegyzett adatának javítását - a téves adat tudomásszerzésétől számított 30 napon
belül  -  az  azt  bejegyző  (1)  bekezdés  szerinti  orvosától,  az  állami  vérellátótól,  illetve  a
működtetőtől.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ebtv. 46. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Ebtv. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Ha a biztosított  a  [táppénzre  való jogosultság ]keresőképtelenség  első napját  közvetlenül
megelőző egy éven belül már táppénzben vagy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti díjazásban részesült, ennek időtartamát az
újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani.”

Módosítópont sorszáma: 4.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Ebtv. 55. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Ebtv. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy
éven  keresztül  jár  azzal,  hogy  a  baleseti  táppénz  folyósítása  legfeljebb  egy  évvel
meghosszabbítható.  Ha  a  biztosított  [a  baleseti  táppénz  folyósítás  ]balesetből  eredő
keresőképtelensége  első  napját  [megelőzően  ]közvetlenül  megelőző  egy  éven  belül  a
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 33. § (2) bekezdése
alapján  üzemi  baleset  vagy  úti  baleset  jogcímen  díjazásban  részesült,  a  baleseti  táppénz
[folyósítás]folyósítása időtartamába ezen időszakot be kell számítani.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Ebtv. XI. Fejezet „Átmeneti rendelkezések” [címe]alcíme a következő 82/O. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Ebtv. 82/O. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Ebtv. XI. Fejezet „Átmeneti rendelkezések” címe a következő 82/O. §-sal egészül ki:

„82/O. §

Az  egészségbiztosító  –  a  Kormány  rendeletében  meghatározottak  szerint,  a  felmerült
többletköltségek igazolását  követő  30 napon belül  –  megtéríti  mindazokat  a  többletköltségeket,
amelyek a 27. § (7) bekezdésének az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós
külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi XLV. törvény
hatálybalépésétől az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel
összefüggő egyes  törvények  módosításáról  szóló  2018.  évi  … törvény hatálybalépéséig  terjedő
időszakban  hatályos  rendelkezése  alapján  abból  következően  merültek  fel,  hogy  a  27.  §  (7)
bekezdése szerinti biztosítottal együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke nem
választhatta  az  általa  [igénybevett  ]igénybe  vett  egészségügyi  ellátás  költségeinek  a  27.  §  (5)
bekezdése szerinti megtérítését.”

3



Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 17. §
Módosítás jellege: kiegészítés

17. §

A Gytv. 20/A. § (7) bekezdés b) pontjában a „szerv egészségügyi” szövegrész helyébe a „szerv
gyógyszerhamisítás vagy egészségügyi” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Gyftv. 83/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény (a  továbbiakban:
Gyftv.) 83/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 74. § (1) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba a
Kormány által  kijelölt  [tőkealap kezelő  ]tőkealap-kezelő  (a  továbbiakban:  [tőkealap kezelő)  ]
tőkealap-kezelő)  által  kezelt  [Tőkealap ]Tőkealapnak  a  közforgalmú gyógyszertárat  működtető
gazdasági  társaságban  szerzett  tulajdonhányadát  is  bele  kell  számítani,  ha  a  gyógyszerész  a
[tőkealap kezelő ]tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap tulajdonszerzésétől számított 7 éven belül a
tulajdonhányad tekintetében vételi jogot érvényesíthet. A [tőkealap kezelő ]tőkealap-kezelő  által
kezelt  Tőkealap  e  bekezdés  szerinti  tulajdonszerzése  a  magyarországi  székhelyű  kis-  és
középvállalkozások tevékenységét szolgáló tőkefinanszírozás céljából megvalósuló fejlesztési célú
befektetésnek  minősül.  A  [tőkealap  kezelő  ]tőkealap-kezelő  által  kezelt  Tőkealap  e  bekezdés
alapján  történő tulajdonszerzése  esetén  a  (7)  bekezdés,  a  74.  §  (3)  bekezdése  és  a  75.  §  nem
alkalmazandó. A [tőkealap kezelő ]tőkealap-kezelő  által kezelt Tőkealap által e bekezdés alapján
szerzett  tulajdonhányadnak  az  e  bekezdésben  említett  vételi  jog  jogosultja  részére  történő
értékesítése esetében a (7) bekezdés nem alkalmazandó.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Alapell.tv. 8. § (3a) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Alapell.tv. 8. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
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„(3a) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermeket ellátó
háziorvos, házi gyermekorvos és a  [lakóhely ]gyermek lakóhelye  szerint illetékes területi védőnő
köteles egymással együttműködni és egymást kölcsönösen írásban haladéktalanul, de legkésőbb 72
órán belül tájékoztatni”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 3. számú melléklete helyébe [a
2]az 1. melléklet lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szabs.tv. 199/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A Szabs.tv. a következő 153/C. alcímmel egészül ki:

„199/C. §

(1) Aki [jogszabályban meghatározott, ]az egészségügyről szóló törvény és annak végrehajtására
kiadott jogszabály szerinti  nem-konvencionális eljárás alkalmazása során az egészségügyről szóló
törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 30. §
Módosítás jellege: kiegészítés

30. §

A Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Btk.)  a  következő
alcímmel és 185/A. §-sal egészül ki:

„Gyógyszerhamisítás

185/A. §

(1) Aki
a)  gyógyszert  vagy  állatgyógyászati  készítményt  meghamisít,  illetve  hamis  gyógyszert  vagy
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állatgyógyászati készítményt készít,
b)  hamis,  meghamisított  vagy  Magyarországon  nem  engedélyezett  gyógyszert  vagy
állatgyógyászati  készítményt  forgalomba  hoz,  vagy  azzal  kereskedik,  illetve  indokolatlan
mennyiségben kínál, átad,
c) hamis vagy meghamisított gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt az ország területére
behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez, tart,
d)  Magyarországon  nem  engedélyezett  gyógyszert  vagy  állatgyógyászati  készítményt
indokolatlan  mennyiségben  megszerez,  tart,  az  ország  területére  behoz,  onnan  kivisz,  azon
átszállít,
e)  gyógyszerhez  vagy  állatgyógyászati  készítményhez  kapcsolódó  eredeti  dokumentumot
kereskedelmi céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel
kihirdetett,  a  pszichotróp anyagokról  szóló,  Bécsben,  az  1971.  évi  február  hó 21.  napján  aláírt
egyezmény mellékletének  III.  vagy IV.  Jegyzékében  meghatározott  pszichotróp  anyag  tartalmú
gyógyszerre, illetve a bejelentési kötelezettség megsértésével, engedély nélkül vagy az engedély
kereteit  túllépve  ilyen  gyógyszer  hatóanyagára  követik  el,  a  büntetés  egy évtől  öt  évig  terjedő
szabadságvesztés.

(3) A büntetés az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben
a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot
vagy súlyos egészségromlást,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált

okoz.

(4) A büntetés a (2) bekezdésben meghatározott esetben
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
bűncselekmény maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást,
b)  öt  évtől  tíz  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  az  (1)  bekezdés  a)  vagy b)  pontja  szerinti
bűncselekmény halált

okoz.

(5) Aki a bűncselekményt
a) egészségügyi dolgozóként,
b) gyártásra, nagykereskedelemre, közvetlen lakossági ellátás végzésére engedéllyel rendelkező
szervezet alkalmazottjaként, vagy
c) bűnszövetségben

követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel, a
(2)  bekezdésben  meghatározott  esetben  két  évtől  nyolc  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
büntetendő.

(6)  Az (5)  bekezdés  szerint  büntetendő,  ha  a  hamis,  meghamisított  vagy Magyarországon nem
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engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény a felhasználók számára széles körben
válik hozzáférhetővé.

(7) Aki az (1)-(6) bekezdésben meghatározott gyógyszerhamisításra irányuló előkészületet követ el,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) E § alkalmazásában
a) indokolatlan mennyiség alatt  olyan mennyiséget kell  érteni,  amelyről  megállapítható,  hogy
nem valamely meghatározott személy személyes szükségleteinek kielégítését célozza,
b) Magyarországon nem engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény alatt érteni
kell azt a terméket is, amelyben gyógyszerhatóanyagot az adott termék összetételére vonatkozó
jogszabályi előírások megsértésével használnak fel.  Engedélyezett gyógyszernek kell  tekinteni
azt  a  magyarországi  forgalombahozatali  engedéllyel  nem  rendelkező  gyógyszert  is,  amelyre
nézve olyan, az (1) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott magatartást fejtenek ki, amely
jogszabályban  előírt  hatósági  engedély  birtokában  vagy  bejelentést  követően  jogszerűen
végezhető.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: elhagyás

[30. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a következő
alcímmel és 185/A. §-sal egészül ki:

„Gyógyszerhamisítás

185/A. §

(1) Aki
a) gyógyszert vagy állatgyógyászati készítményt meghamisít, illetve hamis gyógyszert vagy
állatgyógyászati készítményt készít,
b) hamis,  meghamisított  vagy  Magyarországon  nem  engedélyezett  gyógyszert  vagy
állatgyógyászati  készítményt forgalomba hoz,  vagy azzal  kereskedik, illetve indokolatlan
mennyiségben kínál, átad,
c) hamis  vagy  meghamisított  gyógyszert  vagy  állatgyógyászati  készítményt  az  ország
területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez,
tart,
d) Magyarországon  nem  engedélyezett  gyógyszert  vagy  állatgyógyászati  készítményt
indokolatlan mennyiségben megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon
átszállít,
e) gyógyszerhez  vagy  állatgyógyászati  készítményhez  kapcsolódó  eredeti  dokumentumot
kereskedelmi céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál,
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bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

(2) Ha  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  bűncselekményt  az  1979.  évi  25.  törvényerejű
rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21.
napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében meghatározott pszichotróp
anyag tartalmú gyógyszerre, illetve a bejelentési kötelezettség megsértésével, engedély nélkül
vagy az engedély  kereteit  túllépve ilyen gyógyszerhatóanyagára követik  el,  a  büntetés  egy
évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

(3) A büntetés az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben
a) egy  évtől  öt  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekmény  maradandó
fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált

okoz.

(4) A büntetés a (2) bekezdésben meghatározott esetben
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
bűncselekmény maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást,
b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
bűncselekmény halált

okoz.

(5) Aki a bűncselekményt
a) egészségügyi dolgozóként,
b) gyártásra,  nagykereskedelemre,  közvetlen  lakossági  ellátás  végzésére  engedéllyel
rendelkező szervezet alkalmazottjaként, vagy
c) bűnszövetségben

követi  el,  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  esetben  egy  évtől  öt  évig  terjedő
szabadságvesztéssel,  a  (2)  bekezdésben meghatározott  esetben két  évtől  nyolc  évig  terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Az (5) bekezdés szerint büntetendő, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem
engedélyezett  gyógyszer  vagy  állatgyógyászati  készítmény  a  felhasználók  számára  széles
körben válik hozzáférhetővé.

(7) Aki  az  (1)-(6)  bekezdésben  meghatározott  gyógyszerhamisításra  irányuló  előkészületet
követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) E § alkalmazásában
a) indokolatlan mennyiség  alatt  olyan mennyiséget  kell  érteni,  amelyről  megállapítható,
hogy nem valamely meghatározott személy személyes szükségleteinek kielégítését célozza,
b) Magyarországon nem engedélyezett  gyógyszer vagy  állatgyógyászati  készítmény  alatt
érteni kell azt a terméket is, amelyben gyógyszerhatóanyagot az adott termék összetételére
vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével használnak fel. Engedélyezett gyógyszernek
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kell  tekinteni  azt  a  magyarországi  forgalombahozatali  engedéllyel  nem  rendelkező
gyógyszert is, amelyre nézve olyan, az (1) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott
magatartást  fejtenek  ki,  amely  jogszabályban  előírt  hatósági  engedély  birtokában  vagy
bejelentést követően jogszerűen végezhető.]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az EUtv. 15. számú melléklete [az]a 4. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 234. § (2) bekezdés b) pontjában a „visszaélés, az
[egészségügyi” ]egészségügyi termék”  szövegrész helyébe a „visszaélés, a gyógyszerhamisítás, a
teljesítményfokozó szerrel visszaélés, az [egészségügyi” ]egészségügyi termék” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. §
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § 2019. január 15-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 37. §
Módosítás jellege: kiegészítés

37. §

A 35. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 18.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
3. § - Eüak. 35/J. § (3) 
bekezdés

Az [egészségügyi profil nyilvántartásból ]
egészségügyiprofil-nyilvántartásból az … 
…jogosult [EESZT felhasználó ]EESZT-felhasználó 
számára …

2.
7. § (2) bekezdés - Ebtv. 27. §
(7) bekezdés

…általa [igénybevett ]igénybe vett egészségügyi …

3.
11. § (2) bekezdés - Ebtv. 83. 
§ (6b) bekezdés

…melletti [Állandó Képviseletére]állandó 
képviseletére tartós… 
…ügykezelők [vonatkozásábana ]vonatkozásában a 
tartós …

4.
22. § - Alapell.tv. 6. § (2) 
bekezdés

…módszertani [intézet– ]intézet – védőnői …

5. 1. melléklet 2. pont
… [kábítószer kereskedelem ]kábítószer-
kereskedelem [Btk.…

Indokolás

1. Pontosítást tartalmaz a törvény koherenciájának biztosítása érdekében, a kapcsolódó felhatalmazó
rendelkezésből egyértelmű, hogy az egészségügyért felelős miniszter rendeletéről van szó. 
2. A téves adat korrigálása érdekében határidőt ír elő. 
3. Az Ebtv. 46. § (1) bekezdésével történő összhang érdekében szükséges terminológiai módosítás,
az  érintett  szakasz ugyanis  nem a  táppénzre  való  jogosultságról,  hanem a keresőképtelenségről
rendelkezik. 
4. Az Ebtv. 46. § (1) bekezdésével történő összhang érdekében szükséges terminológiai módosítás,
az  érintett  szakasz ugyanis  nem a  táppénzre  való  jogosultságról,  hanem a keresőképtelenségről
rendelkezik. 
5. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
6. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
7. Jogrendszeren  belüli  koherencia  biztosítási  érdekében  szükséges.  Az  e  törvényjavaslattal
bevezetendő „gyógyszerhamisítás” tényállás átvezetése szükséges a gyógyszertörvényen is. 
8. Értelmezést segítő pontosítás. 
9. A lakóhely pontosítását tartalmazza. 
10. Hivatkozás pontosítása. 
11. A normavilágosság érdekében pontosítást tartalmaz. 
12. Kodifikációs pontosításokat tartalmaz, tartalmi változás nem történt. 
13. A 12. ponthoz kapcsolódva, a kodifikációs pontosítások ott kerültek átvezetésre, technikailag
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ezért kerül elhagyásra a benyújtott szöveg. Tartalmi változás nem történt. 
14. Nyelvhelyességi módosítás. 
15. Az értelmezést segítő pontosítást tartalmaz. 
16. A bírságfizetési kötelezettség miatt a 15 napos határidőre tekintettel a hatálybalépés módosítása
szükséges. 
17. A büntetőeljárásról szóló törvény törvényjavaslattal érintett része az Alaptörvény értelmében
sarkalatosnak minősül, erre tekintettel sarkalatossági záradék feltüntetése szükséges. 
18. Nyelvhelyességi pontosítások. 
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