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(Együtt kezelendő a T/1202/40. számú ajánlással!) 
 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
(továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, a Gazdasági 
és informatikai bizottsága (mint nem kijelölt bizottság), valamint a Mezőgazdasági bizottsága 
megvitatta a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló, 
T/1202. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1202/41-61. 
számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 

I. 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. §-át a következő új (2) 
bekezdéssel a javasolja kiegészíteni: 
 

"(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § a következő 
új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az államigazgatási szerv 
felett felügyeletet gyakorló, illetve az azt irányító miniszter gyakorolja a felügyeleti jogkört 

a) a területi vagy helyi szervekkel nem rendelkező kormányhivatal vagy központi hivatal, 
és 

b) a területi vagy helyi szervekkel rendelkező kormányhivatal vagy központi hivatal 
központi szerve 

hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében. 
(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hivatal 

hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében a felügyeleti jogkört az adott ügycsoport tekintetében 
feladatkörrel rendelkező miniszter gyakorolja." 
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Indokolás: Lásd a T/1202/51/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

2.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. §-át a következő új (3) 
bekezdéssel a javasolja kiegészíteni: 
 

"(3) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal vagy a közigazgatási hivatal 
irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben – a 
hatékonysági és a pénzügyi ellenőrzés kivételével – az (1) bekezdés c), e) és g)-i) pontjaiban 
meghatározott hatásköröket az adott ügycsoport tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter 
gyakorolja." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/51/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

3.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés i) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"i) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdésében az „Ebben meg kell jelölni” szövegrész helyébe a 
„Jogszabályban kell megjelölni” szöveg, 28. § (3) bekezdésében az „az illetékes 
minisztérium, országos hatáskörű szerv” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett 
miniszterek, központi államigazgatási szervek” szöveg, 58. § (6) bekezdés második 
mondatában a „jogorvoslati eljárásban” szövegrész helyébe a „szakhatóság közreműködésére 
és eljárására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jogorvoslati 
eljárás során” szöveg, 108. § (1) bekezdés első mondatában az „a közvetlen felettes szerv” 
szövegrész helyébe az „az első fokon eljáró hatóság felett irányítást gyakorló személy vagy 
szerv (a továbbiakban: felettes szerv)” szöveg, [116. § (2) bekezdésében a „vezetőjének 
hatáskörébe tartozó hatósági hatósági ügyek esetében” szövegrész helyébe a 
„hatáskörébe tartozó hatósági hatósági ügyek esetében – törvény vagy kormányrendelet 
eltérő rendelkezése hiányában –” szöveg,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/51/3. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a elhagyását 
javasolja: 
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"[(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A személyiadat- és lakcím-nyilvántartásért felelős miniszter felhatalmazást 

kap arra, hogy a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben az adatszolgáltatásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából 
való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét 
rendeletben határozza meg.”]" 
 

T/1202/51/5-10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 6., 37., 39., 43., 44. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/51/4. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

5.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében a „9. §-ban meghatározott – az egész országra kiterjedő 
illetékességgel működő – központi hivatal” szövegrész helyébe a „polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi 
szerv)” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter irányítása alatt álló önálló központi 
hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 9. § (3) 
bekezdésében, 17. § (4)-(6) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében, 
48. § (1)-(3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 9. § (4) 
bekezdésében az „a Belügyminisztérium állampolgársági és névváltoztatási ügyeket intéző 
szerve” szövegrész helyébe az „az [központi] állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a 
névváltoztatási ügyeket intéző szerv, az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben 
kijelölt szerv [hatóság]” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a „Központi Hivataltól” szövegrész 
helyébe a „központi szervtől” szöveg, 18. § (2) bekezdésében, 21. § k) pontjában a 
„Hivataltól” szövegrész helyébe a „központi szervtől” szöveg, 26. § (5) bekezdésében, 30. § 
(7) bekezdésében a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „központi szervvel” szöveg, " 
 

T/1202/51/4., 6-10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 37., 39., 43., 44. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/51/5. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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6.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 12. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(12) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény. 6. § (2) bekezdése és 10. §-a, 47. § (3) és (5) bekezdése," 
/hatályát veszti./ 
 

T/1202/51/4., 5., 7-10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 5., 37., 39., 43., 44. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 

Indokolás: Lásd a T/1202/51/6. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

7.  Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság – mint nem kijelölt 
bizottság – a törvényjavaslat 13. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

"13. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 35. § (2) bekezdésében, 39/B. § (6) bekezdésében a 
„Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal” szövegrészek helyébe a „nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős [szerv]központi hivatal” 
szöveg, 55/A. § (4) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal mindenkori 
elnöke” szövegrész helyébe a „[Kormány által kijelölt személy]nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős központi hivatal mindenkori 
vezetője” szöveg, 62. § (1) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal” 
szövegrész helyébe a „nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok 
ellátásáért felelős, kormányrendeletben kijelölt [államigazgatási szerv]központi hivatal” 
szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/50. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatról: az Alkotmányügyi  bizottság megállapította, hogy a módosító javaslat 

határidőn túl érkezett, tekintettel arra, hogy azt nem kijelölt 
bizottság nyújtotta be a részletes vita lezárása után. 

 

 
8.  Herbály Imre, Bedő Tamás és Kis Péter László képviselők - kapcsolódva az 

Egészségügyi bizottság T/1202/39. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú ajánlás 
14. pontja) - a törvényjavaslat 27. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

"27. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az élelmiszerekről szóló 2003. évi 
LXXXII. törvény d) a következő 20/A. §-sal egészül ki: 

„20/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben 
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a) jelölje ki az élelmiszerbiztonsági szervet vagy szerveket, valamint az 
élelmiszerbiztonsági tudományos szervet, 

b) jelölje ki a magyar Codex munka szakmai irányítását végző szervet és annak 
működési rendjét, 

c) szabályozza a Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendjét.” 
 
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az élelmiszerekről szóló 2003. évi 

LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében az „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző állomásnak (a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az 
„élelmiszerbiztonsági szervnek” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumnál” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonsági szervnél” 
szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi 
Intézet (a továbbiakban: OÉTI) szakvéleménye alapján a Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján 
az élelmiszerbiztonsági tudományos szerv” szöveg, 8/A. §-ában az „OÉTI” szövegrész 
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés a) pontjában az 
„Országos Élelmiszervizsgáló Intézet és az állomások” szövegrész helyébe az 
„élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „Növény- és 
Talajvédelmi Központi Szolgálat, a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, valamint a 
növényvédelmi igazgatás szervezetének keretében működő Zöldség-Gyümölcs Minőség-
ellenőrzési Szolgálat” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szerv” szöveg, 11. § (1) 
bekezdésében a „látják el” szövegrész helyébe a „látja el” szöveg, 12. §-ában az „a Magyar 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonsági tudományos 
szerv” szöveg, …” szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/41. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Mezőgazdasági biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

9.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az élelmiszerekről szóló 2003. évi 
LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében az „illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző állomásnak (a továbbiakban: állomás)” szövegrész helyébe az 
„élelmiszerbiztonsági szervnek” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumnál” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonsági szervnél” 
szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi 
Intézet (a továbbiakban: OÉTI) szakvéleménye alapján a Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján 
az élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 8/A. §-ában az „OÉTI” szövegrész helyébe az 
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos 
Élelmiszervizsgáló Intézet és az állomások” szövegrész helyébe az „élelmiszerbiztonsági 
szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „Növény- és Talajvédelmi Központi 
Szolgálat, a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, valamint a növényvédelmi igazgatás 
szervezetének keretében működő Zöldség-Gyümölcs Minőség-ellenőrzési Szolgálat” 
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szövegrész helyébe a „növényvédelmi, valamint a zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzési 
szerv” szöveg, … szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/58. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
10.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdés felvezető 

szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

"(1) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 
2001. évi CXIX. törvény 11. §-át megelőző alcím és 11. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:" 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/59/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

11.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A takarmányozási hatóság / 
 

"[l) szabálysértési eljárást kezdeményezhet.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/59/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

12.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 
2001. évi CXIX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

"k) szabálysértési eljárást kezdeményezhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/59/3. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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13.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 
2001. évi CXIX. törvény 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

"n) az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a takarmányozási hatóságok 
által végzett engedélyezési, nyilvántartásba vételi és ellenőrzési vizsgálatok díjait, valamint az 
engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás díját," 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/59/4. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

14.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 31. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a takarmányok előállításáról, forgalomba 
hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében az „– az 
ÁOGYTI és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 
illetékes intézetének szakhatósági állásfoglalása alapján – az Állomás” szövegrész helyébe az 
„a takarmányozási hatóság” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „Az Állomás” szövegrész 
helyébe az „A takarmányozási hatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében, 16. § (1) és (4) 
bekezdésében az „az Állomás” szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság” szöveg, 8. 
§-ában az „az OMMI” szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság” szöveg, 10. § (3) 
bekezdésében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „Az 
élelmiszer-biztonságért felelős” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „jegyzékét a minisztérium” 
szövegrész helyébe a „jegyzékét az általa vezetett minisztérium” szöveg, [12. §-ában az „Az 
OMMI és az ÁOGYTI” szövegrész helyébe az „A takarmányozási hatóság” szöveg,] 16. 
§ (4) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/61/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

15.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 33. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény …, [92. § g) pontjában az "irányítják" 
szövegrész helyébe az "irányítja" szöveg, a „felügyelők” szövegrész helyébe a „hatósági 
feladatokat ellátó személyek” szöveg,] 99. § (1) bekezdésében az „az illetékes vadászati 
hatóságnál” szövegrész helyébe az „a vadászati hatóságnál” szöveg, 100. § (1) bekezdés 
felvezető szövegében a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a 
„vadgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg, 100. § (1) bekezdés b) pontjában a 
„szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat,” szöveg lép." 
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Indokolás: Lásd a T/1202/61/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

16.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény …, 92. § g) pontja, [93. §-t megelőző 
alcíme, 93-94. §-a,] 100. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész hatályát 
veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/60. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

17.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény [44]47. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

…" 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/61/3. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

18.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 35. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. törvény …, 40. § (2) bekezdésében, 47. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 52. § (1) 
bekezdés f) pontjában a „földhivatal” szövegrész helyébe „ingatlanügyi hatóság” szöveg, [52. 
§ (1) bekezdés h) pontjában a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnak” szövegrész 
helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,] 23. § (5) bekezdésében az „a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a miniszter” szöveg, 26. § (4) bekezdésében 
az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti fölhivatalhoz” szövegrészek helyébe az 
„ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 26. § (4) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 47. § (3) 
bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében az „a földhivatali” szövegrész 
helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg, 26. § (8) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében 
az „a földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 26. § (8)-(9) 
bekezdésében, 28. § (3)-(4) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 39. § (3) bekezdés h) 
pontjában, 42. § (1) és (3) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 47/A. § (2) bekezdésében, 
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49. § (5) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 67. § (1) 
bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében, 89. § (2)-(3) bekezdésében az 
„a körzeti földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 27. § (2) 
bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti fölhivatalnak” szövegrész helyébe 
az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 27. § (5) bekezdésében, 64. § (3) bekezdésében az „a 
körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 28. § (1) 
bekezdésében a „körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 
28. § (2) bekezdése felvezető szövegében, 37. § (3) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 85. 
§-ában az „a körzeti földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósághoz” 
szöveg, 31. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében az „A 
földhivatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 36. § (3) bekezdésében 
az „A földhivatali” szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási” szöveg, [35. § (2) 
bekezdésében,] 36. § (1)-(2) bekezdésében a „földművelésügyi miniszter útján az 
igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe a „miniszter útján az igazságügyért felelős 
miniszterhez” szöveg, 35. § (2) bekezdésében 36. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi 
Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szöveg, 37. § (3) 
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „földhivatalhoz” 
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 37. § (3) bekezdésében, 89. § (3) 
bekezdésében az „a körzeti földhivatalnál” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi 
hatóságnál” szöveg, 39. § (3) bekezdés f) pontjában, 47/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 54. § 
(6) bekezdésében, 68. § (6) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész helyébe az 
„ingatlanügyi hatósági” szöveg, 42. § (2) és (4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 64. § 
(1) bekezdése felvezető szövegében és (2) bekezdésében az „a körzeti földhivatalt” 
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 46. §-ában, 89. § (1) bekezdésében 
az „a körzeti földhivatal vezetője” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 
49. § (4) bekezdésében, 49/A. §-ában „a körzeti földhivatal vezetője, vagy az általa aláírási 
joggal felruházott ingatlan-nyilvántartási előadó” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi 
hatóság vezetője, vagy az általa kijelölt személy” szöveg, 52. § (1) bekezdés a) és i) 
pontjában, 53. § (1) és (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak” szövegrészek helyébe az 
„állami adóhatóságnak” szöveg, [52. § (1) bekezdés b) pontjában az „illetékhivatalnak” 
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg,] 52. § (1) bekezdés h) pontjában a 
„megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” 
szöveg, 52. § (1) bekezdés i) pontjában az „ , a bejegyzést kérő adóhatóságnak, illetőleg az 
első fokú illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságnak” szöveg, 52. § 
(1) bekezdés l) pontjában a „termőföld fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi 
hivatalnak” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervnek” szöveg, 53. § (1) 
bekezdésében az „illetékes illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” 
szöveg, 53. § (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „állami 
adóhatóságnak” szöveg, 54. § (1) és (5) bekezdésében, 75. § (4) bekezdésében, 87. § (2) 
bekezdésében az „a földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 
54. § (3) bekezdésében az „a megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi 
hatóság” szöveg, 55. § (2) bekezdésében „a körzeti földhivatali” szövegrész helyébe „az 
ingatlanügyi hatósági” szöveg, 56. § (2) bekezdésében az „és a fellebbezés” szövegrész 
helyébe az „a határozat fellebbezéssel megtámadható és a fellebbezés” szöveg, 56. § (3) 
bekezdésében a „fellebbezés” szövegrész helyébe a „jogorvoslat” szöveg, 56. § (3) és (4) 
bekezdésében a „fellebbezést” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelmet” szöveg, 56. § (4) 
bekezdésében a „fellebbezéssel” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelemmel” szöveg, 
valamint a „fellebbezés” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelem” szöveg, 57. § (2) 
bekezdésében a „megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „határozat ellen van helye 
fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv” szöveg, 57. § (3) bekezdésében „a 
megyei földhivatal” szövegrész helyébe „a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a 
fellebbezés elbírálásra jogosult szerv” szöveg kerül, 57. § (2)-(4) bekezdésében az „a körzeti 
földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 57. § (4) bekezdésében 
a „megyei földhivatal új” szövegrész helyébe a „határozat ellen van helye fellebbezésnek és a 
fellebbezés elbírálására jogosult szerv új” szöveg, 57. § (4) bekezdésében a „megyei 
földhivatal határozatával” szövegrész helyébe a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv 
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határozatával” szöveg, 58. § (1) bekezdésében a „megyei földhivatali” szövegrész helyébe a 
„fellebbezéssel meg nem támadható ingatlanügyi hatósági” szöveg, 58. § (1) bekezdésében az 
„A megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek, 
a fellebbezés[re]  elbírálására jogosult szerv” szöveg, … szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/61/4. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

19.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot a következő új 55-57. §-kal 
javasolja kiegészíteni: 
 

"A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosítása 
 

55. § 
 

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 12. §-a az 
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy  
a) az agrárkár-enyhítési szervet vagy szerveket, 
b) az agrárkár-megállapító szervet vagy szerveket 
rendeletben jelölje ki.” 

 
56. § 

 
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 1. § (2) 
bekezdésében az „agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt 
szervezet (a továbbiakban: Szervezet)” szövegrész helyébe az „agrárkár-enyhítési szerv” 
szöveg, 3. § (1) bekezdésében az „a Szervezettel” szövegrész helyébe az „az 
agrárkár-enyhítési szervvel” szöveg, 3. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1) 
bekezdés felvezető szövegében, 11. § (2) bekezdésében az „A Szervezet” szövegrész helyébe 
az „Az agrárkár-enyhítési szerv” szöveg, 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „a külön 
jogszabályban kijelölt szakigazgatási” szövegrész helyébe az „az agrárkár-megállapító” 
szöveg, 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (2) bekezdésében az „a szakigazgatási” 
szövegrész helyébe az „az agrárkár-megállapító” szöveg, 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § 
(2) bekezdésében az „a Szervezethez” szövegrész helyébe az „az agrárkár-enyhítési szervhez” 
szöveg, 4. § (3) bekezdésében, 10. §-ában az „a Szervezet” szövegrész helyébe az „az 
agrárkár-enyhítési szerv” szöveg, 4. § (3) bekezdésében az „a Szervezetnek” szövegrész 
helyébe az „az agrárkár-enyhítési szervnek” szöveg lép.  

 
57. § 

 
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 12. § (2) 

bekezdésében az „a Szervezet és a szakigazgatási szerv kijelölését,” szövegrész hatályát 
veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/55. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
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- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

20.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot a következő új 57-59. §-kal 
javasolja kiegészíteni: 
 

"A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása 

57. § 

(1) A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Géntechnológiai tevékenység végzését a Géntechnológiai Eljárásokat 
Véleményező Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai Bizottság) véleménye alapján a 
géntechnológiai hatóság engedélyezi, amennyiben az engedélyezés nemzeti hatáskörbe 
tartozik.” 

(2) A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (5) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a géntechnológiai hatóságot vagy 
hatóságokat, a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságot vagy 
hatóságokat, az egymás melletti termesztés ellenőrzésére jogosult hatóságot vagy hatóságokat, 
a géntechnológiai nyilvántartó szervet vagy szerveket, valamint a termesztési hatóságot vagy 
hatóságokat.” 

(3) A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés a) pontjában, 5. § (2) bekezdés d) pontjában és (5) bekezdésében, 34. § (3) 
pontjában, 34. § (10)-(11) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a 
„természetvédelemért felelős” szöveg, 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 5. § (2) bekezdés f) 
pontjában és 5. § (5) bekezdésében, 34. § (3), (8) és (10) pontjában az „egészségügyi” 
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg lép, 5. § (2) bekezdés c) pontjában és 
(5) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és 
technológiai innovációért felelős” szöveg, 5. § (2) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében, 
34. § (3), (8) és (10)-(11) pontjában az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész 
helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg, 5. § (2) bekezdés e) pontjában és (5) 
bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős” szöveg, 34. § (7) és (9) 
pontjában az „a földművelésügyi” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg, 
illetve az „a népjóléti” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős” szöveg, 34. § (7) 
pontjában az „a művelődési és közoktatási” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős” 
szöveg, illetve a „környezetvédelmi és területfejlesztési” szövegrész helyébe a 
„természetvédelemért felelős” szöveg, 34. § (9) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” 
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg, 8. § (5) bekezdésében 
az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 
valamint az Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium, a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium, az egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az 
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 4. § (2) bekezdésében a 
„hatóságok látják” szövegrész helyébe a „hatóság látja” szöveg és az „egyeztetnek” 
szövegrész helyébe az „egyeztet” szöveg, 4. § (2) bekezdésének b) pontjában a „szervezettel” 
szövegrész helyébe a „szervvel” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „minisztérium” 
szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, 7. § (5) bekezdésében a „hatóságok kötelesek” 
szövegrész helyébe a „hatóság köteles” szöveg, 8/A. § (3) bekezdésében az „az illetékes” 
szövegrész helyébe az „a” szöveg, 9. § (4) bekezdésében a „hivatalos lapban” szövegrész 
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helyébe a „honlapon” szöveg, 11. § (3) bekezdésében az „eljárásba bevont” szövegrész 
helyébe az „eljárásban – külön jogszabály szerinti esetben – közreműködő” szöveg, 11/B. § 
(3) bekezdés d) pont 2. alpontjában az „a szakhatóság” szövegrész helyébe az „az eljárásban – 
külön jogszabály szerinti esetben – közreműködő szakhatóság” szöveg, 19. § (1) 
bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kijelölt intézmény” 
szövegrész helyébe a „géntechnológiai nyilvántartó szerv” szöveg, 21. § (1) bekezdésében az 
„A külön jogszabályban meghatározott ellenőrzést végző hatóságok” szövegrész helyébe az 
„Az ellenőrzésre jogosult hatóság” szöveg, a „készítenek” szövegrész helyébe a „készít” 
szöveg és a „megküldenek” szövegrész helyébe a „megküld” szöveg, 21. § (2) bekezdésében 
az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 
agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 21/A. § (2) 
bekezdésében az „Az illetékes” szövegrész helyébe az „A” szöveg, 21/B. § (1) bekezdésében 
a „külön jogszabályban meghatározott hatóság (a továbbiakban: termesztési hatóság)” 
szövegrész helyébe a „termesztési hatóság” szöveg, 21/B. § (5) bekezdés b) pontjában az 
„előírásainak, és” szövegrész helyébe az „előírásainak.” szöveg, 21/B. § (6) bekezdésében az 
„Amennyiben a szakhatóság hozzájárul a termesztéshez, a” szövegrész helyébe az „A” 
szöveg, 21/B. § (7)-(8) bekezdéseiben a „természetvédelmi szakhatóság állásfoglalásában” 
szövegrész helyébe a „termesztési hatóság” szöveg, 21/B. § (8) bekezdésében a „szakhatóság 
a termesztés engedélyezéséhez nem járul hozzá” szövegrész helyébe a „termesztési hatóság a 
termesztést nem engedélyezi” szöveg, 21/C. § (9) bekezdésében az „a földhivatalok” 
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság”, a „Földmérési és Távérzékelési Intézet” 
szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv” szöveg, és a 
„szolgáltatnak” szövegrész helyébe a „szolgáltat” szöveg, 21/C. § (6) bekezdésében, 21/D. § 
(1)-(2) és (4) bekezdésében az „ellenőrzést végző” szövegrész helyébe az „ellenőrzésre 
jogosult” szöveg, 21/D. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott” 
szövegrész helyébe az „az ellenőrzésre jogosult” szöveg, 21/E. § (2) bekezdésében az „erre 
külön jogszabályban kijelölt” szövegrész helyébe az „ellenőrzésre jogosult” szöveg, 22. § (1) 
bekezdésében az „a külön jogszabályban kijelölt hatóság (a továbbiakban: ellenőrzésre 
jogosult hatóság)” szövegrész helyébe az „az ellenőrzésre jogosult hatóság” szöveg, 23. § (1) 
bekezdésében az „eljárásban közreműködött szakhatóságok” szövegrész helyébe az 
„eljárásban – külön jogszabály szerinti esetben – közreműködött szakhatóság” szöveg, 23. § 
(3) bekezdésében az „eljárásban közreműködött szakhatóságokat” szövegrész helyébe az 
„eljárásban – külön jogszabály szerinti esetben – közreműködött szakhatóságot” szöveg, 
24/A. §-ában az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 34. § (6) pontjában a 
„földművelésügyi miniszter, hogy az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel, a 
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel, a művelődési és közoktatási miniszterrel, a 
népjóléti miniszterrel, valamint” szövegrész helyébe a „Kormány, hogy” szöveg, 34. § (10) 
pontjában a „szociális és munkaügyi” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős” 
szöveg lép. 

58. § 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénynek a 
géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló 2006. 
évi … törvény 20. §-ával megállapított 21/E. § (5) bekezdésében az „A külön jogszabályban 
kijelölt ellenőrző” szövegrész helyett az „Az ellenőrzésre jogosult” szöveg lép hatályba. 

59. § 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében az „az (1) bekezdésben meghatározott szakterületek szerint” szövegrész, 4. § 
(3) bekezdése, 9. § (4) és (6) bekezdésében, 10/A. § (3) bekezdésében, 11/B. § (4) 
bekezdésében a „hivatalos lapjában és” szövegrész, 11/B. § (1) bekezdésében a „hivatalos 
lapjában és a” szövegrész, 11/B. § (2) bekezdésében az „a szakhatóságok bevonásával” 
szövegrész, 11/B. § (4) bekezdésének második és harmadik mondata, 11/B. § (6) 
bekezdésében az „ , a jogorvoslatra” szövegrész, 17. § (1) bekezdésében az „a szakhatóságok 
véleménye alapján” szövegrész, 21/B. § (5) bekezdés c) pontja, 21/B. § (7) bekezdésében az „ 
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, illetve a természetvédelmi szakhatóság” szövegrész, 26. §-a, 34. § (1) pontjának d) 
alpontjában a „ , valamint az ellenőrzést végző hatóságokat” szövegrész, 34. § (1) pontjának f) 
alpontjában a „ , valamint kijelölje a 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 
engedélyeket és a géntechnológiával módosított növények termesztésére vonatkozó 
engedélyeket kiadó hatóságot” szövegrész, 34. § (4) pontja, 34. § (7) és (9) pontjában az „az 
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel, ” szövegrész, 34. § (11) pontjának c) 
alpontjában az „az ellenőrző hatóságot, valamint” szövegrész, 34. § (10) pontjában a „ , 
továbbá jelöljék ki a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokat” 
szövegrész, 34. § (12) pontja, 38. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban a „(4)” szövegrész hatályát 
veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/52. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

21.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(1) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 40. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 

"„40. § Az állat-egészségügyi hatóság 
…  

g) folyamatosan végzi az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmassági 
vizsgálatát[.] ; 
… 

l) az [állomások] állat-egészségügyi hatóság jelentése alapján vezeti az állati eredetű 
melléktermék kezelését, szállítását végző üzemek országos nyilvántartását, valamint 
gondoskodik saját internetes honlapján annak közzétételéről.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/61/5. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

22.  Dr. Wiener György és dr. Hankó Faragó Miklós képviselők - kapcsolódva 
T/1202/27. számú módosító indítványukhoz (T/1202/40. számú ajánlás 24. pontja) - a 
törvényjavaslat 76. § (7) bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"j) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13) bekezdésében 
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetve azok szervei” szövegrész helyébe az „[Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős] 
egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 
szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv[, az egészségbiztosítási szerv]” szöveg, 50. § (2) 
bekezdés d) pontjában az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója” 
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szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv 
vezetője” szöveg, 50. § (2) bekezdés e) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
főigazgatója” szövegrész helyébe az „[Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős] 
egészségbiztosítási szerv vezetője” szöveg, 52. § (5) bekezdésében az „az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetője” 
szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv 
és az [Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős] egészségbiztosítási szerv vezetője” 
szöveg, 86/A. § (1) bekezdésében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „[Egészségbiztosítási Alap 
kezeléséért felelős] egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 86/F. § (2) bekezdés a) pontjában az „egészségbiztosítás 
központi hivatali szerve” szövegrész helyébe az „[Egészségbiztosítási Alap kezeléséért 
felelős] egészségbiztosítási szerv” szöveg, a „nyugdíjbiztosítás központi hivatali szerve” 
szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv” 
szöveg, az „igazgatási szervek tekintetében a társadalombiztosítás központi hivatali 
szerveinek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv tekintetében az [Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős] 
egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 
szerv” szöveg, 86/H. § (2) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az „az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatóját” szövegrész helyébe az 
„ [Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős] egészségbiztosítási szerv és a 
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetőjét” szöveg, 95. § 
(6) bekezdésében, 98. § (6) bekezdésében, 101. § (7) és (9) bekezdésében az „Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrészek helyébe az „[Egészségbiztosítási Alap 
kezeléséért felelős] egészségbiztosítási szerv” szöveg, 102. § (12) bekezdés d) pontjában a 
„társadalombiztosítási igazgatási szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv és az egészségbiztosítási szerv” szöveg," 
/lép./ 

Indokolás: Lásd a T/1202/42. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

23.  Dr. Wiener György és dr. Hankó Faragó Miklós képviselők - kapcsolódva 
T/1202/20.számú módosító indítványukhoz (T/1202/40. számú ajánlás 29. pontja) - a 
törvényjavaslat 77. § (1) bekezdése j) pontjának elhagyását javasolják: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"[j) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 5. § (7) 
bekezdésében a „székhelye szerint illetékes megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
(kirendeltség) és megyei egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség)” szövegrész helyébe a 
„nyugdíj-megállapító szerv és egészségbiztosítási szerv” szöveg, 5. § (8) bekezdésében a 
„székhelye szerint illetékes megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak (kirendeltségnek) 
és a megyei egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek)” szövegrész helyébe a 
„nyugdíj-megállapító szervnek és az egészségbiztosítási szervnek” szöveg, a 
„nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség)” szövegrész helyébe a „nyugdíj-
megállapító szerv” szöveg, 5. § (9) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
(kirendeltség) adatszolgáltatása alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” 
szövegrész helyébe a „nyugdíj-megállapító szerv adatszolgáltatása alapján az 
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,]" 
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/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/43/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

24.  Dr. Wiener György és Hankó Faragó Miklós képviselők - kapcsolódva 
T/1202/20.számú módosító indítványukhoz (T/1202/40. számú ajánlás 29. pontja) - a 
törvényjavaslat 77. § (1) bekezdése l) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"l) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény …, 67. § (7) 
bekezdésében az „a lakóhely szerint illetékes nyilvántartási állomáson, illetőleg a MÁV Rt. 
Nyugdíj Igazgatóságnál, a GYSEV Rt.-nél érvényesítik igényüket. Az igényt a MÁV Rt. 
Nyugdíj Igazgatóság, illetőleg a GYSEV Rt. bírálja el.” [S]szövegrész helyébe a „vasutas 
nyugdíj-megállapító és -folyósító szervnél érvényesíthetik igényüket. Az igényt e szerv bírálja 
el.” szöveg, [72. §-ában az „Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságai” 
szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg, az „ezen orvosi bizottságok” 
szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,] 79. § (1) bekezdésében a 
„nyugdíjbiztosítási szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek” 
szöveg, 79. § (1) bekezdésében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által” 
szövegrész helyébe az „e célra” szöveg, 80. § (1) bekezdésében az „az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv” szöveg, 80. § (2) bekezdésében az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap 
kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv és az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
egészségbiztosítási szerv” szöveg, [90. §-ában az „az illetékes nyugdíjfolyósító szerv” 
szövegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szerv” szöveg,] 95. § (1) bekezdésében a „MÁV 
Rt. Nyugdíj Igazgatóság” szövegrész helyébe a „vasutas nyugdíj-megállapító és –folyósító 
szerv” szöveg, 96. § (7) bekezdésében az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
vezetője” szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
nyugdíjbiztosítási szerv vezetője” szöveg, 97. § (5) bekezdésében az „az illetékes 
nyugdíjfolyósító szervnek” szövegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szervnek” szöveg, 97. § 
(7) bekezdésében az „a megyei egészségbiztosítási pénztárak” szövegrész helyébe az „az 
egészségbiztosítási szerv” szöveg, 98. § (1) bekezdésében az „az illetékes nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervnél” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg, 99. 
§ (1) bekezdésében az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe az 
„a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 99. § (2) 
bekezdésében az „Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „A 
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 99. § (2) 
bekezdésében az „Az illetékes” szövegrész helyébe az „A” szöveg, 100. §-ában a 
„nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv” szöveg," 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/43/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
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- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

25.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 131. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
/(1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események 

szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 3. § (2)-(5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:/ 

 
"(2) A közlekedésbiztonsági szerv irányítását a közlekedésért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) látja el. A közlekedésbiztonsági szerv határozatai és végzései ellen 
közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, azokat felügyeleti jogkörben 
megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. A miniszter a közlekedésbiztonsági szervnek 
feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására egyedi utasítást nem adhat ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/56. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

26.  Dr. Wiener György és dr. Hankó Faragó Miklós képviselők - kapcsolódva 
T/1202/22. számú módosító indítványukhoz (T/1202/40. számú ajánlás 67. pontja) - a 
törvényjavaslat 142. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/142. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény a 
következő új 118/A. §-sal egészül ki:/ 

 
"118/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szellemi tulajdon védelméért 

felelős [hatóságot] hivatalt vagy [hatóságokat] hivatalokat rendeletben jelölje ki. 
(2) Felhatalmazást kap a szellemi tulajdon védelméért felelős hivatalt irányító miniszter, hogy 
– az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a 
szellemi tulajdon védelméért felelős hivatal előtti iparjogvédelmi eljárásokban fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjnak – az iparjogvédelmi eljárások és az egyes iparjogvédelmi 
oltalmi formák sajátosságaira figyelemmel meghatározott – mértékét." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/44. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

27.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 
Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 146. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
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"(2) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [a 
következő 110/A. §-sal egészül ki]110. §-ának (7) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

„ [110/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 110. § (7) b) rendeletben jelölje 
ki a környezetvédelmi hatóságot vagy hatóságokat, valamint a környezetvédelmi igazgatási 
szervet vagy szerveket.”" 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/48. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

28.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 
Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 146. § (5) bekezdés g) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(2) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a 
továbbiakban: felügyelőség)”  szöveg [rész] helyébe a „környezetvédelmi igazgatási 
szervnek” [a „környezetvédelmi hatóságnak] szöveg, 48. § (2) bekezdésében, 49. § (3) 
bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében a „felügyelőség" szó helyébe a 
„környezetvédelmi igazgatási szerv” szöveg, 52. § (2) bekezdésében, 58. § (2) bekezdés b) 
pontjában, 66. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 66. § (2) bekezdésében, 67. § (1)-(2) és (4)-(5) 
bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 71. § (1)-(3) bekezdésében, 72. §-ában, 74. § (1)-(3) 
bekezdésében, 75. § (3) bekezdésében, 76. § (3)-(4)bekezdésében, 77. §-ában, 79. § (1)-(2) 
bekezdésében, 80. §-ában, 82. § (2) bekezdésében, 91. § (2) bekezdésében, 95/A. §-ában a 
„felügyelőség” szó helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg, 76. § (4) bekezdésében, 82. 
§ (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szöveg helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak” 
szöveg, 64. § (2) bekezdésében az „irányítása alatt álló hivatali szervezet, az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, továbbá a felügyelőségek, 
illetőleg más” szövegrész helyébe az „ , az” szöveg, 64/A. § (1) bekezdésében a 
„környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatási szervek” szövegrész helyébe a 
„környezetvédelmi igazgatási szervek” szöveg, 65. §-ának címe helyébe „A környezetvédelmi 
hatósági együttműködés” cím, 66. § (1) bekezdés d) pontjában a [„szakhatósági” szövegrész 
helyébe a „szakhatóságként való közreműködésük esetén szakhatósági” szöveg,] 
„felügyelőség, illetőleg az önkormányzati környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: 
környezetvédelmi hatóság) által kiadott határozat, vagy szakhatósági” szövegrész helyébe a 
„környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat, vagy szakhatóságként való 
közreműködésük esetén szakhatósági” szövegrész, 67. § (6) bekezdésében a „Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „[felügyelőség]környezetvédelmi hatóság” szöveg, [110. § (7) bekezdés 
b) pontjában és (8) bekezdés a) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságok” szöveg,]" 
/lép./ 
 

T/1202/46/2., 3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 30., 31. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/1202/46/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

29.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 146. § (5) bekezdés g) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(2) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” 
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak” szöveg, 64. § (2) bekezdésében az 
„irányítása alatt álló hivatali szervezet, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség, továbbá a felügyelőségek, illetőleg más” szövegrész helyébe az „ , 
az” szöveg, 64/A. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
igazgatási szervek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi igazgatási szervek” szöveg, 66. 
§ (1) bekezdés d) pontjában a „szakhatósági” szövegrész helyébe a „szakhatóságként való 
közreműködésük esetén szakhatósági” szöveg, 67. § (6) bekezdésében a „Felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „felügyelőség” szöveg, 110. § [(7) bekezdés b) pontjában és] (8) 
bekezdés a) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek” 
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságok” szöveg," 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/53/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

30.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 
Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 146. § (5) bekezdés i) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"i) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (4) bekezdésében a 
„nemzeti park igazgatóság” szövegrész helyébe a „védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv” szöveg, 10. § (2) bekezdésében az „az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: 
Főfelügyelőség)” szövegrész helyébe az „a [felügyelőség]természetvédelmi hatóság” szöveg, 
17. § (4) bekezdésében, 42. § (4) bekezdésében a „Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a 
„[felügyelőség]természetvédelmi hatóság” szöveg, 12.§-ban, 13. § (1) és (3) bekezdésében, 
15. § (3) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (2) és (3) bekezdésében, 20. § (2) 
bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 26. § (3) és (4) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 
34. § (3) és (4) bekezdésében, 41/A. § (2) bekezdésében, 42. § (3) és (6) bekezdésében, 43. § 
(2) bekezdésében, 44. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 49. § (1) 
bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (3) és (7) bekezdésében, 52. § (4) bekezdésében, 
53. § (6) bekezdésében, 54. § (4) bekezdésében, 71. § (4) bekezdésében, 74. §-ban, 77. §-
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ában, 78. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész 
helyébe „természetvédelmi hatóság" szöveg, 20. § (2) bekezdésében a "bányászati hatóság" 
szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg, 57. § (1) bekezdésében a „miniszter 
irányítása alatt álló hivatali szervezet, továbbá a Főfelügyelőség, az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság, az igazgatóság, a 
felügyelőség” szövegrész helyébe a „miniszter, az államigazgatási szervek” szöveg, 26. § (1) 
bekezdésében a „felügyelőségnek, helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a 
jegyzőnek, fővárosban a főjegyzőnek” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságnak” 
szöveg, 40. § (1) bekezdésében, 54. § (4) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész 
helyébe a „természetvédelmi hatóságnak” szöveg, 74. § (4) bekezdésében a „felügyelőséget” 
szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságot” szöveg, 59. § (1), (2) és (4) bekezdésében 
a „Természetvédelmi Őrszolgálat” szövegrész helyébe a „természetvédelmi őrszolgálat” 
szöveg, 59. § (4) bekezdésében a „Természetvédelmi Őrszolgálatra” szövegrész helyébe a 
„természetvédelmi őrszolgálatra” szöveg, 80. § (4) bekezdésében a „jegyző szabta ki (80. § 
(2) bekezdés)” szövegrész helyébe a „helyi védett természeti terület esetében szabták ki” 
szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/46/1., 3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28., 31. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/46/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

31.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 
Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 146. § (5) bekezdés n) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"n) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. § (4) bekezdésében a 
„környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) 
” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a 
„környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi 
igazgatási szervek” szöveg, 40. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
irányítása alatt álló hivatali szervezet, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), a 
felügyelőségek, az igazgatóságok” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős 
miniszter, a környezetvédelmi államigazgatási szervek” szöveg, az 56. § (5) bekezdésében a 
„felügyelőségnek” szövegrésze helyébe a „hatóságnak”, a „felügyelőség” szövegrész helyébe 
a „hatóság” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/46/1., 2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28., 30. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/1202/46/3. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

32.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 
Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 146. § (5) bekezdés r) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"r) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és 
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 4. §-ában az „az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „a 
Kormány által rendeletben kijelölt vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a 
„környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a „vízügyi 
hatóság” szöveg, 5. §-ának (2) bekezdésében, a 6. §-ában, 7. §-a (2) bekezdésének b) 
pontjában, 8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-a (1) és (4) bekezdésében a „felügyelőség” 
szöveg helyébe „vízügyi hatóság” szöveg, 9. §-ának (5) bekezdésében a „felügyelőségnek” 
szöveg helyébe „vízügyi hatóságnak” szöveg, 11. §-ában a „Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” szövegrész helyébe a 
„Közép-Tisza-vidéken illetékes vízügyi hatóság[nak a Közép-Tisza-vidéken illetékes 
szerve]” szöveg, 12. §-ában, 13. §-ának (1) bekezdésében, 14. §-ának (3) bekezdésében, 18. 
§-ának (3) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe „vízügyi hatóság” szöveg" 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/49/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

33.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 147. § (1) bekezdés b) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"b) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 65. § 
(2) bekezdése, 78. §-a [és] 92. §-a[,]  és 110. § (7) bekezdés b) pontja," 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/53/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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34.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 

Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 147. § i) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"i) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és 
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 5. §-ának (2) bekezdésében az „(a 
továbbiakban: felügyelőség) szövegrész, 5. § (2) bekezdésében és 6. §-ában az „ , a külön 
jogszabály szerinti hatáskörében érintett hatóságot szakhatóságként bevonva” szövegrész, 13. 
§ (1) bekezdésében az „az adott tervezési szakaszban érintett valamennyi szakhatóságtól,” 
szövegrész, 13. § (2) bekezdésében az „az ügyben érintett szakhatóságok,” szövegrész, 14. § 
(1) bekezdése, 14. § (3) bekezdésében a „szakhatóságok, a” szövegrész 

hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/49/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

35.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 163. § (1) bekezdés h) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"h) az emberi képességek kifejlesztése érdekében való pályaválasztási tanácsadásról és 
szakképzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán, 1975. 
június 23-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 21. törvényerejű rendelet 3. 
§-ában a „munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „ [felnőttképzésért és] szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/57/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 40., 45., 48., 49. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/57/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

36.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 168. § (5) bekezdés i) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(5)E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
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"i) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/B. § (1) bekezdés d) 

pontjában a „földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi hivatalt” szövegrész helyébe a 
„mezőgazdasági [és vidékfejlesztési támogatási]igazgatási szervet” szöveg," 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/61/6. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz.  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

37.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 169. § (1) bekezdés j) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"j) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 7. § (3) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „a[z anyakönyvi 
ügyekért]személyiadat- és lakcím-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter)” szöveg, 32. §-ában, 47. § (2) bekezdés felvezető szövegében[, (3) bekezdésében] 
a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 36. § (4) bekezdésében a 
"belügyminiszter" szövegrész helyébe a "[központi szervet irányító]közigazgatási 
informatikáért felelős miniszter a[z anyakönyvi ügyekért]személyiadat- és lakcím-
nyilvántartásért felelős miniszterrel együttesen" szöveg, 47. § (4) bekezdésében a 
„belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg, 36. § (2) bekezdésében a 
„Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „[központi szervet irányító]közigazgatási 
informatikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv” szöveg, 47. § 
(2) bekezdés c) pontjában a „pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „[központi szervet 
irányító] közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel együttesen, az adópolitikáért felelős 
miniszterrel” szöveg, [47. § (3) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész 
helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg,]" 
/lép./ 
 

T/1202/51/4-6., 8-10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4-6., 39., 43., 44. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/51/7. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

38.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 169. § (2) bekezdés k) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
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"k) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény …, 72. § (2) bekezdésében, 108. § 
(5) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a 
„ [felnőttképzésért és] szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg, …," 
/lép./ 
 

T/1202/57/1., 3-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 40., 45., 48., 49. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/57/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

39.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 170. § (1) bekezdés d) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"d) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 3. § (6) bekezdésében a 
„Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg, 4-5. §-aiban, 6. 
§ (2) bekezdés e)-g) pontjaiban, 16. § (2) bekezdésében, 86. § (1) és (5) bekezdésében, 
valamint 101-102. §-aiban a „belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, 
76. § (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg, 
86. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „minisztériumnak” 
szöveg, 86. § (2) bekezdés f) pontjában az „a Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben 
eljáró szerve” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró [hatóság]szerv” 
szöveg, 86. § (2) bekezdés g) pontjában a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a 
„külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/51/4-7., 9., 10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4-6., 37., 43., 44. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/51/8. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

40.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdés d) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"d) a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében 
az „igazságügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszterrel” 
szöveg, 40. § (2) bekezdésében a „művelődési és közoktatási miniszterrel, a munkaügyi 
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miniszterrel” szövegrész helyébe a „[felnőttképzésért és] szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszterrel, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel” szöveg, 40. § (3) 
bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős 
miniszter” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/57/1., 2., 4-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 38., 45., 48., 49. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/57/3. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

41.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, 
Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária, Nagy László, dr. Bóth János, Rákóczy Attila, Kránitz László, 
Kiss Ferenc, és Török Zsolt képviselők T/1202/11. számú módosító indítványához 
(T/1202/40. számú ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdés j) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"j) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdésében a „Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe a 
„környezetvédelemi hatóság” szöveg, 3. § (4) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” 
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 
3. § (5) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „[környezetvédelemi 
hatóságot]környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg, 8. §-
ában a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „[környezetvédelmi hatóság] 
környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 7. § (1) 
bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „ [környezetvédelmi hatóság] 
környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 20. § p) pontjában 
a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe a „kultúráért felelős 
miniszter” szöveg, 21. § (1) és (5) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész 
helyébe a „környezetvédelemért felelős” szöveg," 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/45/1. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

 
42.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, 

Rózsa Endre, dr. Vojnik Mária, Nagy László, dr. Bóth János, Rákóczy Attila, Kránitz László, 
Kiss Ferenc, és Török Zsolt képviselők T/1202/11. számú módosító indítványához 
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(T/1202/40. számú ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 171. § (2) bekezdés m) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 

"m) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény …, 48. § (6)-(7) 
bekezdésében az „az [népjóléti]egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az 
egészségügyért felelős miniszter” szöveg, 53. § (5) bekezdésében az „a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszterrel” 
szöveg, 53. § (5) bekezdésében, 85. § f) pontjában az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési, 
valamint a gazdasági és közlekedési miniszterrel” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért 
felelős miniszterrel és a gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel” szöveg, 67. § (3) 
bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 85. 
§ c) pontjában az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe az 
„az ott meghatározott miniszterekkel” szöveg, 85. § e) pontjában az „az 
[népjóléti]egészségügyi miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben” szövegrész 
helyébe az „[miniszter és az egészségügyért] egészségügyért felelős miniszter és a miniszter, 
hogy együttes rendeletben” szöveg," 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/45/2. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

43.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. § (4) bekezdés h) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"h) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdés e) pontjában 
és 13. § (1) bekezdés a) pontjában a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a 
„külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 32. §-ában a 
„Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg, 12. § 
(2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” 
szövegrészek helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg, 27. § (1) bekezdésében az 
„a Belügyminisztérium állampolgársági ügyekkel foglalkozó szervének” szövegrész helyébe 
az „az állampolgársági ügyek[ért] ben [felelős]eljáró szervnek” szöveg, …," 
/lép./ 
 

T/1202/51/4-8., 10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4-6., 37., 39., 44. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/51/9. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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44.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. § (5) bekezdés q) pontjának 

a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"q) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény [3. § (1) 
bekezdésében,] 32. § (4) bekezdésében, 42. § felvezető szövegében a „belügyminiszter” 
szövegrész helyébe a „közlekedésrendészetért felelős miniszter” szöveg, 19. § (3) 
bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium” szöveg, 42. § b) és d) pontjában a „pénzügyminiszterrel” 
szövegrész helyébe a „közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel és az adópolitikáért 
felelős miniszterrel” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/51/4-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4-6., 37., 39., 43. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/51/10. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

45.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. § (6) bekezdés f) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"f) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény …, 88. § (2) bekezdés q) 
pontjában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés j) pontjában az „az oktatási miniszterrel” 
szövegrész helyébe az „a [felnőttképzésért és] szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés k) és l) pontjában, …," 
/lép./ 
 

T/1202/57/1-3., 5., 6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 38., 40., 48., 49. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/57/4. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

46.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Wiener György és dr. Hankó 
Faragó Miklós képviselők T/1202/24. számú módosító indítványához (T/1202/40. számú 
ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 171. § (6) bekezdés g) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
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/(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 

 
"g) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény [40. § (2) 

bekezdésében,] 59. § (3) bekezdés a) pontjában az „a földművelésügyi feladatok ellátásáért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az állategészségügyért felelős miniszter” szöveg, 
59. § (3) bekezdés c) pontjában az „az ásványvagyon-gazdálkodási feladatok ellátásáért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a bányászatért felelős miniszter” szöveg," 
/lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/47. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi  biz. támogatja 

- a Mezőgazdasági biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

47.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. §-át új (7)-(10) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 

"(7) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 21. 
§ (4) bekezdése az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: 
ÁNTSZ) az – az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint – illetékes megyei 
intézetét” szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szervet” szöveggel, 31. § (2) 
bekezdése az „ÁNTSZ” szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szerv” 
szöveggel, valamint az „ÁNTSZ-nek az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint 
illetékes megyei intézetéhez” szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szerv 
részére” szöveggel, 35. § (1) bekezdése az „az egészségügyi miniszter” szövegrész  helyett az 
„a miniszter” szöveggel, 35. § (2) bekezdése az „ÁNTSZ megyei intézeteinek” szövegrész 
helyett az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveggel lép hatályba. 

 
(8) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 140/A. §-ának –  az 

egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése 
által megállapított – (2) bekezdése az „az ÁNTSZ-re irányadó általános szabályok szerint az 
egészségügyért felelős” szövegrész helyett az „a” szöveggel, 140/A. §-ának –  az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése 
által megállapított – (3) bekezdése az „ÁNTSZ az Országos Tisztifőorvosi hivatal útján” 
szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveggel, 140/A. §-ának –  az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése 
által megállapított – (4) bekezdése az „ÁNTSZ illetékes megyei intézeteinek” szövegrész 
helyett az „egészségügyi igazgatási szerv” szöveggel, 140/A. §-ának – az egészségügyben 
működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése által 
megállapított – (8) bekezdés a) pontja az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal – országos 
tisztifőorvos által kijelölt – 3 képviselője” szövegrész helyett az „egészségügyi 
államigazgatási szerv által kijelölt 3 személy” szöveggel, 140/A. §-ának – az egészségügyben 
működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése által 
megállapított – (8) bekezdés c) pontja az „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyett az 
„egészségügyért felelős miniszter” szöveggel, 140/A. §-ának – az egészségügyben működő 
szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése által megállapított – (9) 
bekezdés a) pontja az „ÁNTSZ illetékes megyei intézetének – a megyei tisztifőorvos által 
kijelölt –” szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveggel, 140/E. §-
ának – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) 
bekezdése által megállapított –  (5) bekezdés b) pontja az „ÁNTSZ-nek az egészségügyi 
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szolgáltató működési engedélye szerint illetékes megyei intézetét” szövegrész helyett az 
„egészségügyi államigazgatási szervet” szöveggel lép hatályba. 

 
(8) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi  …. törvény 33. 

§ a) pontja nem lép hatályba. 
 
(9) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 140/A. §-ának – az 

egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi …. törvény 28. § (6) bekezdése 
által megállapított – (3) bekezdésének második mondata nem lép hatályba. 

 
(10) 2007. április 1-jén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § 

(2) bekezdés c) pontjában a „Magyar Orvosi Kamara” szövegrész helyébe „az egészségügyi 
államigazgatási szerv” szöveg lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/54. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

48.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 172. § (1) bekezdés l) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

"l) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves 
kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 60. § (2) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és 
munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „[felnőttképzésért és] szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg, 112. § (1) bekezdésében az „egészségügyi, 
szociális és családügyi minisztert” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős minisztert” 
szöveg, 125. § (1) bekezdésében a „belügyminisztert és a pénzügyminisztert” szövegrész 
helyébe a „helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős 
minisztert” szöveg, 125. § (2) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési minisztert és a 
pénzügyminisztert” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős minisztert és az 
államháztartásért felelős minisztert” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/57/1-4., 6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 38., 40., 45., 49. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/57/5. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

49.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 172. § (3) bekezdés n) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
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"n) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 

törvény 61. § (2) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész 
helyébe a „[felnőttképzésért és] szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg, 
133. §-ában a „gazdasági és közlekedési minisztert és a pénzügyminisztert” szövegrész 
helyébe a „közlekedésért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert” szöveg," 
/lép./ 
 

T/1202/57/1-5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35., 38., 40., 45., 48. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/57/6. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

50.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 175. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

"175. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivétel – a 
kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
(2) E törvény 1-174. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
[A 2007. évben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. 

§ (10) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget 2007. július 1-je és 2007. augusztus 31. napja között kell teljesíteni.] 

 
(3) A[z e törvény hatálybalépését megelőző napon]2006. december 31-én a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó szerveknél az illetménykiegészítés mértéke e törvény hatálybalépését követően a 
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, 
középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a. 

…. 
 
(6) A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt a Miniszterelnöki 

Hivatalt vezető miniszter irányítja azzal, hogy a hivatal eljárása során a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti felügyeleti 
jogkört a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek tekintetében az 
igazságügyi és rendészeti miniszter gyakorolja.”" 

 
Indokolás: Lásd a T/1202/51/11. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

51.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 177. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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"(2) E törvény 175. § (5) bekezdése 2006. december 31-jén, 1-174. §-a 2007. január 31-

én hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/1202/51/12. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. (nem kijelölt biz.) támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

II. 
 
 
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a 2006. november 28-i, a 
Mezőgazdasági bizottság (külön jelezve!) a 2006. november 27-i ülésén megtárgyalta a 
T/1202/40. sz. ajánlás alábbi pontjait. 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

14. Mg.biz egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. támogatja egyetért 
18. támogatja egyetért 
34. támogatja egyetért 
45. támogatja egyetért 
50. támogatja egyetért 
52. támogatja egyetért 
53. támogatja egyetért 
55. támogatja egyetért 
65. támogatja egyetért 
86. támogatja egyetért 

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. november 30. 
 
 
 
 

Dr. Avarkeszi Dezső s.k. 
az Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottság elnöke 

Puch László s.k. 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 
 
 

Font Sándor s.k. 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 


