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az Országgy űlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Igazságügyi bizottság — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 . )

OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ) 45 . § (5) bekezdése alapján — az „egyes

törvényeknek а kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról” szóló T/263 .

számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t
terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat 8 . §-a а következők szerint módosul :

„ 8 . §
(1)А csődeljárásról és а felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XhIX. törvény 85 . § (5)
bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(5) Felhatalmazást kap [

a)] az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben [szabályozza]állapítsarne g

[а] а) а csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatvány, továbbá a z
ahhoz csatolandó, az adós vagyoni helyzetét bemutató adatlap formáját, tartalmi elemeit,

[a]b) а csődeljárásban а vagyonfelügyelő [és az ideiglenes vagyonfelügyelő]e1ektronikus
kiválasztás igénybevételével tö rténő kirendelésének [részletes szabályait], 	 valamint az
elektronikus rendszer működésének, üzemeltetésének[,] és ellenőrzésének szabályait,

[а ] с) а Cégközlöny honlapján közzétételre kerülő végzések kivonatának kötelező tartalmi
elemeit ,

d)а Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete 40 . cikke által
elő írt, az ismert hitelezők értesítésének formai és tartalmi kellékeit . ”
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(2)А csődeljárásról ésа felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény 85. § (6)
bekezdése helyébeа következ ő rendelkezés lép :

,.,(6) Felhatalmazást kap [

b) az igazságügyért felelős miniszter, hogy] az állami vagyon felügyeletéért felel ős
miniszter[rel], 	 hogy az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben
[szabályozza]állapítsa 	 meg

[b]а) а felszámolót а zálogtárgy értékesítésekor[, továbbá] és а követelésen alapuló zálogjo g
esetén а követelés behajtásából származó bevételb ő l megillető díj elszámolásának szabályait,

[Ь]b) а felszámolási eljárásban а felszámoló	 és az ideiglenes vagyonfelügyel ő elektronikus
kiválasztás igénybevételével történ ő kirendelésének [és]részletesszabályait, valamint az
elektronikus rendszer működésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének szabályait .""

Indokolás

А módosítás а Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel
összhangban а felszámolási eljárással összefüggő jogalkotási jogot az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszternek biztosítja, az eljárás nemperes jellegére tekintettel az
igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben .

Pontosítja továbbá а benyújtott törvényjavaslat szövegét а módosítás arra tekintettel, hogy а
csődeljárásban nincs ideiglenes vagyonfelügyelő , csak felszámolási eljárásban, így az
ideiglenes vagyonfelügyelő elektronikus kiválasztás igénybevételével történ ő kirendelésének
részletes szabályainak megalkotására is az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter
részére ad felhatalmazást, továbbá а kirendelés tekintetében egyértelművé teszi, hogy а
felhatalmazás mind а vagyonfelügyelő , mind az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve а
felszámoló tekintetében az elektronikus kiválasztás igénybevételével történ ő kirendelésének
részletes szabályaira, valamint az elektronikus rendszer m űködésének, üzemeltetésének és
ellenőrzésének szabályaira szól .

А módosítás emellett а normaszöveg kodifikációs pontosításait hajtja végre .

2 . А törvényjavaslat 10 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

„(1) Hatályát veszti а közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. tőrvény

a) 85. § (2) bekezdésében „a c) pont kivételével az Információs Hivatal ésа o1 ári
hírszerzési	 tevékenység irányításáért	 felelő s	 miniszter	 által	 irányított	 költségvetés i
intézmények,” szövegrész,

b)85. § (5) bekezdés o) pontjában а „valamint” szövegrész .”

Indokolás

А töwényjavaslat 9. §-a а közalkalmazottakkal összefüggő egyes jogszabályi rendelkezések
megalkotását а Kormány helyett а Kormány tagjának jogalkotási jogkörébe utalja, ezze l
összefüggésben а módosítás а Kormány párhuzamos jogalkotói hatáskörének а Kormánynak
adott felhatalmazó rendelkezésbő l való elhagyására irányul .
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3 . А törvényjavaslat 18 . § c) pontja а következők szerint módosul :

(Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXI/I törvény)

„c) 68. § (2) bekezdés e) pontjában, (3)–(5) bekezdésében, (7) bekezdés [c) pontjában]záró
szövegrészében, (8) bekezdésében az „az atomenergia-felügyeleti szervet felügyel ő”
szövegrész helyébe az „a” szöveg, ”

WI)-)

Indokolás

А joghatás kiváltására való alkalmasság biztosítására irányuló kodifikációs pontosítás .

4 . А törvényjavaslat 20 . §-a а következők szerint módosul :

„20 . §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi ЕХХУIII . törvény

a) 5 . (1) bekezdés d) pontjában a „régészeti örökség és а műemléki értékek” szőve ész
helyébeа „kulturális örökség” szöveg ,

b) 57/A. § (4) bekezdésében а „kultúráért” szövegrész helyébe а „kulturális örökség
védelméért” szöveg [lép . ]

lép.”

Indokolás

А jogrendszer egységességének biztosításával összefüggő módosítás, amely а régészet i
örökség és а műemléki értékek védelméért való felel ősség megszűnésével összefiiggésben а
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ő l szóló kormányrendeletnek megfelelő felelősségi
kör meghatározására irányul .

5 . А törvényjavaslat 20. alcíme а következők szerint módosul :

„20 . А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi ХХ . törvény módosítása

23 . §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . éviХХ. törvény Z. §-aа
következő j) ponttal egészül ki :

(Az MFB Zrt. feladata, hogyа 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében

az átláthatóság,а célszerűség,а gazdaságosság,а hatékonyság ésа prudencia

követelményeinekтegfelelően	 а Korány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által
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meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források
biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel
közösen részt vegyen)

„j) jogszabályban meghatározottak szerint kötelez ő intézményvédelmi szervezetben ésа
kötelező intéziiiényvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában ; ”

24.§

(1) А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 3. § (10)
bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(10) Az MFB Zrt .а rábízott vagyon körébe ta rtozó állami vagyont az adott vagyontárgy
sajátosságainak megfelelő , az azonosítást lehetővé tevő módonпаturáliában (mennyiségben)
és értékben,а keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván . Ezen elkülönített
nyilvántartás tételesen tartalmazzaа társasági részesedések könyv szerinti bruttó és nettó
értékét, az elszámolt értékvesztés összegét, és az azokban bekövetkezett változásokat is .”

(2) А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 3. § (12)—
(14) bekezdései helyébeа következő rendelkezések lépnek :

„(12) Az MFB Zrt.-nek az (5) bekezdés alapján az állam nevében végzett tulajdonos i
joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeitа központi költségvetés biztosítja .

(13) Az MFB Z rt.а rábízott vagyon értékének megőrzésérő l köteles gondoskodni .

(14) Az MFB Zrt.jogosult ellenőrizni az I . és 2. mellékletben meghatározott gazdálkodó
szervezetek gazdálkodását, működését . Az ellenőrzött szervezet,а szervezet vezetőjen
alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles .”

25 . §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 4. § (1) és (2 )
bekezdése helyébeа következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az MFB Zrt . а 2. §-ban meghatározott feladata i ellátása érdekében pénziig iyi szo l áltatási
tevékenységet közvetlenül vagy más pénzügyi intézményen keresztül végezhet .

(2) Az MFB Zrt.beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési célú hitelen, illetve kölcsönön kívü l
kizárólag

а)immateriális javak ,

b) befektetett pénzügyi eszközt

c) befektetett eszközt terhelő általános forgalmi adó ,

d) forgóeszközigény ,

e) fejlesztési vagy forgóeszköz hitel, illet ő leg kölcsön kiváltásának ,

fl pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének é s

g) а tulajdonában álló, illető leg а rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságo k

finanszírozására

nyújthat hitelt, illetve kölcsönt."

26 . §
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А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 5 . § (2)
bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) А kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter а Kormány határozat a
alapján az állam nevében árfolyam-fedezeti megállapodást köthet az MFB Z rt.-vet az MF B
Zrt . által forrásszerzés céljából az (1) bekezdés а) és c) pontja alapján elfogadott betéthez ,
igénybe vett hitelhez, felvett kölcsönhöz és kibocsátott kötvényhez kapcsolódóan, azok
euróban kifejezett összege, továbbá az (1) bekezdés d) pontja alapján а forrásbevonással
összefüggő deviza csereügylet miatt az MFB Zrt .-t euróban terhelő fizetési kötelezettségek
tekintetében.”

27. §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . éviХХ . törvény 7. §-a helyébeа
következő rendelkezés lép :

„7 .	 (1) Az MFB Z rt.tevékeу$ё ё11ez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti
tervben kell meghatározni .

(2) Az MFB Zrt. eredményéből osztalékot nem fizet,а felosztható eredményt az
eredménytartalék növelésére kell fordítani.”

28. §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . éviХХ . törvény IV . Fejezeteа
következő alcímmel, valamint 10/A. §-sal és 10/В . §-sal egészül ki :

„Titoktartás

10/А.§(I)Az MFB Zrt.esetében	 az ügyfél személyére, valamint az ügylet összegér e
vonatkozó adatok kivételével – banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekr ől az MFB Zrt .

rendelkezésére álló tény, info~~ г iáció, megoldás vagy adat, amely ügyfél adataira, vagyon i
helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint
az MFB Z rt.által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbáа pénzügyi
intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik .

(2) Nem minősül banktitoknak az MFB Zrt.tulajdonában álló, illetőlegа rábízott vagyon
körébe tartozó gazdasági társaságok tulajdonlásával, 	 illetve	 tulajdonosi irányításával
összefüggő az MFB Zrt.rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amelyе
társaságok személyére, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonos i
kapcsolataira vonatkozik .

10/B .	 А Hpt. 159. §-a, 161 . §-a ésа Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti titoktartási
kötelezettség nem terjed ki –а Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161 . § (2) bekezdésében
meghatározottakon túlmenően – az MFB Z rt.ésа Szövetkezeti Hitelintézetek Integráció s
Szervezete(а továbbiakban: Integrációs Szervezet)	 általа kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az I . és 2 .
mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szerveze t
tagjai által az MFB Zrt.részére adott adatszolgáltatásra .”

29. §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . éviХХ . törvény 16 . § (3 )
bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :
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„(3) А felügyelőbizottság elnökét és tagjait а kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelős miniszter választja meg és hívja vissza .”

30.§

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . éviХХ . törvény 18. § (4)
bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(4) Az MFВ Zrt.alkalmazottja nem lehet gazdasági társaságnál vezet ő tisztségviselő , illetve
felügyelő bizottsági tag, kivéve ha

a) az MFB Zrt.vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik а gazdasági
társaságban ,

b) helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik а
gazdasági társaságban,

c) а gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az MF В Zrt. –а 4. & (2) vagy (3 )
bekezdése szerint kockázatot vállalt .”

31. §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 20 . §-a helyébe
а következő rendelkezés lép :

„20. &А Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben meghatározza azon gazdasági
társaságokat, amelyekben az MFВ Zrt . a 8 . & (3) bekezdés c) pontja szerint tulajdont
szerezhet.”

32. §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény а következő 22.
§-sal egészül ki :

„22 . §Е törvény alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozás az MFB Zrt.közvetlen vagy
közvetett részesedésszerzése korlátolt felel ősségű társaságban vagy részvénytársaságban ( a
továbbiakban: céltársaság).А fejlesztési tőkefinanszírozás jogcímén juttato tt forrásból
kizárólag

a) beruházás ,

b) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban tö rténő előállitása z

c) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése,

d) а kutatás-fejlesztés és technológiai innováció keretében, az Európai Unió jogi aktus a
szerinti tevékenység, valamint

e) az a)-d) pontnakа céltársaság leányvállalatai által történ ő közvetlen megvalósítás a
érdekébenа céltársaságnak a leányvállalatban történő közvetlen részesedésszerzés e

finanszírozható .”

[24]33 . §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi ХХ . törvény

a) I . számú melléklete helyébe az 1 . melléklet,

b) 2 . számú melléklete helyébe а 2. melléklet

lép .



7

[25]34 . §

А Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény

a) I . § (2) bekezdésében, 2 . § 1) pontjában, 3. § (5)[, (8)] és (9) bekezdésében [és (14 )

bekezdés b) pontjában] az „a Magyar Állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg ,

b) 3 . § (5) bekezdésében az „e törvény I . számú mellékletében” szövegrész helyébe az „1 .
mellékletben” szöveg,

c) [3. § (8) bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter (a
továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „a kormányzati tevékenysé g
összehangolásáért felel ős miniszter” szöveg,

d) 3. § (14) bekezdésében az „e törvény I . számú, illetve 2 . számú mellékletében ”
szövegrész helyébe az „1 . és 2 . mellékletben” szöveg ,

e)] 5 . § (4) bekezdésében а „tulajdonosi jogokat gyakorló” szövegrész helyébe а „kormányzati
tevékenység összehangolásáért felel ős” szöveg,

[f)]d) 6. § (1) bekezdésében az „a Magyar Államot mint tulajdonost képvisel ő miniszter (a
továbbiakban : а tulajdonosi jogok gyakorlója)” szövegrész helyébe az „a kormányzat i
tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter” szöveg ,

[g)] е )	 8 .	 (4) bekezdésében az „a)-d) pont^ában” szövegrész helyébe az „a)-e) pontjában ”
szöveg ,

fD 8/A. §-ában az „E törvény I . és 2 . számú mellékletében” szövegrész helyébe az „Az I . és 2 .
mellékletben” szöveg, az „e törvény I . és 2 . számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az
1 . és 2 . mellékletben” szöveg ,

[h)]g) 8/A. §-ában, 10 . § (1) bekezdésében, 12. §-ában, 13. § (3) bekezdésében, 14 . § (4)
bekezdésében, 15 . § (2) bekezdésében, [16 . §  (3) bekezdésében,] 16/A . §-ában, 18 . § (6)
bekezdésében а „tulajdonosi jogok gyakorlója” szövegrész helyébe а „kormányzati
tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter” szöveg,

[i)]h) 10. § (2) bekezdésében а „tulajdonosi jogok gyakorlója” szövegrészek helyébe а
„kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szöveg ,

[j)]ü 11 . § (2) bekezdésében, 13/B . §-ában, 15. § (2) bekezdésében а „tulajdonosi jogok
gyakorlójának” szövegrész helyébe а „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelő s
miniszternek” szöveg,

[k)] j) 13 . § (1) bekezdésében az „a Magyar Államot” szövegrész helyébe az „az államot”
szöveg, az „az állami vagyon felügyeletéért” szövegrész helyébe az „a kormányzat i
tevékenység összehangolásáért” szöveg ,

[1)]k) 13/A . § (4) bekezdésében а „tulajdonosi jogok gyakorlójánál” szövegrész helyébe а
,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternél" szöveg[ ,

m) 18/B. §-ában az „az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter által vezetet t
minisztérium” szövegrész helyébe az „a kormányzati tevékenység összehangolásáér t
felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter” szöveg, az „ e
törvény I . számú és 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „1 . és 2.
mellékletben” szöveg]

lép .
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[26]35 . §

(1) Hatályát veszti а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi ХХ.
törvény 2. § k) pontjában, 8 . § (3) bekezdés b) pontjában, 13/A . § (5) bekezdésében а „számú”
szövegrész.

(2) Hatályát vesztiа Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . éviХХ .
törvény

a) 2. § h) és m) pontja ,

b) 3 . § (8) és (15) bekezdése ,

c)	 az	 állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények
módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010 . évi LII.
törvény 13 . § (2) bekezdésével megállapított 4 . § (6) bekezdése ,

d) 4 . § (7) és (8) bekezdésez

e) „Titoktartás” alcíme ,

f) 18/A. §-a,

g) 18/B . §-а."

Indokolás

А módosítás а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény
törvényjavaslatban érintett módosítását egészíti ki а Magyar Fejlesztési Ban k
Részvénytársaságról szóló törvény olyan rendelkezéseinek esetenként újraszabályozásával ,
esetenként hatályon kívül helyezésével, amelyek а törvényjavaslatban meghatározott
módosítások joghatás kiváltására alkalmasságához szükségesek . Az egyes állami tulajdonú
szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról szóló 2010 . évi CLX. törvény
ugyanis а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényt joghatás kiváltásár a
alkalmatlan módon úgy módosította, hogy az Országgyűlés által 2010. december 13-án
elfogadott törvényt 2010. január 1-jén léptette hatályba. А joghatás kiváltására való
alkalmasság tekintetében а jogtárszolgáltatók eltér ően jogértelmezést követtek, amib ő l а
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény ezt követ ő időben tö rténő
módosításai, illetve azok átvezethetősége aMagyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságró l
szóló törvény hatályos szövegének megállapíthatóságát а jogbiztonság sérelmét el ő idéző
ivódon válik kétségessé . А jogbiztonság sérelme azonban nemcsak а hatályos szöve g
megállapíthatóságának hiányában áll, hanem а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságró l
szóló törvény további, így а törvényjavaslatbeli módosításainak alkotmányosságát i s
kétségessé teszik . А módosítás – а törvény újraszabályozása nélkül –javaslatot tesz а hatályos
szöveg megállapítására és biztosítja а további, így а törvényjavaslatbeli módosítások joghatá s
kiváltására való alkalmasságát .

А módosítása fejlesztési tőkefinanszírozással összefüggésben а Miniszterelnökséget vezet ő
miniszter fejlesztéspolitikai feladatainak hatékony ellátása és az egységes jogalkalmazá s
elősegítése érdekében а Magyar Fejlesztési Bank Z rt . és а portfoliójába tartozó gazdálkodó
szervezetek fejlesztési tőkefinanszírozási tevékenységét azonos körben teszi lehetővé, min t
ahogy а Magyar Fejlesztési Bank Zrt. а pénzügyi szolgáltatási tevékenységeit is végezheti . А
fejlesztési tőkefinanszírozás fogalmának а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságró l
szóló törvényben való meghatározásával aMagyar Fejlesztési Bank Z rt . és а portfoliójába
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tartozó gazdálkodó szervezetek alkalmassá válnak arra, hogy az új kormányzati feladatokhoz
kapcsolódóan átláthatóan és hatékonyan végezzék fejlesztési t őkefinanszírozási célú
befektetési tevékenységüket, ezáltal is el ősegítve а kormány gazdaságpolitikai céljainak
lehető leghatékonyabb elérését, mind а pénzügyi közvetítői intézményrendszer, mind az
energiaellátás területén .

6 . А törvényjavaslat 22 . alcíme а következők szerint módosul, а további szerkezeti
egységek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások é rtelemszerűen
módosulnak :

„22 . А kulturális örökség védelmérő l szóló 2001 . évi LXIV. törvény módosítása

28 . §

А kulturális örökség védelmérő l szóló 2001 . évi LXIV. törvény 6. §-a helyébe а következő
rendelkezés lép :

„6 . § А kulturális örökség védelmének keretében а védelem összehangolását és irányítását ,
ágazati felügyeletét, továbbá а kulturális örökség védelmével összefügg ő feladatokat ellátó ,
kormányrendeletben meghatározott eljáró hatóságot (a továbbiakban : hatóság) а kulturális
örökség védelméért felelő s miniszter (a továbbiakban : miniszter) irányítja . ”

29. §

А kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény 93 . § (2) bekezdéseа
következő o)-s) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kapa miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

„o) kulturális javak védetté nyilvánítására ésа védettség megszüntetésére vonatkoz ó
szabályokat,

р)а kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályait,

g,)	 а kulturális javak nyilvánta rtásának szabályait és —аz adópolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben — az ezzel összefüggő igazgatási szolgáltatási díj mértékét ésа fizetésre
vonatkozó egyéb szabályokat ,

r) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésbenа kulturális javak kiviteléne k
engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mé rtékét i
valamint megfizetésének részletes szabályait ,

s) az Európai Orökség cím elnyerésére pályázó helyszínek közül az arra érdemesnek ta rtott
helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokat . ”

30.§

(1) Hatályát veszti а kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény

a) 8. § (2) bekezdésében, 44 . § (1) és (3) bekezdésében, 55 . § (3) bekezdés c) pontjában, 61/D .
§ (1) bekezdésében, 61/I . § (2) bekezdés b) pontjában, 61/L. §-ában, 71 . § (2) bekezdésében[,
93. § (6) bekezdésében] а „kultúráért felelős” szövegrész,

b) 64. § f) pontjában а „vagy а kulturális javak esetében а kultúráért felelős miniszter ”
szövegrész.
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(2) Hatályát veszti а kulturális örökség védelmér ő l szóló 2001 . évi LXIV. törvény 93 . § (5)
bekezdése	 és (6) bekezdés a), b), c), e) és f) pontja ."

Indokolás

А könyvtárakban levő muzeális dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos
külön szabályok megállapítása továbbra is а kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
feladat, amit nem indokolta „kultúráért felelős” szövegrész törlése. А kulturális örökség
védelmérő l szóló 2001 . évi LXIV. törvény 93 . § (2) bekezdésében felsorolt jogalkotás i
feladatok és 93 . § (6) bekezdés a), b), c), e), f) pontjában felsoroltak így а kulturális örökség
védelméért felelős miniszter feladatkörébe, míg а 93 . § (6) bekezdés d) pontja szerinti
jogalkotási feladata kultúráért felelős miniszternél marad .

7. А törvényjavaslat 33 . § c) pontja а következők szerint módosul :

(A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 82616 2004 . évi CXL .
törvény)

„c) 174. § (6) bekezdésében а „miniszterrel és” szövegrész helyébe а „miniszterrel, az
igazságügyért felel ős miniszterrel,	 az informatikáért felelős miniszterrel és” szöveg,”

(Iёр. )

Indokolás

А javaslata közigazgatási hatósági eljárás ёs szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvénynek az ún . díjrendelet kiadására adott felhatalmazásban továbbra is javasolja а nemzeti
fejlesztési miniszter egyetértésének megtartását а Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l
szóló kormányrendelet szerinti felelősségi körének meghatározásával .

8. А törvényjavaslat 28. alcíme elmarad, а további szerkezeti egységek számozása és a z
azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen módosulnak :

428. А cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény módosítása

36. §

А cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 128. § (1) bekezdés e) pontjában az „a kényszertörlési” szövegrész helyébe az
„az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésében а kényszertörlési”
szöveg lép.]"

Indokolás
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А módosítás а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról törvény
módosítására tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy а felszámolási eljárással és а
végelszámolási eljárással összefüggésben а Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ő l szóló
kormányrendeletben е tekintetben bekövetkezett változásokkal összefüggésben annak
módosítása nem indokolt .

9 . А törvényjavaslat 30. alcíme elmarad, а további szerkezeti egységek számozása és az
azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen módosulnak :

430. А szellemi kulturális örökség meg őrzésérő l szóló, Párizsban, 2003. év október hó
17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésérő l szóló 2006. évi ХХХУIII.

törvény módosítás a

38. §

А szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003 . év október hó 17 .
napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésérő l szóló 2006 . évi XXXVIП . törvény
4. § (4) bekezdésében а „kultúráért” szövegrész helyébe а „kulturális örökség
védelméért” szöveg lép .]"

Indokolás

А szellemi kulturális örökség számtalan szálon kötődik mind а népművészethez, mind а
közművelődés alapját és egyben fejlesztési célját is jelentő lokális közösségi gyakorlatokhoz .
А szellemi kulturális örökség alapjaiban más jellegű fogalom- és tevékenységkör, mint а
kulturális örökségünk épített részét illető . Е különbségtétel okán szól két különböző UNESCO
egyezmény а kulturális öröksége két részér ől .

А törvényjavaslat alapján а kulturális örökség védelméért felelős miniszterhez elsősorban а
kulturális örökségünk tárgyiasult emlékeivel, értékeivel kapcsolatos feladatok kerülnek . А
szellemi kulturális öröksége körbe való bevonása véleményünk szerint nem szinergiát, hanem
épp diszkrepanciát okozna különösen azért, mert kiszakítódna annak természetes közegéb ő l ,
kapcsolódó területeib ő l, azaz а közművelődésbő l, а népművészetből, а kulturális turizmusból ,
а közösségi- és kulturális alapú társadalom- és gazdaságfejlesztési folyamatokból .

Az az eredmény, miszerint а Magyarországot а Részes Államok Közgyűlése beválasztotta а
Szellemi Kulturális Orökség Megőrzése Kormányközi Bizottság tagjai közé, pont е szakmai ,
szakpolitikai beágyazottságnak volt köszönhet ő . А szellemi kulturális örökséggel kapcsolato s
feladatok körben, е szakmai közegben értelmezhetőek, illetve láthatóak e1 megfelelő módon .
Emlek megfelel ően а szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003 . év
október hó 17 . napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésér ől szóló törvény
módosítása nem indokolt, annak végrehajtását а kultúráért felelő s miniszter feladat- é s
hatáskörében kell meghagyni .

10 . А törvényjavaslat 33 . alciше а következők szerint módosul :
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„33 . А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII . törvény

módosítása

41. §

А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII . törvény 9. § d)
pontja helyébe а követező rendelkezés lép :

(A törvény, valamint а törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában .)

„d) irányító hatóság : az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter mint

dа)а 2007-2013 programozási időszakbanaz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanács i
rendelet (2005 . szeptember 20 .) 75 . cikke [alapján az agrár-vidékfejlesztésért felel ős
miniszter, valamint]és az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/ЕК tanácsi rendelet
(2006. július 27 .) 58. cikk (1) bekezdés a) pontja[ alapján az agrárpolitikáért felel ős
m inisZter]1

db)а 2014-2020 programozási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés i
Alapból (ЕМУА) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/ЕК tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/ЕU európai parlamenti és tanács i
rendelet (2013 . december 17 .) 65. cikk (2) bekezdése és az Európai Halászati Alappa l
összefiiggésbenа 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó közösségi jogi aktu s

alapján kijelölt hatóság ;”

42. §

А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény 11 .§
(10) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(10) Ha az igazoló szerv, az igazoló hatóság, а közreműködő szervezet, az ellenőrző hatósági
az átruházott feladatot	 ellátó	 szervezet, az együttműködő szervezet ésа nemzeti
vidékfejlesztési hálózat titkársága kijelöléséhez а közbeszerzésekről szóló törvény alapján
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni,е szervek, illetve szervezetek kijelölésér őlа
Kormány rendeletben intézkedik.А Kormány rendeletben intézkedik а nem közigazgatási
feladat ellátására létrehozott szervezet, köztestület vagy személy átruházott feladatot ellát ó
vagy együttműködő szervezetként való kijelöléséről, valamint az általuk ellátandó hatósági
feladatok körérő l.А helyi akciócsoportot az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter jelöl i
k1 .

77

43 .§

А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ő l szóló 2007 . évi XVII . törvény 57/A. §-a
а következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1 a)А mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás szervne k

а az EMVA-val és az EHA-val ka•csolatos döntése ellen irányuló fellebbezést az agrár -
vidékfejlesztésért felelős miniszter,
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b) az EMОА-val kapcsolatos döntése ellen irányuló fellebbezést az agrárpolitikáért felel ős
miniszter

bírálja el ."

44 .

(1) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII . törvény 81 . &-aа
következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Felhatalmazást kapа Kormány, hogy az Európai Unió	 aktusa vagy e törvény
alapján átruházható feladatok körét rendeletben állapítsa meg, továbbá hogyа 11 .	 (10)
bekezdése szerinti esetben az igazoló szervet, az igazoló hatóságot, az ellenőrző hatóságot, az
átruházott feladatot	 ellátó szervezetet,а közreműködő szervezetet, az együttműködő
szervezetet ésа nemzeti vidéki hálózat titkárságát rendeletben jelölje ki . ”

(2) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény 81 . §
(3)—(5) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek :

,,(3) Felhatalmazást kap [agrár-vidék fejlesztésért]az 	 agrár-vidékfejlesztésért felelős
miniszter, hogy

a) az с törvény hatálya alá tartozó, az EMVA- 1)61 	 és az EHA-ból támogatott intézkedések
igénybevételével, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal kapcsolatos részletes ,
valamint az intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos általános szabályokat ,

b) az EMVA-ból	 és azЕНА-ból támogatott intézkedések igénybevétele vonatkozásában a z
elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentésével és igazolásával kapcsolatos részlete s
szabályokat,

c) а helyi akciócsoportok elismerési rendjének részletes szabályait 	 és	 а 	 helyi
akciócsoportokat ,

d) а nemzeti vidéki hálózat felállításával kapcsolatos részletes szabályokat,

e) az EMVA-ból	 és azЕНА -bó1 támogatott intézkedések esetén alkalmazandó monitoring
részletes szabályait, továbbá а monitoring-indikátorok alapján képzett adatok és az adato k
szolgáltatására kötelezettek körét, valamint а inonitoringadatok szolgáltatásának а rendjét ,

f) az EMVA-ból	 és azЕНА-ból támogatott intézkedések а pályázati eljárásának részlete s
szabályait,

g) az EMVA-ból	 és azЕНА-ból támogatott intézkedések esetében а legkisebb, а jogutódlás
vagy а kötelezettségátvállalás tárgyát képező részt ,

h) az EMVA-ból	 és azЕНА-ból támogatott intézkedések esetében az elektronikus úton
teljesítendő kérelem-, pályázatbenyújtás, valamint adatszolgáltatási kötelezettség eseteit, az
elektronikus kapcsolattartás feltételeit, valamint az elektronikus kapcsolattartással kapcsolato s
részletes szabályokat ,

i) az EMVA-ból	 és az EHA-bó1 támogatott intézkedések esetében а mesterséges körülmények
megállapításának eseteit,

j) az EHA-ból támogatott intézkedések esetében а legkisebb,а jogutódlás vagyа
kötelezettségátvállalás tárgyát képező részt



1 4

rendeletben állapítsa meg .

(4) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felel ős miniszter, hogy	 az agrár-vidékfejlesztésért
felelős miniszterrel egyetértésben

а) а (3) bekezdés а) pontja alá nem tartozó egyes intézkedések igénybevételével, az ahho z
kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal kapcsolatos részletes, valamint a z
intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos általános szabályokat ,

b) а mezőgazdasági vagyoni értékű jogok kiosztásának részletes szabályait, illetve nemzet i
tartalékának mértékét ,

c) а mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadási rendszer felállítására, m űködésére, а
területi szaktanácsadási központként végzett tevékenység engedélyezésére, valamint а
szaktanácsadók képzettségére vonatkozó részletes szabályokat ,

d) az elhánthatatlan küls ő ok (vis maior) а (3) bekezdés b) pontja alá nem tartozó
bejelentésével és igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat ,

e) [az ЕНА esetén, valamint] az EMGA-ból támogatott Nemzeti Diverzifikációs Progra m
intézkedései esetén alkalmazandó monitoring részletes szabályait, továbbá а monitoring-
indikátorok alapján képzett adatok és az adatok szolgáltatására kötelezettek körét, valamint а
monitoringadatok szolgáltatásának а rendjét,

f) а (3) bekezdés f) pontja alá nem tartozó [а ] pályázati eljárás részletes szabályait ,

g) а McPAR és az ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartásának részletes szabályait ,

h) az intervenciós raktárregiszter létrehozásával, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással ,
eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokat ,

i) а VINCIS-hez kapcsolódó adatszolgáltatás részletes szabályait ,

а szakrendszerek kialakításának részletes szabályait,

k) а kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint а
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokat ,

1) а kölcsönös megfeleltetés végrehajtásához kialakítandó nyilvántartások részletes szabályait ,

m) [az ЕНА-ból támogatott intézkedések esetében а legkisebb, а jogutódlás vagy а
kötelezettségátvállalás tárgyát képező részt,

n)] а (3) bekezdés h) pontja alá nem tartozó elektronikus úton teljesítendő kérelem- ,
pályázatbenyújtás, valamint adatszolgáltatási kötelezettség eseteit, az elektroniku s
kapcsolattartás feltételeit, valamint az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos részlete s
szabályokat ,

[o)]r) а (3) bekezdés i) pontja alá nem tartozó mesterséges körülmények megállapításána k
eseteit ,

[р)]o) az ügyfél-nyilvántartás anódját és feltételeit, továbbá az ügyfél-nyilvántartássa l
kapcsolatos eljárás részletes szabályait ,

[q)]p) а tevékenységihely-nyilvántartás módját és feltételeit, továbbá а tevékenységihely-
nyilvántartással kapcsolatos eljárás részletes szabályai t

rendeletben állapítsa meg .
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(5) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felel ős miniszter, hogy az agrár-vidékfejlesztésért
felelős miniszterrel egyetértésben а nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági, halászati ,
erdészeti és agrár-vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó, törvényben
vagy kormányrendeletben nem szabályozott feltételeket rendeletben állapítsa meg . "

[(2) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz é s
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII .
törvény 81. §-a а következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felel ős miniszter, hogy az érintet t
miniszterekkel egyetértésben az átruházható feladatok körét rendeletben állapítsa meg ,
továbbá hogy а 1 1 . § (10) bekezdése szerinti esetben az igazoló szervet, az igazol ó
hatóságot, az ellenőrző hatóságot, az átruházott feladatot ellátó szervezetet, а
közreműködő szervezetet, az együttműködő szervezetet, а helyi akciócsoportot és а
nemzeti vidéki hálózatot – h а е szervek, szervezetek felett az alapítói, illető leg irányítási
jogokat más miniszter gyakorolja, az államháztartásért felel ős miniszter, valamint az
érintett miniszterek egyetértésével kiadott – rendeletben jelölje ki .” ]

43 . §

А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII . törvény

a) [9. § c) pontjában az „agrárpolitikáért felel ős miniszter” szövegrész helyébe az
„agrár-vidékfejlesztésért felel ős miniszter (a továbbiakban : miniszter)” szöveg ,

b) 9. § d) pontjában az „az agrárpolitikáért felel ős miniszter” szövegrész helyébe az „ a
miniszter” szöveg,

c)] 11 . § (2) bekezdésében az „A törvény végrehajtásáértaz agrárpolitikáért, agrár -
vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)	 felel.А miniszter” szövegrész
helyébe az „[а ]Е 	 törvény végrehajtásáért az EMVA vagy az EПА terhére nyújtott támogatás
tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felel ősminiszter,	 azЕМОА terhére nyújtott
támogatás tekintetében az agrárpolitikáért felel ős miniszter felel, amelynek keretében”
szöveg ,

[d) 11 . § (10) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért
felelős miniszter” szöveg ,

е)]b)	 13 .	 §	 (1)	 és (2) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A z
agrárpolitikáért felelő s miniszter” szöveg,

c) 13 . § (4) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felel ős
miniszter” szöveg ,

d) 14 . § (1) és (2) bekezdésében az „A miniszter ” szövegrész helyébe az „Az agrár-
vidékfejlesztésért felel ős miniszter” szöveg ,

e) 14. § (4) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért
felelős miniszter” szöveg ,

f) 57/A. § (3) bekezdésébenа „felettes szervhez” szövegrész helyébeа „fellebbezés
elbírálására jogosult hatósághoz” szöveg ,

g) 57/A. § (4) bekezdésébenа „másodfokú döntést hozó hatóság” szövegrész helyébe а
„fellebbezés elbírálására jogosult hatóság” szöveg,
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h) 57/A. §(5) bekezdésébenа „másodfokú hatóság” szövegrész helyébeа „fellebbezés
elbírálására jogosult hatóság” szövegi

й 78 . § (2) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az agrárpolitikáért felelős
miniszter” szöveg

lép .

44. §

Hatályát veszti а mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII . tőrvény
11 . § (13) bekezdése."

Indokolás

А javaslata 2007-2013 programozási időszakot а 2014-2020 programozási időszaktól
elválasztva pontosítja az irányító hatóság fogalmát . Ennek indoka, hogy az N+2-es szabály
értelmében а 2007-3013 programozási időszak 2015-ig jelent még további feladatot a z
intézményrendszernek, amitől – figyelemmel arra, hogy lesz kb . 1,5 év, amikor а két
programozási id őszakba tartozó pályázatok akár egymás mellett is futhatnak – e1 kell
választania 2014-2020 programozási idő szakot. Az Irányító Hatóság fogalmának pontosítás a
tehát azt az egyértelmű szándékot tükrözi, miszerint mind az МУА, mind pedig az ЕНА
esetében egységes irányító hatósági rendszer működjön.

А javaslata mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény
tervezett 57/A. §-ának kiegészítésével megteremti а jogi alapot arra, hogy az egyes
intézkedésekkel kapcsolatos jogorvoslati hatáskör а feladatkör szerint illetékes miniszterhez
kerüljön. Ez а változás egyben а kifizető ügynökség feletti ellenőrzési jogkör erősítését i s
jelenti .

А avaslat pontosítja az agrárpolitikáért felel ős miniszternek adott felhatalmazó rendelkezést ,
egyetértési jogot biztosítva az agrár-vidékfejlesztési miniszternek, figyelemmel arra, hogy a z
ez alapján megalkotott jogszabályok jelentős része kapcsolódik vagy az EMVA-hoz vagy az
EHA-hoz. Ezen túlmenően а miniszteri egyetértési jog biztosítja azt, hogy pl . а piaci
intézkedések és а Vidékfejlesztési Program támogatási prioritásai között az összhan g
biztosított legyen .

А avaslata mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz é s
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény
tervezett 81 . § (la) bekezdésével összefüggő anódosítása az összefoglaló néven ún . delegálás i
kérdéseket kormányrendeleti szintre emeli, mivel ennek részeként is biztosítani lehet a z
egységes kormányzati irányításhoz szükséges jogi feltételeket azokban az esetekben is ,
amikor az érintett szervezetek különböz ő miniszterek irányítása alatt állnak .

А avaslat emellett alapvet ően technikai szövegpontosításokat tartalmaz . Érdemi rendelkezés
viszont az, hogy а módosítás eredményeként is erősödnek azoka jogi keretek, amelyek az
érintett miniszterek –akik egyébként külön-külön felel ősek az irányító hatósági, valamin t
illetékes hatósági feladatok ellátásáért – а törvény hatálya alá tartozó intézkedéseket érintő
jogszabályokat egyeztetett rendben alkotják meg, ezzel is biztosítva а különböző programok,
intézkedések közötti összhangot .
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11 . А törvényjavaslat 48 . §-a а következők szerint módosul :

,,48 . §

Az ENSZ Éghajlatváltozása Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz őkönyve végrehajtás i
keretrendszerérő l szóló 2007 . évi LX . törvény

a) 5. § (4) és (5) bekezdésében az „az energiapolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „a”
szöveg ,

b) 8. § (1) bekezdésében а „Magyar Állam kincstári vagyonába” szövegrész helyébe а
„kincstári vagyonba” szöveg,

c) 10. § (4)bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felel ős
miniszter” szöveg [lép . ]

ep.

Indokolás

А javaslat az államháztartásért felel ős miniszternek а nemzetközi és európai kibocsátás -
kereskedelem keretében az állam tulajdonában álló kibocsátási jogok értékesítésével
összefüggő , а Kormány tagjainak feladat- és hatáskörében megállapított feladatának törvényi

szintű megalapozását célozza az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerébe n
és az erő feszítés-megosztása határozat végrehajtásában történ ő részvételről szóló törvény

módosításával .

12 . А törvényjavaslat 37 . alcíme а következők szerint módosul, а további szerkezeti
egységek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen
módosulnak :

„37. Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény módosítása

51 . §

(1)Az állami vagyonról szóló 2007 . éva CVI. törvény 3 . § (1)–(2) bekezdésen helyébe а
következő rendelkezések lépnek :

„(1) А rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és köteleze ttségek
összességét tulajdonosi joggyakorlóként [

a)] – ha törvény vagy miniszteri rendelet eltér ően nem rendelkezik – az MNV Zrt .[,

b) törvényben kijelölt személy,

c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban : miniszter) által
rendeletben kijelölt személy

] gyakorolja . [”

52.§
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Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép :

„](2) А tulajdonosi jogokat

a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ésа Magyar Post a
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felettа kormányzati tevékenység összehangolásáért

felelős miniszter,

b) azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része а Nemzeti Földalapba
tartozik, az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az
gyárpolitikáé rt felelős miniszterrel közösen,а Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamin t
annak végrehajtására kiado tt jogszabályban meghatározottak szerint ,

c) az Egészségbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében az egészségbiztosításé rt felelős
miniszter,

d) а Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetébenа nyugdíjpolitikáért felelő s
miniszter

gyakorolja . ”

(2) Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény 3 . §-aа következő (2a) bekezdéssel
egészül ki :

„(2a)А 2. §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében – [a]e törvény kerete i
között – az államot megillet ő tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azo k
meghatározott részének gyakorlóját

a) а kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter a[z 1 . mellékletben]	 (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott gazdasági társaságok tekintetében ,

b) а miniszter az MNV Zrt.tulajdonosi joggyakorlásába tartozó [2 . §-ban meghatározott]
állami vagyoni kör tekintetében

az Áht. szerinti központi költségvetési szervek, ezek intézménye, továbbá а 100%-ban állami
tulajdonban álló gazdasági társaságok közül а joggyakorlás szabályainak meghatározásával
meghatározott idő tartamra rendeletbenkijelölheti .”"

53. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71 . §-a а következő (3) bekezdéssel
egészül ki :

„(3) Felhatalmazást kapa kormányzati tevékenység összehangolásáé rt felelős miniszter, hogy
а 3 . § (2a) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló személyét, а tulajdonos i
joggyakorlással érintett vagyoni kö rt , а tulajdonosi joggyakorló jogainak és kötelezettségéne k
körét, а joggyakorlás szabályait, idő tartamát	 rendeletben határozza meg .”

54. §

[Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény а 3. melléklet szerinti I . me11ék1ettel
egészül ki .

55. §]

Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény
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a) I . § (1) és (7) bekezdésében, 2 .	 (2) bekezdésében, 3 . & (3) bekezdésében, 18 . & (1 )
bekezdésében,	 19 .	 &	 (1) és (3) bekezdésében, 20/D. § (5) bekezdésében, 29 . § (3)

bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 66. & (1) bekezdésében, 71 . & (1) bekezdés a)

ont'ában az а Ma• аг Állam" szöve ész hel ébe az az állam" szöve _

b) 3 . § (3) bekezdésébenа „(2) bekezdés” szövegrészek helyébeа „(2a) bekezdés” szöveg,

c) 3 . § (5) bekezdésében az „A 3 . & (1) bekezdés a) pontjában ésа 3 . § (1b) bekezdésében”
szövegrész helyébe az Az MNVZrt . és

	

& ( )a 3 . 2 bekezdés c és pontjában" szöve

4_117 . & (1) bekezdés b~pon~ában a 3 . (1) bekezdése alapján а miniszter által vagy külön
törvény alapján gyakorolt valamint а 3 . (2) bekezdése alapján jo sg zabált' útján" szövegész
helyébe_а „törvény vagy miniszteri rendelet alapján” szöveg ,

e) 17 .	 (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Államot” szövegrész helyébe az „az államot”
szöveg,

fi 20. & (9) bekezdésében, 20/D . § (6) bekezdésében az „a Magyar Állammal” szövegrész
helyébe az „az állammal” szöveg,

g) 20/F. & (5) bekezdésében az „a Magyar Államtól” szövegrész helyébe az „az államtól ”
szöveg,

h) 29. § (1) bekezdésében, 30 . & (1) bekezdésében az „A Magyar Állam” szövegrész helyébe
az „Az állain” szöveg,

i) 29. § (3) bekezdésében a[z] „törvény, illetőlegа miniszter а 3 . § (2) bekezdése szerint”
szövegrész helyébe a[z] „törvény vagyа 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet”
szöveg,

[b)]j)	 29. & (4) bekezdésébenа „Мagyar Állаm” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg ,

k) 29. § (5) bekezdésében a[z] „törvény, illetveа miniszter 3 . § (2) bekezdése szerinti
rendelete” szövegrész helyébe a[z] „törvény vagyа 3 . § (2a) bekezdése szerinti miniszteri
rendelet” szöveg,

[c)]1) 35 . (2) bekezdés a) роп ában az а magyar állam" szövegrész helyébe az „az állam”
szöveg ,

m) 60. § (4) bekezdésében az „a Magyar Államra” szövegrész helyébe az „az államra”
szöveg ,

n) 66 .	 (2) bekezdésében az „A Magyar Államot” szövegrész helyébe az „Az államot”
szöveg ,

71 . § (2) bekezdés b) pontjában а „(2) bekezdése” szövegrész helyébe а „(2a) bekezdés b)
pontja” szöveg

lép .

[56]55 . §

(1) Hatályát veszti az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 3 . § (4) bekezdésében az
а 3 . § (1)-(2) bekezdése szerinti –" szövegrész .

(2) Hatályát veszti az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 29 . § (6) bekezdése . "

Indokolás
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А kormányzati szerkezetátalakítás következtében az MFB Zrt . és а Magyar Posta Zrt . а
kormányzati tevékenység összehangolásáé rt felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása al á
kerül, amit az állami vagyonról szóló törvény normaszövegében is szükséges megjelentetni . А
kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben szükséges а kormányzati tevékenysé g
összehangolásáért felelős miniszter felhatalmazása miniszteri rendeletalkotásra, amellyel а
kormányzati tevékenység összehangolásá ért felelős miniszter az MFB Zrt . és а Magyar Posta
Zrt . tekintetében jogosult egyéb tulajdonosi joggyakorlót kijelölni . Az állami vagyo n
egységes kezelésének modelljét és az MNV Zrt . általános tulajdonosi joggyakorlóként val ó
megjelölését а módosítási javaslat megtartja, ugyanakkor az MNV Zrt .-n kívüli tulajdonos i
joggyakorlóra vonatkozó szabályokat az általános szabályoktól világosan elkülönítve jelenít i
meg, egyértelműsítve а jogszabály eddigi szövegét.

13 . А törvényjavaslat 58 . §-a а következők szerint módosul :

„58 . §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvény 260 . § (3) bekezdésében az
„informatikáért” szövegrész helyébe аz „e-közigazgatásért felelős miniszterrel és az
informatikáért” szöveg lép .”

Indokolás

Nyelvtani koherencia biztosítására irányuló kodifikációs pontosítás .

14.А törvényjavaslat 40 . és 41 . alcíme elmarad, а további szerkezeti egységek számozása
és az azokra vonatkozó merev hivatkozások é rtelemszerűen módosulnak :

440. Az Európa Tanács keretében 2001 . november 8-án létrejött, az audiovizuáli s
örökség védelmérő l szóló Európai Egyezmény kihirdetésér ő l szóló 2007. évi CXLIV .

törvény módosítása

59. §

Az Európa Tanács keretében 2001 . november 8-án létrejött, az audiovizuális öröksé g
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetésér ő l szóló 2007 . évi CXLIV. törvény 3. §
(3) bekezdésében а „kultúráért” szövegrész helyébe а „kulturális örökség védelméért”
szöveg lép .

41 . А kulturális kifejezések sokszínűségének védelmér ő l és előmozdításáról szóló ,
Párizsban 2005. év október hó 20 . napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetésérő l

szóló 2008. évi VI . törvény módosítása

60. §

А kulturális kifejezések sokszín űségének védelmér ő l és előmozdításáról szóló, Párizsba n
2005. év október hó 20 . napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló
2008. évi VI. törvény 4. § (4) bekezdésében а " kultúráért" szövegrész helyébe а
„kulturális örökség v ёdelméért” szöveg lép.]"
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Indokolás

Az audiovizuális örökség védelme а Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ől szóló
kormányrendelet alapján а kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozik . Az Európa
Tanács keretében 2001 . november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelmér ől szóló
Európai Egyezmény kihirdetésér ől szóló törvénnyel olyan archívumok érintettek, amelyek а
médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló törvény és а mozgóképről szóló
törvény hatálya alá tartoznak . А Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
kormányrendelet szerint а nemzeti fejlesztési miniszter felel az audiovizuális politikáért . А
Médiatanács feladata az együttműködés а Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvén y
szerint. А mozgóképről szóló törvény pedig – mint а mozgóképszakmára vonatkoz ó
legfontosabb jogforrás – а kultúráért felelős miniszter jogszabályalkotási feladatköréb e
tartozik .

А kulturális sokszínűség fogalmilag nem szűkíthető а kulturális örökség védelmére, az а
kultúráért felel ős miniszter hatáskörébe tartozó terület, amelyre tekintettel а kulturáli s
kifejezések sokszínűségének védelmérő l és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005 . év október
hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló törvény módosítását а
törvényjavaslatból e1 kell hagyni .

15 . А törvényjavaslat 61 . §-a а következők szerint módosul :

,,61 . §

Az erdőrő l, az erdő védehnéröl és az erd őgazdálkodásról szóló 2009 . évi XXXVII . törvény а
következő 9/A. §-sal egészül ki :

„9/A. § Az I . mellékletben meghatározott gazdasági társaságok állami tulajdonban áll ó
társasági részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait а miniszter gyakorolja .” "

Indokolás

Nyelvtani koherencia biztosítására irányuló kodifikációs pontosítás .

16. А törvényjavaslat 73 . §-a а következők szerint módosul :

„73 . §

А fővárosi és megyei ko ~ tnányhivatalokról, valamint а fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010 . évi
CXXVI. törvény а következő 24. §-sal egészül ki :

„24. § E törvénynek azegyes törvényeknek а kormányzati szerkezetalakítással összefügg ő
módosításáról szóló 2014 . évi . . . törvénnyel megállapított 10/A . §-át az országgyűlési
képviselők 2014. évi

	

általános választásának időpontjában hivatalban lév ő
kormánymegbízottra is alkalmazni kell	 azzal, hogyа 10/A. § (4) bekezdésében meghatározott
határidő kezdő na• ának az e . es törvén eknek а kormán zaci szerkezetalakítással
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összefü ő módosításáról szóló 2014 . évi . . törvén hatál baléését követő na ot kell
tekinteni.""

Indokolás

А javaslata törvényjavaslatnak а törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben val ó
alkalmazhatóságára vonatkozó szabályozási átmenetet pontosítja, meghatározva az ilye n
ügyekben való eltérő alkalmazás szabályait.

17.А törvényjavaslat 76 . §-a а következő c) ponttal egészül ki :

(A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény)

„c) 9 . § (4) bekezdésében az „A kulturális szakért ő i” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdé s
szerinti szakértőkre vonatkozó” szöveg”

(IéP .)

Indokolás

Kodifikációs pontosítás .

18.А törvényjavaslat 48 . alcíme а következő 77 . §-sal egészül ki, а további szerkezeti
egységek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen
módosulnak :

„77.§

Hatályát vesztiа világörökségrő l szóló 2011 . éviLXXVII. törvény9. § (2) bekezdésében az
„a kulturális szakértő i tevékenység folytatásának feltételeir ől ésа kulturális szakértő i
nyilvántartás vezetésér ől szóló” szövegrész . ”

Indokolás

А világörökségi szakértőkrő l szóló szabályozás kialakítása а kulturális örökség védelméért
felelős miniszter jogalkotási körében, míg az egyéb kulturális szakért őkre (múzeumi, levéltári ,
közművelődési stb.) vonatkozó szabályok а kultúráért felelős miniszter jogalkotási
feladatkörében jelennek meg. Ennek megfelel ően indokolt а törvényjavaslat kiegészítése а
kulturális örökség védelméért felelős miniszter jogalkotási jogkörére való utalás elhagyására
vonatkozó módosító javaslattal .

19.А törvényjavaslat 78. § a) pontja а következők szerint módosul :

(A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi СVIII. törvény)
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„a) [140. § (1) bekezdés k) pontjában,] 145. § (1) bekezdésében, [168. § (2) bekezdés a)
pontjában,] 172 . § (2) bekezdés k) és n) pontjában, 182 . § (2) és (4) bekezdésében az „az
állami vagyon felügyeletéért” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekért” szöveg, ”

(Iep.)

Indokolás

Kodifikációs pontosítás .

20. А törvényjavaslat 79 . §-a а következők szerint módosul :

„79 . §

А szakképzésrő l szóló 2011 . évi CLXXXVII . törvény

a) 5 . § (14) bekezdésében az „a vidékfejlesztésért” szövegrészek helyébe az „az [agrár-
vidékfejlesztésért]agrárpolitikáért” szöveg ,

b) 6. § (6) bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért” szövegrész helyébe az„a
közbeszerzésekért” szöveg,

c) 43 . § (2) bekezdés c) pontjában, 92. § (35) bekezdésében és 92/А . § (4) bekezdésében az „ a
vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „az [agrár-vidékfejlesztésért]agrárpolitikáért ”
szöveg ,

d) 92. § (36) bekezdésében az „a vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az [agrár-
vidékfejlesztésért]agrárpolitikáért felelős” szöveg,

e) 92/А . § (3) bekezdésében az „a vidékfejlesztési” szövegrészek helyébe az „az [agrár-

vidékfejlesztésért]árpolitikáért felelős” szöveg, az „A vidékfejlesztési” szövegrész
helyébe az „Az [agrár-vidékfejlesztésért ]agrárpolitikáért felelős” szöveg,

f) 92/А . § (4) bekezdésében az „A vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „Az [agrár-
vidékfejlesztésért]agrárpolitikáért” szöveg

ép .

Indokolás

А módosítás javaslatot tesz а szakképzésről szóló törvény törvényjavaslatban szerepl ő
módosításának olyan pontosítására, amely agrárszakképzést а jelenlegi gyakorlatnak
megfelelő en — továbbra is az agrárpolitikáért felel ős miniszter feladat- és hatáskörében tartj a
meg .

21 . А törvényjavaslat 80 . §-a а következők szerit módosul :

,,80 . §
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А köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi СХ . törvény 11 . § (3)
bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) Az (1) és а (2) bekezdésben meghatározott juttatások és szolgáltatások biztosításával
kapcsolatos feladatokat а Hivatal	 а Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott
rendeletében kijelölt miniszterrel együttműködve látja el .”"

Indokolás

А javaslat а hatályos gyakorlatot megtartva а Köztársasági Elnöki Hivatal és а
kormányrendeletben kijelölt miniszter együttműködése mellett rendeli а köztársasági elnö k
külföldi utazásaival kapcsolatos juttatások és szolgáltatások biztosítását .

22.А törvényjavaslat 53 . alcíme а következő 82. §-sal egészül ki, а további szerkezeti
egységek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások é rtelemszerűen
módosulnak:

,,82 .

Az államháztartásról szóló 2011 . éviСХСУ . törvény 45 .	 (1) és (2) bekezdése helyébeа
következő rendelkezések lépnek :

„(1)А Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt.(a továbbiakban: MNV Zrt.),а Nemzet i
Földalapkezelő Szervezet,а Magyar Fejlesztési Bank Zrt ., törvényben vagy miniszteri
rendeletben kijelölt vagy az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott tulajdonos i
joggyakorló szervezet (a továbbiakban együtt : tulajdonosi joggyakorló szervezet) az állam
nevében hitelt, kölcsönt csakа tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság részére
nyújthat.А hitel, kölcsön nyújtásához, átütemezéséhez az államházta rtásért felelős miniszter
előzetes jóváhagyása szükséges .

(2)А tulajdonosi joggyakorló szervezet az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az
állam nevében t őkeemelést és támogatást — kivéveа szakmai feladatok ellátásához nyújtot t
támogatást	 —	 az	 államháztartásért	 felelős	 miniszter jóváhagyásával	 nyújthat.	 Az
államháztartásért felelős miniszterа jóváhagyásról az állami támogatások versenyszempont ú
ellenőrzéséért felelős szervezet írásos véleményének ismeretében dönt .'

Indokolás

А módosítás az államháztartásról szóló törvénynek а törvényjavaslat 83 . § a) pontjáva l
megállapítani tervezett szövegének az államházta rtásról szóló törvényen belüli koherenci a
biztosítására irányul .

23 . А törvényjavaslat 83 . §-a а következők szerint módosul :

„83 . §

Az államházta rtásról szóló 2011 . évi CXCV . törvény
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a) [45. § (1) bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges” szövegrész helyébe
az „az államháztartásért felelős miniszter és az olyan személy, előzetes jóváhagyás a
szükséges, amely az e bekezdésben meghatározott szervek tekintetében az állam
tulajdonosi jogait gyakorolja” szöveg, ]11/A . 	 § (1) bekezdésében az „az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter által kelölt” szövegrész helyébeа „más” szöveg,

b) 94. § (1) bekezdésében а „kultúráért” szövegrész helyébe а „kulturális örökség védelméért”
szöveg

lép."

Indokolás

А módosítás az államháztartásról szóló törvénynek а törvényjavaslat 83 . § a) pontjával
megállapítani tervezett szövegének az államháztartásról szóló törvényen belüli koherenci a
biztosítására irányul .

24 . А törvényjavaslat 57 . alcíme а következők szerint módosul :

„57 . А postai szolgáltatásokról szóló 2012 . évi CLIX. törvény módosítása

91 . §

А postai szolgáltatásokról szóló 2012 . évi CLIX. törvény 26 . §-a helyébe а következő
rendelkezés lép :

„26. § (1) Az egyetemes postai szolgáltató köteles а Hpt. 6 . § (1) bekezdésében meghatározott
készpénzátutalást, valamint а Hpt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési számláró l
történő készpénzkifizetést lehet ővé tevő szolgáltatást és készpénzbefizetést lehetővé tevő
szolgáltatást végezni, és ennek érdekében Posta Elszámoló Központot működtetni .

(2) Az egyetemes postai szolgáltató jogosult а Hpt . 6. § (1) bekezdés 87 . pont c) és d) alpontj a
szerinti pénzforgalmi szolgáltatások [közül а fizetési műveletek fizetési számlák között i
teljesítésére]nyújtására.

(3) Az egyetemes postai szolgáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzforgalm i
szolgáltatás nyújtásához pénzforgalmi közvetítőt vehet igénybe .

(4) Az egyetemes postai szolgáltató jogosulta nála történő készpénzbefizetés céljára szolgál ó
nyomtatvány kialakítására, előállítására és bármely ivódon történő megszemélyesítésére. Az
egyetemes postai szolgáltató köteles а [készpénzbefizetési]készpénz-befizetési szolgáltatás
keretében,	 а pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerz ődési feltételeiben
meghatározott, elektronikus úton	 kezdeményezett 	 fizetési	 megbízást	 és egyéb
[készpénzhelyettesít ő]készpénz-helyettesítő fizetési [mоdot]eszközt is elfogadni .

(5) А miniszter rendeletben [minőségi követelményeket állapíthat meg] az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatban 	 jogszabályban nem szabályozott
további,а Hpt.-vel összhangban álló követelményeket állapíthat meg.”

92. §
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А postai szolgáltatásokról szóló 2012 . évi CLIX. törvény 78 . § (3) bekezdése helyébe а
következő rendelkezés lép :

„(3) Felhatalmazást kap а miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben – rendeletben határozza me g

a) аz egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 5 0
grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint а hivatalos iratokra
vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszerét ,

b) а 26. § [(1) és (2)1(5) bekezdésében meghatározott [szolgáltatásokra vonatkozó, а Hpt.-
ve1 összhangban álló minőségi] követelményeket .”"

Indokolás

А javaslata hitelintézetekrő l és а pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénnyel való koherenci a
biztosítására vonatkozó módosítást tartalmaz .

25 . А törvényjavaslat 58 . alcíme а következők szerint módosul, а további szerkezet i
egységek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen
módosulnak :

„58 . Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés -
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételrő l szóló 2012 . évi CCXVII . törvény

módosítása

93. §

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történ ő részvételről szóló 2012 . évi CCXVII . törvény 12 . § (2)
bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) Az állam tulajdonában lév ő ОНО-egységek tekintetében а tulajdonosi jogokat és
kőtelezettségeket az államháztartásért felel ős miniszter	 (a továbbiakban: miniszter) [a
miniszterrel együttműködésben] gyakorolja, illetve teljesíti .”

[94 . §

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés -
megosztási határozat végrehajtásában történ ő részvételről szóló 2012. évi CCXVII.
törvény 25. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) Az állam tulajdonában lév ő , térítés ellenében kiosztható (értékesíthető )
lёgiközlekedési kibocsátási egységeket, valamint а térítés ellenében kiosztható
(értékesíthető) kibocsátási egységeket az államháztartásért felel ős miniszter az
1031 /2010/EU bizottsági rendeletnek megfelel ően értékesiti. Az állam által térítés
ellenében kiosztható (értékesíthető) ÜHGegysёgek éves mennyiségét az Európa i
Bizottság állapuja meg.”

95. §
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Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történ ő részvételről szóló 2012 . évi CCXVII .

törvény 30 . § (2) és (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek :

„(2) А forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámla feletti tulajdonos i
jogokat az államháztartásért felelős miniszter а miniszterrel együttműködésben
gyakorolja.

(3) А 389I2013IEU bizottsági rendelet szerinti nemzeti tisztvisel őt а Kormány
rendeletben jelöli 1 .i . А nemzeti tisztviselő biztosítja а miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter számára а forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést . А nemzeti
tisztviselő а 389 /2013/EU bizottsági rendelet szerint látja e1 jegyzékkezel ő i feladatát.”

96. §

(1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés -
megosztási határozat végrehajtásában történ ő részvételről szóló 2012. évi CCXVII .

törvény 38 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) А 20091406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3 . cikk (2) bekezdése és II .
melléklete alapján Magyarország számára а 2013-2020 közötti időszakra vonatkozóan
évenként maхimálisan engedélyezett, а 37. § (1) bekezdése szerinti üvegházhatású
gázkibocsátás а magyar állam tulajdonában álló vagyoni értékű jogosultság (a
továbbiakban: ESD-egység) . Az ESD-egység feletti tulajdonosi jogokat az
államháztartásért felel ős miniszter а miniszterrel együttműködésben gyakorolja.

(2) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az er őfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történ ő részvételről szóló 2012 . évi CCXVII.
törvény 38 . § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) Az államháztartásért felel ős miniszter а magyar állam nevében ESD-egységeket
értékesíthet és vásárolhat e törvény céljának hatékonyabb elérése céljából . Az
értékesítés az állami vagyonról szóló törvény, az Nvty. és az értékesítés részletszabályait
meghatározó, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseinek megfelel ően,
árverésen, versenyeztetés mell őzésével vagy közvetetten végezhető .” ]

94.§

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételrő l szóló 2012 . évi CCXVII . törvény_

а 4. 5 bekezdés •ont'ában 24. 1 — 3 és 6 bekezdésében 34 . 4 bekezdésében
38 . § (1) és (4) bekezdésében, 39 . § (1) bekezdés e) pontjában az „a magyar” szövegrész
helyébe az „az” szöveg ,

b) 10. § (5) bekezdésébenа „miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébeа
„miniszternek” szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében, 13 ._§ (1) és (3) bekezdésében, 25 . § (2)—(4) bekezdésében, 38 . § (3)
bekezdésében az „A magyar” szövegrész helyébe az „Az” szöveg ,

d)	 18/G.	 §-ábanа „minisztérium ” szövegrész helyébeа „miniszter	 által	 vezetett
minisztérium” szöveg,

e) 25 . § (1) bekezdésében az „A magyar” szövegrészek helyébe az „Az” szöve

26 . • 1 bekezdésében а ma• аг állam" szöve észek hel ébe az állam" szöve
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g) 29. § (1) bekezdésében az „a miniszternél” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért

felelős miniszternél” szöveg, az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az energiapolitikáér t
felelő s miniszter” szöveg,

h) 39. § (2) bekezdés a) pontjában az „az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletben” szövegrész helyébeа „rendeletben” szöveg

ép."

Indokolás

А javaslat az államháztartásért felelős miniszternek az állam tulajdonában lévő , térítés
ellenében kiosztható (értékesíthető) légiközlekedési kibocsátási egységek, valamint а térítés
ellenében kiosztható (értékesíthető) kibocsátási egységek értékesítésével összefüggő , а
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörében megállapított feladatának törvényi szint ű
megalapozását célozza az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény
módosításával .

26. А törvényjavaslat I . mellékletének а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságró l
szóló 2001 . évi ХХ . törvény I . mellékletét megállapító rendelkezése а következő 7 .
ponttal egészül ki

(Az MFB Zrt . а 3. § (5) bekezdése alapján az állam nevében а következő gazdálkodó
szervezetekben gyakorol tulajdonosi jogokat .)

„7. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Műkődő Részvénytársaság”

Indokolás

А javaslat а Magyar Fejlesztési Bank Zrt .-nek а Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság való tulajdonosi joggyakorlása fennta rtására irányul .

27.А törvényjavaslat 2 . mellékletének а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságró l
szóló 2001 . évi ХХ . törvény 2. mellékletét megállapító rendelkezése а következő 11 .
ponttal egészül ki :

(Az MFB Zrt. а 8. § (3) bekezdés b) pon ja alapján а következő gazdálkodó szervezetekbe n
rendelkezhet tulajdoni részesedéssel :)

„11 . Garantiча Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság”

Indokolás

А Garantiga Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam nevében az
MFB Z rt . gyakorolja а tulajdonosi jogokat. Ezen túlmenően az MFB Zrt . is rendelkezik
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közvetlen tulajdoni részesedéssel а nevezett gazdálkodó szervezetben, ezért szükséges anna k
az а Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény 2 .
mellékletében való meghatározása .

28. А törvényjavaslat 3 . melléklete elmarad, а további szerkezeti egységek számozása é s
az azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen módosulnak :

„[3. melléklet а 2014. évi . . . törvényhez

„1 . melléklet а 2007 . évi CVI. törvényhez

Az állam tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásáról

А B

1 Gazdasági társaság megnevezése Tulajdonosi joggyakorló

2
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkör űen
Működő Részvénytársaság

kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelő s
miniszter

3 Magyar Posta Zártkör űen Működő
Részvénytársaság

kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelő s
miniszter

7 7

Indokolás

А módosítás az állami vagyonról szóló törvény új melléklettel való kiegészítése helyett a z
állami vagyonról szóló törvény törzsszövegének azonos tartalmú módosításáva l
összefüggésben tesz javaslatot az erre tekintettel szükségtelenné váló melléklettel val ó
kiegészítő rendelkezés elhagyására .

29. А törvényjavaslat 5. mellékletének а világörökségrő l szóló 2011 . évi LXXVII. törvény
1 . mellékletében foglalt táblázat A :2—A:9 mezőjét megállapító rendelkezése а
következők szerint módosul :

„Budapest - а Duna-partok, а Budai [Vámegyed] Vámegyed és az Andrássy út”

Indokolás

Nyelvhelyességi pontosítás .

Budapest, 2014 . június 24 .
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