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1. (T/27.)
A bizottság
kormánypárti
tagjainak javaslata.

Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához
a Törvényalkotási bizottság számára
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló
T/27. számú törvényjavaslathoz
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás
[4. §
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt a 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
a)
a biztosított elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a
foglalkoztató részére,
b)
az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét,
beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.]
4. §
A keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térbe (a továbbiakban: EESZT) történő integrálásáig a keresőképtelenség és
keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló jogszabály szerinti
nyomtatványt
a) nem kell átadni a biztosított részére, hanem azt az orvos elektronikus úton – ideértve az emailt – is továbbíthatja, valamint
b) a biztosított elektronikus úton – ideértve az e-mailt – is továbbíthatja a foglalkoztató részére.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §
A[ 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti] veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló
407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet ideje alatt nyilvántartásba vett minősített foglalkoztatókat az ezen alcím
hatálybalépését követő 15. napig a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásába át kell vezetni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott munkáltatója 2022.
június 15-ig dönthet arról, hogy [az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján elrendelt vagy
alkalmazott]a fizetés nélküli szabadság nem szűnik meg az (1) bekezdés alapján a járványügyi
készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 283/2020.
(VI. 17.) Korm. rendelet] hatályvesztésének napjáig, de legfeljebb a fizetés nélküli szabadság
elrendelésétől számított egy évig.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság ideje alatt
felveszi [a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet hatálya alatt ]az
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján elrendelt védőoltást (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban: védőoltás), és a védőoltás felvételének tényét az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 232/H. § (7) bekezdése szerint igazolja, a munkáltató a fizetés nélküli
szabadságot haladéktalanul megszünteti.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(12) A (9) és (10) bekezdés szerinti azon foglalkoztatott esetében, aki a (3) bekezdés szerint
felveszi a védőoltást, és a védőoltás felvételének tényét az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 232/H. § (7) bekezdése szerint igazolja, továbbá [az a]azon foglalkoztatott
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esetében, aki már felvette a védőoltást és igazolta annak tényét, de ezen alcím hatálybalépéséig
nem került szolgálati beosztásba helyezésre
a)
szolgálati beosztásba helyezéssel a (9) és (10) bekezdés szerinti rendelkezési állomány
további külön munkáltatói döntés nélkül megszűnik, vagy
b)
szolgálati beosztásba helyezés hiányában a rendelkezési állományba tartozás fennmarad
úgy, hogy [az ]illetményként kizárólag az 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti
rendelkezési állományba helyezést megelőző napon érvényes illetmény-megállapítás alapján
számított alapilletmény illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (13) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(13) Ha a (12) bekezdés b) pontja szerint megállapított illetmény nem éri el a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet
szerinti minimálbér vagy garantált bérminimum összegét – vagy rész-szolgálatteljesítés esetén
annak arányosított részét –, a különbözetet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény 122. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő illetményként kell megállapítani.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés
11. A nemzeti közneveléssel összefüggő kiegészítő szabályok
14. §
(1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézmények
tekintetében a sztrájkról szóló törvény szerinti még elégséges szolgáltatás körébe – a sztrájkkal
érintett köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, tanuló vonatkozásában – az e
§-ban meghatározott szolgáltatások tartoznak.
(2) A gyermek, tanuló felügyeletét a sztrájkkal érintett munkanapon
a)
óvoda esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (6)
bekezdése szerint,
b)
általános iskola esetében reggel 7 órától 17 óráig,
c)
egyéb iskola esetében reggel 7 órától 16 óráig
szükséges biztosítani.
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(3) A gyermek, tanuló felügyelete abban a köznevelési intézményben biztosítandó, ahol a
gyermek, tanuló a jogviszonyánál fogva nevelésben, oktatásban részesül.
(4) Járványügyi készültség, járvány, egészségügyi válsághelyzet vagy veszélyhelyzet esetén a
felügyelet biztosítása során a gyermek, tanuló azon társával tartózkodhat egy helyiségben,
akivel a sztrájkot megelőzően a tanórák, a foglalkozások során együtt tartózkodott.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben a különböző csoportba, osztályba tartozó
gyermekek, tanulók keveredését a sztrájk alatt el kell kerülni.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben a felügyeletet abban a helyiségben kell
biztosítani, ahol a gyermek, tanuló a sztrájkot megelőzően a foglalkozások, tanórák során
tartózkodott.
(7) Járványügyi készültség, járvány, egészségügyi válsághelyzet vagy veszélyhelyzet esetén
jogszabály vagy államigazgatási szerv határozata egyéb kötelezettséget is megállapíthat.
(8) Abban a csoportban, osztályban, ahol a felügyeletet biztosítják, legalább egy
a)
szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus,
b)
pedagógus,
c)
gyógypedagógus,
d)
kollégiumi nevelő, oktató vagy
e)
pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens
rendelkezésre állása biztosítandó.
(9) A felügyelet időtartama alatt, ha az időjárási körülmények megengedik, délelőtt és délután
is egy-egy óra szabad levegőn tartózkodást szükséges biztosítani a gyermek, tanuló számára.
(10) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményben a felügyelet ideje alatt biztosítandó a
gyermek, tanuló számára az étkeztetés a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen,
módon, alkalommal és időpontban.
(11) Az óvodai foglalkozások megtartása – az iskolakezdés előtt álló gyermekek felkészítése
kivételével – a sztrájk ideje alatt nem kötelező.
(12) Az érettségiző középiskolai osztály tanulója számára a kötelező érettségi tantárgy
tekintetében az érettségi vizsgáról szóló jogszabályban meghatározott felkészítési óraszám
100%-a megtartandó.
(13) A (12) bekezdés hatálya alá nem tartozó tanuló számára valamennyi tantárgyra
vonatkozóan megtartandó a tanítási órák 50%-a.
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(14) A kollégiumi ellátás során a tanuló a sztrájkot megelőző elhelyezése szerinti kollégiumban
részesül – a sztrájkot megelőzően nyújtott szolgáltatással egyező mértékben – lakhatásban,
felügyeletben és étkeztetésben.
(15) A sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítandó a sztrájkot
megelőzően fennállt körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő,
változatlan személyek által nyújtott ellátás, ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és
felzárkóztatást.
(16) Az esedékes, jogszabályon alapuló fogászati, szemészeti vagy általános szűrővizsgálaton
a gyermek, tanuló részvételét biztosítani kell.
(17) A sztrájkban érintett köznevelési intézményben sztrájkot szervező helyi sztrájkbizottság,
ennek hiányában a helyi sztrájkszervező (a továbbiakban együtt: helyi sztrájkbizottság) a
tervezett sztrájkot megelőző ötödik munkanapon legkésőbb 16 óráig tájékoztatja a köznevelési
intézmény vezetőjét a sztrájk szándékról, majd legkésőbb a tervezett sztrájk napját megelőző
harmadik munkanapon 16 óráig a sztrájkban várhatóan résztvevő közalkalmazottak és egyéb
munkavállalók létszámáról és személyéről.
(18) Az intézményvezető a tervezett sztrájkot megelőző napon legkésőbb 16 óráig közli a
sztrájk első napjára érvényes munkaidő-beosztást a még elégséges szolgáltatás biztosítása
érdekében; a sztrájk esetleges további napjai tekintetében szintén előző nap 16 óráig tájékoztatja
a helyi sztrájkbizottságot arról, hogy a sztrájk időtartama alatt a sztrájkkal érintett óvodai
csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban, valamint pedagógiai szakszolgálati
intézményben, illetve a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben várhatóan hány
fő gyermek, tanuló lesz jelen a tervezett sztrájk időtartama alatt.
(19) A sztrájk időtartamáról, a sztrájkban részt vevők várható létszámáról, a sztrájknak a
gyermekek, tanulók nevelése, felügyelete kapcsán releváns részleteiről az intézményvezető
legkésőbb a sztrájkot megelőző második munkanapon 16 óráig tájékoztatja az érintett
gyermekek, tanulók szüleit.
(20) Az intézményvezető a még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében a sztrájkoló
közalkalmazottat, munkavállalót munkavégzési kötelezettség teljesítésére kötelezheti. A még
elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében munkavégzésre utasított közalkalmazott,
munkavállaló erre az időszakra arányos illetményére, munkabérére jogosult.
15. §
A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben
foglalkoztatott, a munkavégzési kötelezettségének egyébként eleget nem tevő
közalkalmazottal, munkavállalóval szemben a munkáltató a kötelezettségszegéstől számított
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nyolc napon belül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 56. §-a szerinti
hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatja.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: elhagyás
[15. §
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény 60. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„j) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19i 2008/104/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § 2. pont
Módosítás jellege: elhagyás
17. §
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
[2.

63/B. § (2) bekezdésében az „Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások
eredménytelenek, és az eljárás a felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem
folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve
javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott
követeléseinek a hitelezők közötti felosztására. A felszámoló záró adóbevallást is
készít,” szövegrész helyébe az „Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások
eredménytelenek, és az eljárás a felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem
folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést készít, és az egyszerűsített
felszámolás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be a bíróságnak, továbbá javaslatot
tesz az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti
felosztására. A felszámoló mellőzi az egyszerűsített felszámolás lefolytatása iránti
kérelem benyújtását, ha a felszámolási eljárásban bűnügyi hitelezői igényt
érvényesítenek, vagy ha az adós felszámolási nyitó mérleg szerinti vagyona eléri a
400 000 forintot, vagy ha az adós 400 000 forintot meghaladó követelésének
érvényesítésére irányuló eljárás van folyamatban, vagy ha az adós nevében a
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felszámoló a 40. § alapján keresetet nyújtott be, és a keresetlevelet a bíróság nem
utasította vissza vagy nem utasította el. Ha a felszámoló az egyszerűsített
felszámolás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be a bíróságnak, záró adóbevallást is
készít,” szöveg,]
lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § 14. pont
Módosítás jellege: módosítás
17. §
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
14. 69. § (2) bekezdésében az „eljárás olyan, a Kormány által rendeletben stratégiailag
kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a jelen
törvény 68-70. §-át is alkalmazni kell” szövegrész helyébe az „eljárás olyan gazdálkodó
szervezet ellen folyik, amelynek esetében [e fejezet]a 68–70. § rendelkezéseit is
alkalmazni kell” szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § 15. pont
Módosítás jellege: módosítás
17. §
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
15. 69. § (10) bekezdésében az „az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben stratégiailag
kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a jelen
törvény 68-70. §-át is alkalmazni kell” szövegrész helyébe az „az eljárás olyan, a
Kormány által a 65. § (1) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott gazdálkodó
szervezet ellen folyik, amelynek esetében [e fejezet]a 68–70. § rendelkezéseit is
alkalmazni kell” szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - 1991. évi XLIX. törvény 66. § (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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18. §
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 27/A. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja és 27/A. § (4) bekezdés b) pont bl) alpontja
nem alkalmazható a stratégiailag kiemelt [csődeljárásokra]csődeljárásokban és felszámolási
eljárásokban.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás
22. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
19/H. §[-ában] (1) bekezdésében az „a személy azonosítása” szövegrész helyébe az „a személy
– ideértve az elhunyt személyt – azonosítása” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - 1993. évi III. törvény 24/C. §
Módosítás jellege: módosítás
23. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „Adatkezelés”
című alcíme a következő 24/C. §-sal egészül ki:
„24/C. §
(1) A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: SZIN Nonprofit Kft.) a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi
Tervében megvalósuló, az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét
szolgáló digitalizációs program (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program)
megvalósításához kapcsolódó, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet 6. § e) pontjában foglalt szakmatámogatási feladatának elősegítése, a Program
igénybevételére jogosult célcsoport tagjainak bevonása, a kapcsolattartás elősegítése és a
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Programban biztosított szolgáltatás nyújtásának érdekében[feladatai ellátása során], a
Program megvalósításának ideje alatt kezeli
a)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 24/L. §-a szerinti személy (a továbbiakban: Programban részt vevő személy)
természetes személyazonosító és lakcímadatait, elhalálozás esetén az elhalálozás és holttá
nyilvánítás tényére és idejére vonatkozó adatokat, a külföldön történő letelepedés esetén
e tényre vonatkozó adatokat, valamint
b)
a Programban részt vevő személy által megjelölt, a Programban való részvételt vállaló
kontaktszemélynek a természetes személyazonosító és lakcímadatait.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti időtartam elteltével, illetve ha a Program keretében nyújtott
szolgáltatást a Programban részt vevő személy vagy az általa megjelölt kontaktszemély nem
kívánja igénybe venni, illetve a kapcsolattartáshoz a továbbiakban nem járul hozzá, az (1)
bekezdés szerinti adatokat a SZIN Nonprofit Kft. haladéktalanul törli.
(3)
A SZIN Nonprofit Kft. az elhalálozás és holttá nyilvánítás tényének bejegyzését
követően az elhunyt személy (1) bekezdés szerinti adatait a halálesetről történő hivatalos
tudomásszerzést követő 60 napig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
(4)
A SZIN Nonprofit Kft. a külföldön történő letelepedésről való hivatalos
tudomásszerzést követő 60 napig kezeli a külföldön letelepedett személy (1) bekezdés szerinti
adatait, ezt követően haladéktalanul törli.
(5)
A SZIN Nonprofit Kft. a Programban részt vevő személyekről és az általuk tett
jelzésekről – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai adatokat szolgáltat a
[szociál- és nyugdíjpolitikáért]szociálpolitikáért felelős miniszter részére.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: módosítás
25. §
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A (3) bekezdéstől eltérően a magyar légtérben a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. §-a szerinti jogi személy
közszolgálati médiaszolgáltatási feladatai ellátása érdekében működtetett pilóta nélküli
légijármű[pilóta nélküli légijárművel jogosult] lakott terület felett eseti légtér kijelölése
nélkül jogosult UAS-műveletet végrehajtani, továbbá a környezetvédelmi érdekből korlátozott
légtérben is [pilóta nélküli légijárművel] UAS-műveletet végrehajtani, a kormányhivatal
előzetes tájékoztatása mellett.”
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Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 26. §
Módosítás jellege: kiegészítés
26. §
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény 23. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„u) az egészségügyről szóló törvény szerinti védettségi igazolványt kiállító hatóság, a
védettségi igazolvány kiállítása érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 26. §
Módosítás jellege: kiegészítés
26. §
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. §
Az adattovábbítás kivételével a személyi azonosító kezelésére a 32. §-ban foglaltakon kívül
jogosult az egészségügyről szóló törvény szerinti védettségi igazolványt kiállító hatóság a
védettségi igazolvány kiállítása érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (3) [bekezdése a következő l) ponttal egészül
ki]bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –]
„[l)]k) az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltató, valamint az (1)
bekezdés n) pontja szerinti SZIN Nonprofit Kft.,”
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(kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt
feladataik ellátása érdekében az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak
azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani
kell.)

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - 1997. évi XLVII. törvény 20. § (3c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
27. §
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 20. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A kormányablak, továbbá – ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy
büntetőeljárás indult – a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerinti, az eltemettetéshez
és elhamvasztáshoz szükséges engedélyt kiadó hatóság az [egészségügyről szóló
törvény]Eütv. szerinti halottvizsgálati bizonyítványról készített papíralapú másolat kiállítása
céljából, az ehhez szükséges ideig kezeli a halottvizsgálati bizonyítványról készített papíralapú
másolat kiállításához szükséges adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: módosítás
28. §
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény a következő [III/D.]III/C. Fejezettel egészül ki:
„[III/D.]III/C. Fejezet
A Covid-19 megbetegedés ellen külföldön kapott védőoltásoknak az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő bejelentése
35/S. §
A külpolitikáért felelős miniszternek – az egészségügyért felelős miniszter és a közbiztonságért
felelős miniszter egyetértésével – kiadott rendeletében megjelölt országban, az Európai
Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált Covid-19
elleni védőoltással beoltott
a)
magyar állampolgár, valamint
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b)

a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó
nem magyar állampolgár
e fejezet szerint kérheti Covid-19 elleni védőoltásának bejegyzését az EESZT-be.
35/T. §
(1) A Covid-19 elleni védőoltás EESZT-be történő bejegyzésére a 2. § a) vagy b) pontja szerinti
személy (a továbbiakban együtt: bejelentő) bejelentése alapján kerül sor.
(2) A bejelentő az (1) bekezdés szerinti bejelentését a Kormány rendeletében meghatározott
szervnél és módon teheti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
a)
a bejelentő természetes személyazonosító adatait,
b)
a bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa számát,
c)
az oltás tényének külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által
kiállított magyar vagy angol nyelvű igazolását, más idegen nyelvű igazolás esetén annak
hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a Covid19világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis,
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covidigazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június
14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.)
Melléklet (1) bekezdés c)-j) pontjában meghatározottakat, valamint
d)
a bejelentő TAJ számát, ha azzal rendelkezik.
(4) A bejelentő a (3) bekezdés c) pontja szerinti adatokat az EUr. szerinti, külföldi állam által
kiállított digitális Covid-igazolvánnyal is igazolhatja.
35/U. §
A 35/T. § (2) bekezdése szerinti szerv bejelentés esetén haladéktalanul intézkedik, hogy a
feladat- és hatáskörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató a 35/T. § (3) bekezdés c) pontja
szerinti igazolás adatait az EESZT-ben rögzítse. A 35/T. § (3) bekezdése szerinti adatokat a
35/T. § (2) bekezdése szerinti szerv azok továbbításáig kezeli.
35/V. §
A 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentés illeték- és díjmentes.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás
29. §
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 38. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
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„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 35/T. § (2) bekezdése szerinti szervet és
bejelentési módokat rendeletben határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
32. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény[ XI. Fejezet]
„Átmeneti rendelkezések” [című ]alcíme a következő 82/S. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - 1997. évi LXXXIII. törvény 82/S. § (1)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
32. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény XI. Fejezet
„Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 82/S. §-sal egészül ki:
„82/S. §
(1) [E törvénynek a]A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2021. évi LXXXIX. törvénnyel megállapított
a)
5/B. § f) pontjában,
b)
„Utazási költségtérítési támogatás” [című alcímében]alcímben,
c)
29. § (7) bekezdésében, valamint
d)
62. § (2a) és (2b) bekezdésében
foglalt [rendelkezései]rendelkezések helyett [az Ebtv. ]a 2021. december 31-én hatályos 5/B.
§
f)
pontjában,
„Utazási
[költségtérítési
támogatás]költségtérítés”
[című
alcímében]alcímben, 29. § (7) bekezdésében, valamint 62. § (2a) és (2b) bekezdésében foglalt
[rendelkezéseit]rendelkezéseket kell alkalmazni 2022. július 1-jéig.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 34. §
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Módosítás jellege: kiegészítés
34. §
(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A járványügyi hatóság elrendelheti a hatósági házi karantén szabályai betartásának az
érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az
arcképmásának és az általa megadott egészségügyi adatainak a továbbítására alkalmas
elektronikus szoftver (a továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését,
ha
a) a járványügyi hatóság mérlegelése szerint a hatósági házi karantén célja ezen eszköz
alkalmazásával is biztosítható, és
b) az érintett nagykorú cselekvőképes személy nyilatkozik, hogy
ba) a karantén szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő
eszközzel rendelkezik, valamint
bb) a karantén szoftver telepítését és használatát önként vállalja.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) A karantén szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a
rendőrség – elsősorban elektronikus úton – ellenőrzi, amelynek során az (1) bekezdés szerint
elrendelt, a karantén szoftver alkalmazásával történő ellenőrzéssel érintett személy (a
továbbiakban: érintett személy) köteles együttműködni, és a karantén szoftverrel a rendőrség
által előírt műveletet elvégezni. A rendőrség a karantén szoftver útján megadott mozgási
adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival. Az
ellenőrzés nem járhat az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és
6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes
ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a karantén szoftver által biztosított ellenőrzés kijátszásának
gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a karantén szoftver használatát elmulasztja.”
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a hatósági házi karantén szabályai betartásának a karantén szoftver alkalmazásával
történő ellenőrzését a járványügyi hatóság az (1) bekezdés szerint nem rendeli el, a hatósági
házi karantén szabályainak megtartását a rendőrség személyes jelenlét útján ellenőrzi.”
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Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
34. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. [Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át
követően]Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
34. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:
„74/D. §
(1) [Az (1) bekezdés]A 74/C. § (1) bekezdése szerinti tényt igazoló hatósági igazolvány (a
továbbiakban: védettségi igazolvány) – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –
legfeljebb a következő adatokat tartalmazhatja:
a)
az érintett nevét,
b)
az
érintettnek
a
személyazonosság
igazolására
alkalmas
hatósági
[igazolvány]igazolványa megnevezését és okmányazonosítóját,
c)
a védettségi igazolvány sorszámát,
d)
védőoltás esetében az oltóanyag típusát, az oltás dátumát,
e)
a védettség érvényességét,
f)
az a)–e) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható
adattároló kódot,
g)
szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat,
h)
a fertőző betegség megnevezését.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/D. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
34. §
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:
„(5) Ezen alcím felgyógyultságra vonatkozó szabályait akkor kell alkalmazni, ha a Kormány
rendeletében meghatározottak szerint a felgyógyultság [az (1) bekezdés]a 74/C. § (1)
bekezdése szerinti védettséget igazol.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/F. § (2) bekezdés
a) pont
Módosítás jellege: módosítás
34. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:
„(2) A kiállító hatóság
a)
az EESZT működtetőjétől
aa) – ha a védettségi igazolvány érvényessége a Kormány rendelete szerint az érintettnek
a fertőző betegségből történő felgyógyulásától, vagy a fertőzés igazolásától
számítandó – a felgyógyult személy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (ezen
alcím alkalmazásában a továbbiakban: TAJ szám), a 74/D. § (1) bekezdés f) pontja
szerinti adatot, valamint a Kormány rendeletében meghatározottak szerint az
érintettnek a fertőzés igazolásának, vagy a fertőző betegségből történt
felgyógyulásának időpontját,
ab) az oltott személy TAJ számát, a 74/D. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti adatot,
valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat,
automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás
útján – átveszi.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/G. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
34. §
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:
„(4) Ha a Kormány rendeletében megjelölt fertőző betegség a SARS-CoV-2 koronavírus által
okozott COVID-19 betegség, a Kormány rendeletében kijelölheti az (1) bekezdés szerinti
applikációt [a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az
oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós
digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet]a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás
megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra
vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és
elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolványnak. Ebben az esetben
az applikáció az EUr.-ben meghatározott, az uniós digitális Covid-igazolványon feltüntetendő
adatokat jeleníti meg.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/H. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
34. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:
„[(6) A 74/F. § (2) bekezdésétől eltérően a kiállító hatóság a TAJ szám helyett a (2) bekezdés
szerinti adatot adja át az EESZT működtetőjének.]”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
34. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. Címe a 74/B. §-át követően a
következő alcímmel egészül ki:
„(2) A külpolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel és a
közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban
kapott, a Kormány rendeletében meghatározott védőoltás esetén a magyar állampolgár és a
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Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem
magyar állampolgár részére a kiállító hatóság a védettségi igazolványt 15 napon belül
díjmentesen állítja ki.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (2) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 217. §
(2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 217. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogszabályban kijelölt, [eHVB]az
Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszer működtetője a (2) bekezdés
szerinti, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításához szükséges,
a) az elhunytra vonatkozó adatokat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 30 évig,
b) az eltemettetésre kötelezettre, illetve [a temetést intézőre]az eltemettetőre vonatkozó
adatokat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 5 évig
kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (2) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 232/B. §
(18) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. §-a a következő (14)-(18)
bekezdéssel egészül ki:
„[(18) A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel
kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi
szempontból veszélyeztetett személy (14) bekezdés szerinti adataihoz a (14) bekezdés
szerinti egészségügyi államigazgatási szerv
a)
az érintett kezelését végző orvos,
b)
az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c)
a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d)
a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy
szerv, valamint
e)
a NER végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv
feladatkörrel rendelkező alkalmazottja részére – kérésükre – hozzáférést biztosít, ha a
megkereső igazolja, hogy az adatot más szervtől beszerezni nem tudja és az adat az
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érintett kezeléséhez vagy a megkereső szerv járványügyi feladatai ellátásához
elengedhetetlenül szükséges.]
(18) A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel
kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból
veszélyeztetett személy (14) bekezdés szerinti adataihoz a (14) bekezdés szerinti egészségügyi
államigazgatási szerv
a)
az érintett kezelését végző orvos,
b)
az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c)
a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d)
a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv,
valamint
e)
a NER végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel
rendelkező alkalmazottja
részére – kérésükre – hozzáférést biztosít, ha a megkereső igazolja, hogy az adatot más szervtől
beszerezni nem tudja és az adat az érintett kezeléséhez vagy a megkereső szerv járványügyi
feladatai ellátásához elengedhetetlenül szükséges.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (1) és (2)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
38. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal
egészül ki:
„232/H. §
(1) Járványügyi készültség esetén az állami, [illetve ]önkormányzati, közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban
vagy tulajdonban működő szervnél, intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak
tekintetében [-]– a (16) és (17) bekezdés szerinti kivétellel [-]– az alapvető munkáltatói jogokat
gyakorló személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: munkáltató) a fenntartó, illetve a
tulajdonos jóváhagyásával – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör
sajátosságaira is figyelemmel – a járványügyi készültség bevezetésének alapjául szolgáló
járványt okozó kórokozó elleni – Magyarországon alkalmazott – védőoltást (e §
alkalmazásában a továbbiakban: védőoltás) a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg,
kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás alól az (5) bekezdés szerint mentesül.
(2) Az állami, [illetve ]önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban
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működő szerv, intézmény vagy gazdasági társaság fenntartója, illetve tulajdonosa határidő
tűzésével kötelezheti a munkáltatót az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételére, ha azt az
egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel
indokoltnak tartja.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
38. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal
egészül ki:
„(9) A munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott
jogviszonyát – a foglalkoztatott végkielégítésre való jogosultsága nélkül – felmentéssel, illetve
felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti a járványügyi készültség megszűnésének
napjával, de legkorábban a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított hat hónap
elteltével, vagy a járványügyi készültség ideje alatt a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés
szerinti elrendelésétől számított egy év leteltével, ha
a) a foglalkoztatott a védőoltást nem igazolta a munkáltató felé a munkáltató által meghatározott
módon, vagy
b) a foglalkoztatott a (6) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (14)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
38. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal
egészül ki:
„(14) A [munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak a védőoltás felvételére vonatkozó adatait,
valamint a védőoltás ellenjavallatára vonatkozó – (6) bekezdése szerinti orvosi
szakvéleményben szereplő – adatokat.]védőoltás felvételének ellenőrzése céljából a
munkáltató kezeli
a) a foglalkoztatott nevét, születési helyét és idejét,
b) a foglalkoztatott Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
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c) a védőoltás típusát és a dózisainak számát,
d) a védőoltás felvételének időpontját,
e) a védőoltás ellenjavallatára vonatkozó – (6) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményben
szereplő – adatokat,
f) a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés tényét és a mentesülés
megszűnésének várható időpontját, ha a (13) bekezdés alkalmazására kerül sor.”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (15)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
38. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal
egészül ki:
„(15) A munkáltató a (14) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának
megvalósításához szükséges mértékben, de legfeljebb az oltási kötelezettség teljesítését követő
6. hónap végéig [és ideig] kezelheti. Ha a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
az oltási kötelezettség nem teljesítése miatt megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor a
munkáltató a (14) bekezdés szerinti adatokat az érintett foglalkoztatására irányuló jogviszony
megszűnését vagy megszüntetését követő egy évig kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § új (17)
bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
38. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal
egészül ki:
„(17) E § rendelkezései nem alkalmazhatóak a bíróságok szervezetében és az ügyészség
szervezetében foglalkoztatottak esetében.”
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Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (18a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
39. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. §-a a következő (18a) bekezdéssel
egészül ki:
„(18a) A (18) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatos feladatokat az átvevő szolgáltató
helyett az egészségügy irányításáért felelős szerv is végezheti. Az in vitro fertilizációs eljárások
egyes veszélyhelyzeti szabályairól szóló [55/2022.]155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján
átadott adatokat a (18) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét követően legkésőbb 8 napon
belül törli.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 247. §
(1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
41. §
(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:
a)
a 74/C. § (1) bekezdése szerinti esetben a fertőzés típusát,
b)
a 74/C. § (1) bekezdése szerinti körülmény fennállására tekintettel a védettség igazolása
milyen módon - védettségi igazolvány, illetve applikáció útján - történik,
c)
a 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzés elleni védettség igazolása melyik, a 74/C. § (1)
bekezdése szerinti tény igazolásával történhet,
d)
- ha a 74/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tény igazolása is a védettség igazolásának
módja - a felgyógyultság igazolásának részletes szabályait,
e)
a védettségi igazolvány adattartalmát, annak megjelenítésének módját,
f)
az applikáció adattartalmát,
g)
a védettségi igazolvány kiállításával, illetve az applikáció működésével kapcsolatos
részletes szabályokat,
h)
a védettség érvényességének számítását,
i)
a 74/E. § (1) bekezdése szerinti kiállító hatóságot,
j)
[az]a 74/E. § szerinti eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
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k)
l)

a 74/K. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket,
eseteket, a védettség igazolásához szükséges okmányokat,
a 74/K. § (2) bekezdése szerinti személyeket.”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (2) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény 247. §
(5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap
a)
a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős
miniszterrel egyetértésben – a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjat, a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
b)
a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az egészségügyért felelős miniszterrel és a
közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben – a 74/J. § (2) bekezdése szerinti
országokat
rendeletben állapítsa meg.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - 2006. évi V. törvény 9/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
47. §
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
9/C. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A cégbíróság a felszámolási eljárást követően, folytatva a kényszertörlési eljárást, az
eltiltásról a kényszertörlési eljárás iratai, különösen a törvénysértő működésben való közrehatás
vizsgálata során keletkezett bizonyítási eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további
bizonyítást is lefolytathat.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[50. §
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 120. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„d) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19i 2008/104/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)]

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás
52. §
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/H. §-a a
következő [(2) ](2a) bekezdéssel[bekezdése] egészül ki[helyébe a következő rendelkezés
lép]:
„[(2)](2a) [Az (1) bekezdésben meghatározott élelmiszer-kiskereskedőn kívüli más
élelmiszer-vállalkozó a minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt legalább 48 órával a
kereskedelmi forgalmazás céljából a birtokában lévő élelmiszert jogosult karitatív
szervezet javára felajánlani, valamint az ÉMK részére önkéntesen felajánlhatja az ÉMKval történt megegyezés alapján. ]Az ÉMK logisztikai indokok alapján megjelölheti a
felajánlott élelmiszer átadásának helyszínét és időpontját, ahova a felajánló [élelmiszerkiskereskedő ]az élelmiszert elszállítja. Az ÉMK az átadás helyszínét úgy határozza meg, hogy
a felajánlott élelmiszer szállítása a lehető legkisebb káros környezeti hatással járjon, és a
[felajánló élelmiszer-kiskerekedőnek]felajánlónak a lehető legkisebb hátrányt okozzon,
figyelembe véve a felajánló [élelmiszer-kiskereskedő ]és az élelmiszert lejegyző karitatív
szervezet telephelyeinek földrajzi elhelyezkedését, és biztosítja, hogy a karitatív szervezet az
ÉMK élelmiszermentési adatbázisán keresztül lejegyzett élelmiszert a lejegyzés időpontjától
számított 24 órán belül átvehesse.”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: módosítás
53. §
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (4)
bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó)
„f) a lakosság élelmiszerrel való ellátásának zavartalan biztosítása érdekében élelmiszer- vagy
takarmány összetevő, -termék vagy -termékcsoport átmeneti helyettesítését lehetővé tevő[ termék vagy -termékcsoport átmeneti helyettesítését lehetővé tevő]”
(határozatát a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a
nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első
közzététel időpontja minősül.)

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
57. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/K. §-sal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
58. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/L. §-sal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
59. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/M. §-sal
egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás
60. §
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdése a következő f)
ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„f)
minősített kölcsönbeadó: az a b) pont és a 215. § szerinti kölcsönbeadó, aki harmadik
országbeli
állampolgárok
magyarországi
foglalkoztatására
[egyéb
jogszabályokban]jogszabályban foglalt feltételek alapján jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. §
Módosítás jellege: elhagyás
[62. §
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő r) ponttal
egészül ki:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„r) az Európai Parlament és Tanács 2011/98/EU irányelve (2011. december 13.), a
harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési
eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén
jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól.”]

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés - 2012. évi CLIX. törvény 2. § 22.
pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 22. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„22. könyvelt küldemény: olyan postai küldemény, amelynek a postai szolgáltató a felvételét –
[a postai szolgáltató]írásban vagy más bizonyítható módon[ a feladó irányában elismeri és
kézbesítését] –, valamint[
a)] a jogosult [átvevővel]átvevő részére történő kézbesítését – az erre szolgáló okiraton, vagy
[az aláírást]a kézbesítés tényét rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb
technika alkalmazásával – a feladó irányában [elismerteti vagy
b) rögzített ajánlott levélküldemény esetében]elismeri;”

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 24b. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„24b. nem postai funkció: postai szolgáltatásnak nem minősülő tevékenységek, így különösen
a postaszolgálat-irányítási, a feladást megelőző és azt követő, valamint a kézbesítést megelőző
és azt követő küldeményrendezési szolgáltatások, ezen belül:
a) a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó, nem postai szolgáltató által végzett adatrögzítés;
b) a postai küldemény felvételét követő tárolási, raktározási, megőrzési tevékenység;
c) a postai szolgáltató általi sikertelen kézbesítést követő tárolási, raktározási, megőrzési
tevékenység;
d) a postai szolgáltató által kijelölt, a felhasználók számára elérhető helyiségben vagy helyen
megőrzésre elhelyezett postai küldeménynek a postai szolgáltató által végzett kézbesítést
elősegítő kiadása, valamint az ahhoz kapcsolódó adatellenőrzési tevékenység;”

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3)–(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §-a a következő 37a. ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
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„37a. rögzített ajánlott levélküldemény: az a könyvelt levélküldemény, [amelynek kézbesítését
a postai szolgáltató a 22. pont b) alpontja szerint ismeri el és ]amelyhez az ajánlott
szolgáltatáson túl egyéb többletszolgáltatás nem vehető igénybe;”
(4) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 40. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„40. tértivevény-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő – személyes átadással
kézbesítendő könyvelt küldeményekhez igénybe vehető – postai többletszolgáltatás, [amely
alapján]amelynek teljesítése során a postai szolgáltató [a könyvelt küldemény személyes
átadással történt kézbesítése]a kézbesítés napját, valamint a jogosult átvevő nevét és
[aláírását rögzítő]a postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzést tartalmazó okiratot vagy
– erre irányuló szerződés esetén – annak digitalizált változatát a feladónak visszajuttatja, vagy
[az aláírást rögzítő]a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel [készített]felvett
adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja;”
(5) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 42. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„42. utánvétel-szolgáltatás: az a – személyes átadással kézbesítendő könyvelt küldeményekhez
igénybe vehető – többletszolgáltatás, amely teljesítése során a postai szolgáltató a postai
küldeményt a feladó által meghatározott összeg készpénzben vagy egyéb módon történő
beszedését követően személyes átadással kézbesíti, és az így beszedett összeget a címzett
megbízásából a feladó részére a Hpt. 6. § (1) [bekezdésében]bekezdés 54. pontjában
meghatározott [valamely ]pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el;”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 65. §
Módosítás jellege: kiegészítés
65. §
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 26. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) Készpénzt a címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kell
kifizetni. A készpénz – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott részletes szabályok szerint történő – kifizetése során az egyetemes postai
szolgáltató a kifizetés napját, valamint a jogosult átvevő aláírását és az átvétel jogcímét –
kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – rögzíti, és – amennyiben a készpénz feladójával
megkötött szerződés a készpénz átadásának részletes szabályait tartalmazó általános szerződési
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feltételek alapján így rendelkezik – az ezeket tartalmazó okiratot vagy annak digitalizált
változatát a feladónak visszajuttatja, vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel
felvett adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja.”

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. §
Módosítás jellege: módosítás
65. §
(1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) Könyvelt postai küldeményt – ide nem értve a rögzített ajánlott levélküldeményt – a
címzettnek vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kell kézbesíteni. A
szerződő felek nem állapodhatnak meg olyan szerződéses kikötésben, amely az e törvény
alapján személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemények személyes átadása
mellőzésével történő kézbesítését lehetővé teszi. A személyes átadással kézbesítendő könyvelt
postai küldemény [címen való]sikertelen kézbesítése esetén kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában a postai szolgáltató a küldemény fajtájáról, a kézbesítés
megkísérlésének napjáról, valamint arról, hogy a küldemény hol és mikor vehető át, írásbeli
értesítőt hagy hátra. Az értesítő elhelyezésére a nem könyvelt postai küldemény kézbesítésének
a szabályai az irányadóak.”
(2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. §-a a következő (3a)
bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény átvételének megtagadása
esetén a címzett vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai
küldemény átvételének megtagadására jogosult egyéb jogosult átvevő az azonnali átvételtől
elzárkózó egyértelmű nyilatkozatát – a kézbesítési okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő
egyéb technikai eszközön, valamint a küldeményen vagy a kísérő okiraton aláírása
feltüntetésével – köteles a postai szolgáltató részére írásban megadni. Az aláírás feltüntetésének
megtagadása esetén, továbbá a küldemény átvételét megtagadó nyilatkozat alapján a postai
küldemény további kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet állapítja meg.”
(3) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (8) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(8) A személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény igazolt átvételi
jogosultsággal és igazolt személyazonossággal rendelkező címzettnek vagy az egyéb jogosult
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átvevőnek – az erre szolgáló okiraton vagy a kézbesítés tényét rögzítő eszközön az átvevő
személyazonosságának igazolására alkalmas okmány elnevezése, betűjele és száma postai
szolgáltató által történő rögzítését követően – kézbesíthető. A személyazonosság és az átvételi
jogosultság igazolásával kapcsolatos részletes technikai szabályokat, valamint a
személyazonosság és az átvételi jogosultság igazolásának módját az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg. A postai szolgáltató a személyazonosság
igazolását – ha az e küldemények kézbesítése nem levélszekrénybe történő elhelyezéssel
történik és az átvétel érdekében a kézbesítési ponton megjelenő személy átvételi jogosultsága
vagy a személyazonossága kétséges – nem könyvelt postai küldemény, valamint rögzített
ajánlott levélküldemény kézbesítése esetén is kéri.”
(4) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (11) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a kézbesítés tényének rögzítése vagy – a b) pont szerinti esetben – az aláírás képének
rögzítése és az ezt az adatot is tartalmazó elektronikus dokumentum létrehozása megfelel a
kormányrendeletben, illetve az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladott küldemények
esetén az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott eszköz- és
rendszerkövetelményeknek, akkor a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel felvett
elektronikus dokumentum az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy
a) könyvelt levélküldemény vagy hivatalos irat – ide nem értve a rögzített ajánlott
levélküldeményt – kézbesítése során a küldemény személyes átadással kézbesítésre került a
jogosult átvevő részére,
b) nemzetközi postautalvány-szolgáltatás, készpénzátutalás vagy fizetési számláról történő
készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás teljesítése során az egyetemes postai szolgáltató
által kifizetett összeget a jogosult átvevő átvette.”

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 66. §
Módosítás jellege: kiegészítés
66. §
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 55. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(7) A postai szolgáltató az adatkezelése során a postai szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, a
teljesítés elszámolásához, igazolásához és utólagos ellenőrzéséhez szükséges adatokat a postai
küldemény feladását követő ötödik naptári év utolsó napjáig köteles megőrizni.”
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Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. §
Módosítás jellege: módosítás
66. §
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
a) 41. § (2) bekezdésében a „Nem könyvelt postai küldemény” szövegrész helyébe a „Nem
könyvelt postai küldemény, valamint a rögzített ajánlott levélküldemény” szöveg,
b) [41. § (8) bekezdésében a „Könyvelt postai küldemény átvételének” szövegrész helyébe
a „Könyvelt postai küldemény személyes átvételének” szöveg és a „nem könyvelt postai
küldemény kézbesítése” szövegrész helyébe a „nem könyvelt postai küldemény, valamint
rögzített ajánlott levélküldemény kézbesítése” szöveg,
c) ]42. § (1) bekezdésében az „A könyvelt postai küldeménynek” szövegrész helyébe az „A
személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldeménynek” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - 2012. évi CCV. törvény 46/A. § új (3)
bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
67. §
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerint megállapított illetmény összege nem éri el a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
kormányrendelet szerinti minimálbér vagy garantált bérminimum összegét – vagy részszolgálatteljesítés esetén annak arányosított részét –, a különbözetet a 122. § (6) bekezdése
szerinti kiegészítő illetményként kell megállapítani.”

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - 2018. évi CXIV. törvény 99/E. §
Módosítás jellege: módosítás
71. §
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 17. alcíme a következő
99/E. §-sal egészül ki:
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„99/E. §
E törvénynek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022.
évi ... törvény [(a továbbiakban: Módtv.) ]hatálybalépését megelőző napon hatályos 82/A. §a és 82/B. §-a alapján a 2020. július 1-je és a [Módtv.]veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi ... törvény hatálybalépése közötti
időszakra járó árvák kiegészítő támogatását utólag, egy összegben, miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint kell megállapítani és folyósítani, és 2022. december 31-ig, de
legkésőbb a jogosultság jogerős megállapítását követő 60. napig kell kifizetni.”

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
72. §
Hatályát veszti a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
a)
82/A. §-ában a „ , valamint az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és
folyósításának részletes szabályait” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. §
Módosítás jellege: módosítás
73. §
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény [4-8. §-a]4. alcíme.

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 75. §
Módosítás jellege: kiegészítés
75. §
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 34. alcíme.
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Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. §
Módosítás jellege: módosítás
76. §
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 83. §-a, 89. §-a, 90. §-a, [92. §-a és
166. §-a]valamint 42. és 70. alcíme.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § - 2020. évi C. törvény 9. § (7) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
79. §
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 9. §-a a következő (3)-(9)
bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szolgálati elismerést az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy részére
b)
[ha]amennyiben az egészségügyi szolgálati [jogviszonyban álló személy ]jogviszonya
a nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, a megszűnés évében esedékessé váló szolgálati
elismerést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni.”

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - 2021. évi XLIII. törvény 21/A. § (3) bekezdés
e) pont eb) alpont
Módosítás jellege: módosítás
87. §
A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény a következő IV/A. Fejezettel
egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti naplóban a nyilvántartó szerv rögzíti
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e)

szolgáltató által kezdeményezett adat-hozzáférés esetén
eb) ha az adathozzáférést végző szolgáltató jogi személy [és]vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, a szolgáltató nevében eljáró, hozzáféréssel rendelkező
természetes személy nevét,”

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - 2021. évi XLIII. törvény 21/B. § (3) bekezdés
d) pont
Módosítás jellege: módosítás
87. §
A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény a következő IV/A. Fejezettel
egészül ki:
„(3) A regisztráció során az adathozzáférést igénylő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet közli
d)
az adathozzáférésre jogosult természetes személynek (a továbbiakban: regisztráció
kezdeményezésére jogosult) a (2) [bekezdés a)-d) bekezdésében]bekezdésben
meghatározott adatait.”

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - 2021. évi XLIII. törvény 21/B. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
87. §
A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény a következő IV/A. Fejezettel
egészül ki:
„(6) Sikeres regisztráció esetén a regisztráció kezdeményezésére jogosult személy a
nyilvántartó szerv által meghatározott módon kijelölheti azt az (1) bekezdésben meghatározott
szervezettel szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló természetes személyt, aki a szervezet nevében hozzáféréssel rendelkezhet a
4. § (1) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokhoz.
A kijelölés során a regisztráció kezdeményezésére jogosult személy megadja a hozzáférésre
jogosult természetes személy (2) [bekezdés a)-d) pontokban]bekezdésben meghatározott
adatait.”
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Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - 2021. évi XLIII. törvény 27/A. §
Módosítás jellege: módosítás
89. §
A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 16. alcíme a következő
27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. §
Ez a törvény
a)
az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az
1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 11-i[ európai parlamenti
és tanácsi] 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3a)
bekezdésének,
b)
a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a
2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi
határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU)
2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (6) és (7) bekezdésének
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 92. §
Módosítás jellege: kiegészítés
92. §
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. §
(1) A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak
megsegítésére létrehozott, közhasznú tevékenységet végző alapítvány (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) az elhunyt személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2.
pontja szerinti hozzátartozójának (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
kedvezményezett) az Alapítványhoz benyújtott támogatásra irányuló kérelme esetén – a
kérelem megalapozottságának az Alapítvány által történő vizsgálata érdekében – a járványügyi
35

feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szervtől, valamint a kincstár által vezetett
(3) bekezdés szerinti nyilvántartásokból adatigényléssel élhet.
(2) A járványügyi feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szerv az Alapítvány írásos
megkeresése alapján 15 napon belül tájékoztatja az Alapítványt arról, hogy az Alapítvány által
a kedvezményezett kérelme alapján megjelölt elhunyt személyt a halál időpontjában igazolt,
aktív SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttként rögzítette-e.
(3) A kincstár az Alapítvány részére a kedvezményezett vonatkozásában az Alapítvány írásos
megkeresése alapján 15 napon belül adatot szolgáltat
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
1993. évi III. törvény) 18/B. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartásban szereplő ellátásra
való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a szerinti
nyilvántartásból a nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén a
megállapított, illetve folyósított ellátás összegéről,
c) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 45. §-a szerinti nyilvántartásból
a nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről.
(4) Az Alapítvány a (2) bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli az elhunyt személy
természetes személyazonosító adatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(5) Az Alapítvány a (3) bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli a kedvezményezett
természetes személyazonosító adatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(6) Az Alapítvány a (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés szerint első alkalommal benyújtott
kérelemmel egyidejűleg az Alapítvány alapító okiratát is megküldi a közhasznú jogállás,
valamint a koronavírus-világjárvány miatt hozzátartozójukat elveszítő személyek
megsegítésére irányuló cél ellenőrzése érdekében a járványügyi feladatkörben eljáró
egészségügyi államigazgatási szervnek, illetve a kincstárnak. Az Alapítvány az alapító okirat
módosítása esetén – a módosítást követően benyújtott első kérelemmel egyidejűleg – az alapító
okiratot ismételten megküldi a járványügyi feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási
szervnek, valamint a kincstárnak.”

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § - 2021. évi XCIX. törvény 98/B. § nyitó
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
93. §
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a
következő 98/A. és 98/B. §-sal egészül ki:
„98/B. §
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[A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló]Az 1993. évi III. törvény 130. §-a
szerinti támogatás a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy napi munkavégzésétől
függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik”

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás
98. §
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
f) 76. § (1) bekezdésében a „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
[felszámolási eljárásában]felszámolása során” szövegrész helyébe a „stratégiailag kiemelt
jelentőségű felszámolási eljárásban” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás
100. §
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
d)
96. § (5) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépésének hónapját követő harmadik
hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe a „2022. október 31-éig” szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. §
Módosítás jellege: módosítás
103. §
Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX.
törvény [119. §-a]48. alcíme.
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Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. §
Módosítás jellege: módosítás
[112. §
(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
(2) A 43. alcím 2022. június 2-án lép hatályba.
(3) A 18. § és a 40. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 20. §, a 22. §, a 27. §, a 35. § és a 43. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.]
112. §
(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
(2) A 44. alcím 2022. június 2-án lép hatályba.
(3) A 19. § és a 41. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 21. §, a 23. §, a 30. §, a 39. § és a 47. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. §
Módosítás jellege: módosítás
[114. §
E törvény
a)
29. alcíme az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
b)
102. § a) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
c)
102. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
d)
107. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése
alapján,
e)
107. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és
35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.]
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114. §
E törvény
a) 30. alcíme az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
b) 108. § a) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
c) 108. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
d) 113. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése alapján,
e) 113. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk
(1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: elhagyás
115. §
(1) E törvény
[a) 11. alcíme, 26. alcíme és 32. alcíme a munkaerő-kölcsönzés keretében történő
munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK parlamenti és tanácsi
irányelvnek,]
való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
115. §
(1) E törvény
b) [11. alcíme, ]26. alcíme [és 32. alcíme ]a harmadik országbeli állampolgárok valamely
tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre
irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely
tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december
13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) E törvény
b)
39. alcíme az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról,
valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember
11-i[ európai parlamenti és tanácsi] 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet 7. cikk (3a) bekezdésének,
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet megjelölés
Módosítás jellege: módosítás
1. melléklet a 2022. évi … törvényhez

Módosítópont sorszáma: 80.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
A törvényjavaslat érintett rendelkezése:

1. 5. § (1) bekezdés

2. 5. § (2) bekezdés
3. 5. § (2) bekezdés
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7. § (2) bekezdés
9. §
11. § (14) bekezdés
11. § (14) bekezdés
20. § - 1992. évi LXVI. törvény 24/M. § (1)
bekezdés c) pont
20. § - 1992. évi LXVI. törvény 24/M. § (1)
bekezdés c) pont
28. § - 1997. évi XLVII. törvény 35/S. § b)
pont
34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/D. § (4)
bekezdés
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Szövegrész a
javaslatban:
Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási Térben (a
továbbiakban: EESZT)
társadalombiztosítási
azonosító jele
társadalombiztosítási
azonosító jelet
Kamara) a Szaktv.
a jogszabályban
Azzal
tisztjelölttel
a személyazonossága

Szövegrész helyesen:

EESZT-ben
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
Társadalombiztosítási
Azonosító Jelet
Kamara) Szaktv.
jogszabályban
Annak
tisztjelöltnek
személyazonossága

igazolvány

igazolványa

a Magyarország

Magyarország

oltás dátumát

az oltás dátumát

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/E. § (6)
bekezdés
34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/F. § (3)
bekezdés
34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/F. § (4)
bekezdés
34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/H. § (4)
bekezdés c) pont
34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/H. § (4)
bekezdés d) pont
34. § - 1997. évi CLIV. törvény 74/H. § (9)
bekezdés
36. § - 1997. évi CLIV. törvény 231/A. § (1)
bekezdés a) pont
37. § (1) bekezdés - 1997. évi CLIV. törvény
232/B. § (7) bekezdés b) pont
87. § - 2021. évi XLIII. törvény 21/A. § (3)
bekezdés e), f) pont
87. § - 2021. évi XLIII. törvény 21/B. § (1)
bekezdés

annak érdekében

- annak érdekében

megszemélyesítésért

megszemélyesítéséért

okmányazonosítóját.

hatósági
igazolványának
okmányazonosítóját,

bekezdésben

bekezdés

valamint a – (2)

valamint – a (2)

Kezelője

kezelője

az a) pont

a) pont

adat-hozzáférés

adathozzáférés

regisztrál

regisztrálnak

hatósági igazolvány

INDOKOLÁS
1.

A keresőképtelenségi igazolások veszélyhelyzet alatti elektronikus úton történő
továbbítása lehetővé tette, hogy a beteg részére nem kellett átadni a vonatkozó
nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is
továbbíthatta a beteg részére. A rendelkezés célja az volt, hogy a veszélyhelyzet ideje
alatt csökkenjen az adminisztratív jellegű orvos-beteg találkozás. A jelen módosítás
átmeneti rendelkezésként ennek a szabályozásnak a továbbélését célozza, oly módon,
hogy az elektronikus nyomtatvány-továbbításokra addig lehetőség legyen, ameddig a
keresőképtelenség igazolásához szükséges adatok Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térbe történő integrálása megtörténik.

2.

Szövegpontosító javaslat.

3.

Szövegpontosító javaslat.

4.

Szövegpontosító javaslat.

5.

Szövegpontosító javaslat.

6.

A módosítás indoka a 11. § (12) bekezdés b) pontja és a 67. § szerinti rendelkezésnek
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapítására vonatkozó előírásoknak való megfeleltetése.
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7.

A köznevelés zavartalan működése érdekében szükséges a még elégséges szolgáltatás
mértékét és feltételeit meghatározni a köznevelési intézményben tartandó sztrájk
esetén.
A tervezet a gyermek művelődéshez és megfelelő testi és lelki fejlődéshez való
alapjogát kiemelten figyelembe véve differenciált szabályozást alakít ki.
Ahol az alapjogi érintettség összetettsége fokozott védelmet kívánt meg, a még
elégséges szolgáltatás nyújtását – a gyermek védett alapjogaihoz igazodóan –
magasabb szinten határozza meg.
A még elégséges szolgáltatás differenciált mértékének kialakítása során az 50%-hoz
képest magasabb szintű még elégséges szolgáltatást a tervezet olyan körülményekhez
kapcsolja, ahol a gyermekek megfelelő oktatáshoz való jutását különleges, a
gyermekek megfelelő fejlődéséhez fűződő joga, védelme indokolta. Így különösen a
sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek kiemelten védendő csoportja, vagy az érettségi előtt álló diákok esetén az,
hogy náluk az elmaradt órák pótlása már nem lehetséges egy határozatlan idejű sztrájk
esetén.
A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján még elégséges
szolgáltatás mértékét és feltételeit törvény megállapíthatja. A javaslat nemcsak a még
elégséges szolgáltatás mértéke kapcsán, hanem a feltételeivel összefüggésben is
szabályoz, amikor a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket
megállapítja.
A törvény megerősíti, hogy az intézményvezető a még elégséges szolgáltatás
biztosítása érdekében a sztrájkoló közalkalmazottat, munkavállalót munkavégzésre
kötelezheti, akit ebben az esetben a munkavégzés mértékével arányos bérezés illet
meg.
A munkabeszüntetéssel összefüggésben felmerülő kérdés, hogy az sztrájknak vagy
polgári engedetlenségnek tekinthető. A polgári engedetlenség nem jogi kategória, azt
a magyar jogrendszer nem szabályozza, jellegéből adódóan nem is a munka világához
kapcsolható jogintézmény, hanem a politikai megnyilvánulás egyik eszköze. A
munkavállalók

munkavégzéssel,

munkafeltételekkel,

bérezéssel

kapcsolatos

követeléseik nyomatékosítására szolgáló eszköz a törvényben szabályozott sztrájkjog
gyakorlása. A munka felvételének más okból történő megtagadása munkajogi
jogkövetkezménnyel jár. A törvény ezért a munkavégzési kötelezettségnek eleget nem
tevő, a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottal, munkavállalóval
szemben alkalmazható jogkövetkezményeket is szabályozza.
8.

A törvényjavaslat kiegészíti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Flt.), a harmadik országbeli
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állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényt (a
továbbiakban: Harm. tv.), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvényt

(a

továbbiakban:

Mt.)

jogharmonizációs

záradékokkal.

Ezen

jogharmonizációs záradékok elhelyezése nem indokolt, tekintettel arra, hogy az
azokban hivatkozott 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek nincs olyan konkrét
rendelkezése, melynek a most módosításra kerülő Flt., Harm. tv. és Mt. átültetnének.
9.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a
továbbiakban: Cstv.) 63/B. § (2) bekezdésének módosítása elhagyásra kerül a
törvényjavaslatból, ugyanis az egyszerűsített felszámolás kezdeményezésére
vonatkozó feltételek kialakítása – különös tekintettel a kényszertörlési eljárás
megszüntetését követően elrendelt felszámolási eljárásokra – még további egyeztetést
igényel, és a Cstv. 63/B. § egyéb rendelkezéseinek a módosítását is igényli, amely
azonban már meghaladná a jelen törvényjavaslat szabályozási tárgyát, és majd egy
külön törvényjavaslat keretében kerül kialakításra.

10.

A Cstv. 69. § (2) és (10) bekezdésében a hivatkozás pontosításra kerül.

11.

A Cstv. 69. § (2) és (10) bekezdésében a hivatkozás pontosításra kerül.

12.

Nyelvhelyességi pontosítás.

13.

Jogtechnikai pontosítás.

14.

A módosító javaslat a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és
életvédelmét szolgáló digitalizációs program megvalósítása érdekében szükséges
adatkezeléséhez kapcsolódó adatkezelési célt pontosítja.

15.

Szövegpontosító javaslat.

16.

A védettségi igazolvány kiállításához szükséges társadalombiztosítási azonosító jel és
személyi azonosító adatkezelésének párját teremti meg a személyazonosító jel helyébe
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX.
törvényben. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint védettségi
igazolványra vonatkozó szabályokkal való koherencia érdekében szükséges.

17.

A védettségi igazolvány kiállításához szükséges társadalombiztosítási azonosító jel és
személyi azonosító adatkezelésének párját teremti meg a személyazonosító jel helyébe
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX.
törvényben.

18.

Jogtechnikai pontosítás, mivel az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények
módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 3. §-a (2023. február 1-jei hatállyal)
már kiegészíti az 1996. évi XX. törvény 37. § (3) bekezdését egy új l) ponttal.

19.

Jogtechnikai pontosítás.
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20.

Jogtechnikai pontosítás a sorszám módosítása érdekében.

21.

A felhatalmazó rendelkezést a törvényjavaslat 28. §-ában szereplő szabályokkal
összhangba hozó jogtechnikai módosítás.

22.

Szövegpontosító javaslat.

23.

Szövegpontosító javaslat.

24.

A jelenleg hatályos törvényi rendelkezés valamennyi esetben kötelezővé teszi a
hatóság számára a hatósági házi karantén szabályai betartásának az elektronikus
szoftver alkalmazásával történő ellenőrzése elrendelését olyankor, amikor a karantén
kötelezettséggel érintett személy az elektronikus szoftveres ellenőrzésre vonatkozó
fogadókészségéről szóló nyilatkozatot tett.
Az elektronikus szoftver alkalmazásával történő karantén-ellenőrzések iránti
jogalkalmazói igények lecsökkentek, illetve időközben teljes egészében megszűntek.
Ezek a körülmények az ügyfél akaratnyilvánítása helyett a továbbiakban a hatóság
diszkrecionális döntését előtérbe helyező jövőbeni szabályozás bevezetését
indokolják. A módosítás a hatósági házi

karanténra kötelezett ügyfelek

nyilatkozattételi jogosultságát, illetve a nyilatkozatok megtételének a jelenleg fennálló
adminisztratív szabályait egyebekben nem érinti.
25.

Jogtechnikai pontosítás.

26.

Jogtechnikai pontosítás.

27.

Jogtechnikai pontosítás.

28.

Jogtechnikai pontosítás.

29.

Jogtechnikai pontosítás.

30.

A törvényjavaslatban meglévő átfedést szünteti meg.

31.

Indokolt, hogy a védőoltások elfogadhatóságához az egészségügyért felelős miniszter
egyetértése is szükséges legyen.

32.

Szövegpontosító javaslat.

33.

Jogtechnikai pontosítás a záró szövegrész külön sorba tördelése érdekében.

34.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény új 232/H. §-a értelmében a
munkáltatói jogkör gyakorlója a védőoltást a munkavégzés feltételeként állapíthatja
meg, amely az egyes esetekben eltérő gyakorlathoz vezethet, ezért indokolt a kivételi
kör bővítése. Továbbá járványügyi készültség esetén a klinikai központoknak és a nem
állami felsőoktatási intézményi fenntartónak, illetve tulajdonosnak is szükséges
megadni a lehetőséget, hogy a foglalkoztatottjaik számára az egészség megóvása
érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel védőoltást a
munkavégzés feltételeként írhassanak elő.

35.

Szövegpontosító javaslat.

36.

Adatkezelési tárgyú szövegpontosító javaslat.
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37.

Adatkezelési tárgyú szövegpontosító javaslat.

38.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény új 232/H. §-a értelmében a
munkáltatói jogkör gyakorlója a védőoltást a munkavégzés feltételeként állapíthatja
meg, amellyel összefüggésben indokolt a kivételi kör bővítése.

39.

Jogtechnikai pontosítás.

40.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény új 74/K. § (3) bekezdéséhez
kapcsolódóan pontosítja a felhatalmazó rendelkezést.

41.

Indokolt, hogy a védőoltások elfogadhatóságához az egészségügyért felelős miniszter
egyetértése is szükséges legyen.

42.

A módosítás egyértelműen rendezi, hogy ha a felszámolási eljárást kényszertörlési
eljárás előzte meg, akkor a felszámolási eljárást követően az eltiltásról a
kényszertörlési eljárás ügyszakában, a korábbi kényszertörlési eljárás folytatásaként
kell dönteni.

43.

A törvényjavaslat kiegészíti az Flt.-t, a Harm. tv.-t, továbbá az Mt.-t jogharmonizációs
záradékokkal. Ezen jogharmonizációs záradékok elhelyezését nem indokolt tekintettel
arra, hogy az azokban hivatkozott 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek és 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek nincs olyan
konkrét rendelkezése, melynek a most módosításra kerülő Flt., Harm. tv. és Mt.
átültetnének.

44.

Indokolt annak egyértelmű szabályozása, hogy a felajánlott élelmiszer átadási
helyének

ÉMK

általi

meghatározása

bármely

felajánló

vonatkozásában

érvényesíthető, azaz az élelmiszer-kiskereskedő mellett más felajánlók esetében is.
45.

Megfogalmazás pontosítása.

46.

Jogtechnikai pontosítás.

47.

Jogtechnikai pontosítás.

48.

Jogtechnikai pontosítás.

49.

Szövegpontosító javaslat.

50.

A törvényjavaslat kiegészíti az Flt.-t, a Harm. tv.-t, továbbá az Mt.-t jogharmonizációs
záradékokkal. Ezen jogharmonizációs záradékok elhelyezését nem indokolt tekintettel
arra, hogy az azokban hivatkozott 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek és 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek nincs olyan
konkrét rendelkezése, melynek a most módosításra kerülő Flt., Harm. tv. és Mt.
átültetnének.

51.

A módosítópont úgy alakítja át a könyvelt küldemény definícióját, hogy a kézbesítés
megtörténtének, vagyis a küldemény postai szolgáltató által a jogosult átvevő részére
történő átadásának és a jogosult átvevő által történő átvételének elismerését a
továbbiakban a postai szolgáltató maga ismeri el.
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52.

A módosítópont kiegészíti a postai szolgáltató által kijelölt, a felhasználók számára
elérhető helyiségben vagy helyen megőrzésre elhelyezett postai küldeményeknek a
postai szolgáltató által végzett kézbesítést elősegítő kiadásához kapcsolódó
adatellenőrzési tevékenység ellátására vonatkozó fogalom meghatározását.

53.

Jogtechnikai pontosítás, amely a könyvelt küldemény definíciójának módosítására
tekintettel indokolt.

54.

A módosítópont a készpénz kifizetésére vonatkozó szabályokat állapítja meg.

55.

Jogtechnikai pontosítás, amely a rögzített ajánlott levélküldemény definíciójának
bevezetésére, valamint a könyvelt küldemény definíciójának módosítására tekintettel
indokolt.

56.

A jogbiztonság érdekében a törvényjavaslat az érintésmentes kézbesítés során
nyilvántartásba vett adatok postai szolgáltatókat terhelő őrzési ideje megállapításakor
a – még rendkívüli intézkedésként bevezetett – meghosszabbított időtartamú adatőrzés
következetes alkalmazását biztosítja.

57.

Jogtechnikai pontosítás.

58.

A módosítás indoka a 11. § (12) bekezdés b) pontja és a 67. § szerinti rendelkezésnek
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapítására vonatkozó előírásoknak való megfeleltetése.

59.

Jogtechnikai pontosítás.

60.

Jogtechnikai pontosítás.

61.

Jogtechnikai pontosítás.

62.

Tekintettel arra, hogy ebben a tanítási évben tantermen kívüli, digitális munkarend
nem került generálisan bevezetésre, nem indokolt a 2020. évi LVIII. törvény 34.
alcímének hatályban tartása.

63.

Jogtechnikai pontosítás.

64.

Jogtechnikai pontosítás.

65.

Jogtechnikai pontosítás.

66.

Jogtechnikai pontosítás.

67.

Jogtechnikai pontosítás.

68.

Jogtechnikai pontosítás.

69.

A

koronavírus-világjárvány

által

okozott

megbetegedésben

elhunytak

hozzátartozóinak megsegítésére létrehozott, közhasznú tevékenységet végző
alapítvány számára a hozzá benyújtott támogatás iránti kérelem megalapozottságának
vizsgálata céljából lehetővé teszi a módosítás a járványügyi feladatkörben eljáró
egészségügyi államigazgatási szervektől történő adatigénylést. Az egészségügyi
államigazgatási szerv az alapítvány részére annak írásos megkeresése alapján, 15
napon belül szolgáltat adatot arra nézve, hogy az alapítvány által megjelölt elhunyt
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személyt a halál időpontjában igazolt, aktív SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttként
rögzítette-e.
70.

Jogtechnikai pontosítás.

71.

A módosítandó szövegrészre vonatkozó pontosítás.

72.

A módosítandó szövegrészre vonatkozó pontosítás.

73.

Jogtechnikai pontosítás.

74.

A parlamenti gyakorlatnak megfelelően a hatályba léptető rendelkezés megállapítása,
amely figyelembe veszi a jelen módosító javaslat szerinti valamennyi módosítást.

75.

A parlamenti gyakorlatnak megfelelően a javaslat sarkalatossági záradékának
megállapítása, amely figyelembe veszi a jelen módosító javaslat szerinti valamennyi
módosítást.

76.

A javaslat 15. §-ának, 50. §-ának és 62. §-ának elhagyása miatt szükséges módosítás.

77.

A törvényjavaslat 15. §-ának, 50. §-ának és 62. §-ának elhagyása miatt szükséges
módosítás.

78.

Jogtechnikai pontosítás.

79.

Jogtechnikai pontosítás.

80.

Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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