
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/14680/6.

Benyújtás dátuma: 2017-04-13 12:15

Parlex azonosító: B3MEXT010003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Gulyás Gergely, Elnök 
Törvényjavaslat címe: Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
Önálló iromány száma: T/14680 

Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az egyes belügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/14680. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat  1.,  2.  és 4.  pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

A 104. § szerint a törvényjavaslat 9-14. §-a, a 17. § a)-c) pontja és a 22-23. §-a sarkalatosnak 
minősül. Elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata 
szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - 1994. évi XXXIV. törvény 34. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 34. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Ha az elővezetendő személy cselekvőképességet  érintő gondnokság alatt  áll,  az  elővezetés
foganatosításának tervezett időpontjáról előzetesen a  [törvényes képviselőt ]gondnokot  értesíteni
kell, ha az a rendőri intézkedés foganatosítását nem akadályozza.

(5)  A  gondnok  –  értesítés  ellenére  történő  –  távol  maradása  esetén  a  rendőri  intézkedés
foganatosítására a gondnok távollétében kerül sor. A rendőrség a távolmaradás tényéről a szükséges
intézkedések megtétele érdekében az illetékes gyámhatóságot értesíti.”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (6) bekezdés d) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül
ki:
(Az)

„d) a (2) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel, illetve az abban szereplő személyes adat
az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV. törvény  94-96.  §-ában  meghatározott  feladatok
ellátásának szervezése, koordinálása és irányítása céljából”

(használható fel.)

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - 1994. évi XXXIV. törvény 104. § a) pont és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 104. § a) és b) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„a)  az  Európai  Határ-  és  Parti  Őrségről  és  az  (EU)  2016/399  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet  módosításáról,  valamint  a  863/2007/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. szeptember 14-i  2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2)
bekezdése,
b) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK
tanácsi  rendelet  és  a  2005/267/EK  tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló
2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. és 47. cikke [91/L. § (3) bekezdése],”

(2)  A Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  104.  §  e)  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„e)  az  Európai  Határ-  és  Parti  Őrségről  és  az  (EU)  2016/399  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet  módosításáról,  valamint  a  863/2007/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. szeptember 14-i  2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (8)
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bekezdés első albekezdése,”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 42. § (6) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az” szövegrész helyébe az „A(z)”,
b) 62/A. § (1) bekezdésében az „A gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló
eljárás  bevezetéséről,  valamint  a  2007/2004/EK tanácsi  rendeletnek  ezen  eljárás  tekintetében
történő  módosításáról  és  a  kiküldött  határőrök  feladatai  és  hatáskörei  szabályozásáról  szóló,
2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet” szövegrész helyébe az
„Az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK
tanácsi  rendelet  és  a  2005/267/EK tanácsi  határozat  hatályon kívül  helyezéséről  szóló, 2016.
szeptember 14-i 2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet”,
c) 62/A. § (5) bekezdésében az „a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló
eljárás  bevezetéséről,  valamint  a  2007/2004/EK tanácsi  rendeletnek  ezen  eljárás  tekintetében
történő  módosításáról  és  a  kiküldött  határőrök  feladatai  és  hatáskörei  szabályozásáról  szóló,
2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (8) bekezdésében,
valamint az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért
Felelős  Európai  Ügynökség  felállításáról  szóló,  2004.  október  26-i  2007/2004/EK  tanácsi
rendelet 10.” szövegrész helyébe az „az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon
kívül  helyezéséről  szóló, 2014.  szeptember  14-i  2016/1624/EU európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet 40.”, valamint
d) 91/L. § (2) bekezdésében a [„szolgálatoknak” ]„továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatoknak”
szövegrész  helyébe  [a  „szolgálatoknak]az  „a  nemzetbiztonsági  szolgálatoknak,  továbbá  az
állami adó- és vámhatóságnak”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - 1995. évi CXXV. törvény 52/M. §
Módosítás jellege: módosítás

21. §
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A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény „A Terrorelhárítási Információs
és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös rendelkezések” alcíme a következő
52/M. §-sal egészül ki:

„52/M. §

(1) A  Terrorelhárítási  Információs  és  Bűnügyi  Elemző  Központ  évente[,  jogszabályban
meghatározottak  szerint] az  Európai  Bizottság  rendelkezésére  bocsátja  a  részére  szolgáltatott
utasadatokról  összeállított  statisztikai  információkat[;  ezek].  Ezek az  információk  személyes
adatokat nem tartalmazhatnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti statisztikai információknak tartalmazniuk kell legalább a következőket:
a) azon utasok teljes számát, akik utasadatait a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ összegyűjtötte és más szervnek átadta;
b) az olyan utasok számát, akiket a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az
automatikus kockázatelemzést követően ellenőrzés céljára kiválasztott.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény [a
következő ]35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - 2007. évi II. törvény 120. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

45. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
120. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)

„f)  az  Európai  Határ-  és  Parti  Őrségről  és  az  (EU)  2016/399  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet  módosításáról,  valamint  a  863/2007/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. szeptember 14-i 2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikkének
(107. §);”
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(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - 2012. évi II. törvény 78. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A szabálysértési  eljárás  feljelentés,  vagy  a  szabálysértési  hatóság  vagy a  bíróság  hivatali
hatáskörében szerzett tudomása, [illetve ]a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy
általi észlelelés, illetve a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle alapján indul meg.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (2) bekezdés - 2012. évi II. törvény 141. § (2e) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A szabálysértésekről,  a szabálysértési  eljárásról és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 141. § (2d)-(2h) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2e) A (2d) bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében a központi bírságkezelő szerv
kijelöléséről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott  [szerveknek]szervek a  központosított
bevétel beszedési számláira beérkezett, (1a) bekezdésben meghatározott bevételek banki kivonatait
és  a  Magyar  Posta  Elszámoló  Központja  által  megadott  adatállományait  elektronikus  úton  a
továbbutalt  bevételek  beazonosítása  érdekében  a  központi  bírságkezelő  szerv  rendelkezésére
bocsátja.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § - 2012. évi II. törvény 206/C. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 206/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„206/C. §
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(1)  Aki  az  egységes  európai  segélyhívó  számot,  illetve  a  nemzeti  segélyhívó  számot  annak
rendeltetésétől  eltérő  célból,  szándékosan  [felhív]felhívja,  illetve  [sms-ben,  mms-ben,  e-
mailben]elektronikus,  képi  vagy  szöveges  üzenetküldési  szolgáltatás  alkalmazásával,  vagy  a
segítségkérés  érdekében  létrehozott  webfelületről  a  rendeltetéstől  eltérő  célból,  szándékosan,
segélyhívásnak nem minősülő szöveges vagy képi üzenetet küld, szabálysértést követ el.

(2)  Az  a  vagyonvédelmi  rendszerek  programozását  végző  vállalkozás  vagy  gazdasági  társaság
vezetője  vagy  ilyen  tevékenységet  végző  személy,  aki  a  vagyonvédelmi  riasztórendszer
programozását,  kivitelezését  úgy  hajtja  vagy  hajtatja  végre,  hogy  a  vagyonvédelmi  rendszer
bármilyen formában[, de elsősorban sms-ben] segélyhívásnak nem minősülő, automatikus jelzést
vagy üzenetet  küld az egységes  európai  segélyhívó számra,  illetve bármely nemzeti  segélyhívó
számra szabálysértést követ el.

(3)  Az  (1)  és  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  az  eljárás  a  rendőrség
hatáskörébe tartozik.

(4)  E  §  alkalmazásában  segélyhívás  a  segélyhívásokat  fogadó  szerv  hatásköréről,  feladatairól,
továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti segélyhívás.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § d) pont - 2012. évi II. törvény 91. § (2) bekezdés d) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

67. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény

a)  75.  §  (1)  bekezdésben  a  „lefoglalhatja  azt”  szövegrész  helyébe  a  „lefoglalhatja,  valamint
ideiglenesen elveheti azt”,
b) 77. § (1) bekezdés i) pontjában a „szerv, szabálysértési hatóság illetve” szövegrész helyébe a
„szerv, a szabálysértési hatóság, illetve”,
c) 91. § (2) bekezdés a) pontjában a „hatóság, illetve” szövegrész helyébe a „hatóság, a helyszíni
bírság kiszabására jogosult, illetve”,
d) 91. § (2) bekezdés d) pontjában a „tagja, a” szövegrész helyébe a „tagja, a helyszíni bírság
kiszabására [jogosul]jogosult személy, a”, valamint
e)  157.  §  (2b)  bekezdés  b)  pontjában  a  „bekezdés  a)  pontjában”  szövegrész  helyébe  a
„bekezdésében”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (1) bekezdés - 2013. évi LXXXVIII. törvény 3. § (2) 
bekezdés a) pont aj) alpont
Módosítás jellege: módosítás

74. §

(1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontja a következő aj) alponttal egészül ki:
(A körözött személyek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza: a körözött személy:)

„aj) személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a központi idegenrendészeti nyilvántartás, illetve a
menekültügyi nyilvántartás szerinti arcképmását[.],”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (1) bekezdés c) pont - 2013. évi LXXXVIII. törvény 
8. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

80. §

(1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény

a) 6. § (2) bekezdés d) pontjában a „pontjában” szövegrész helyébe a „pont aa)-ai) alpontjában
szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „aa)-ad) és ag)” szövegrész helyébe az „aa)-ad), ag) és aj)” szöveg,
valamint
c) 8. § (3) [bekezdésében ]bekezdés a) pontjában az „aa)-ad) alpontjában” szövegrész helyébe az
„aa)-ad) és aj) alpontjában” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § - 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

91. §

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi
CCXXII. törvény 14. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (3)  bekezdés szerinti,  a  gazdálkodó szervezetre  vonatkozó  [nyilvántartás  ]nyilvántartást
vezető  szerv  a  hivatalos  elérhetőség  nyilvántartásba  vétele,  valamint  üzemeltetése  érdekében
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elektronikus  úton,  térítésmentesen  és  nyilvántartás  céljából  átadja  a  rendelkezési  nyilvántartást
vezető  szervnek,  valamint  a  gazdálkodó  szervezet  által  megjelölt  biztonságos  kézbesítési
szolgáltatási cím szolgáltatónak a gazdálkodó szervezetre vonatkozó, a gazdálkodó szervezet és a
képviseletére  jogosult  személy  azonosításához  szükséges,  az  adott  nyilvántartásban  szereplő
nyilvános adatokat.  Az adatszolgáltatás  lebonyolításának technikai  szabályait  az  érintett  szervek
megállapodásban rögzítik.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

97. §

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi
CCXXII. törvény Ötödik része a következő 104/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. §
Módosítás jellege: módosítás

103. §

(1) Ez a törvény – a [(2)-(7)](2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hatályba.

(2) A 70. §, a 71. §, valamint a 73. § az e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép
hatályba.

[(3) A 2. § 2017. május 1-jén lép hatályba.]

(4) Az 5. § és a 7. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

(5) A 81-83. § és a 85. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 4. §, a 44. §, a 46. §, a 72. §, a 74. §, a 75. §, a 78. §, a 79. § és a 80. § (1) bekezdése, valamint
(2) bekezdés a) pontja 2017. december 1-jén lép hatályba.

(7) A 26. §, a 37. §, a 41. §, a 92. §, a 94. §, a 95. § és a 98. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. §
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Módosítás jellege: elhagyás

[104. §

A 9-14. §, a 17. § a)-c) pontja, a 22. § és a 23. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

(1) A 3. alcím az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő
felhasználásáról szóló 2016. április  27-i  2016/681/EU  európai parlamenti  és tanácsi  irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) E törvény 15. §-a, 16. §-a, [17. § b) és c) pontja, ]47. §-a, valamint 84. §-a az Európai Határ- és
Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
863/2007/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a  2007/2004/EK  tanácsi  rendelet  és  a
2005/267/EK  tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  2016.  [szeptember14-i  ]
szeptember 14-i  2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.

Indokolás

1. Lásd a T/14680/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/14680/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/14680/3/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/14680/3/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Az 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1b) bekezdése sarkalatos rendelkezés. Ha a felhatalmazó 
rendelkezés – annak sarkalatos jellege miatt – nem kerül elfogadásra, akkor szükséges a 
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Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak az Európai Bizottság részére történő 
statisztikai adatszolgáltatására vonatkozó hatályos szabályozás (Nbtv. hatályos 52/L. §-a) 
megtartása. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a törvényjavaslat 20-21. §-a átszámozza és 
sorrendiségében is felcseréli a hatályos szabályokat, ezért szükséges a statisztikai 
adatszolgáltatásról szóló, Nbtv. hatályos 52/L. § szerinti rendelkezésnek a törvényjavaslat szerinti 
52/M. §-ba történő átemelése.
Összefügg a 17. és 19. módosítóponttal.
6. Lásd a T/14680/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/14680/3/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/14680/3/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/14680/3/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/14680/3/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/14680/3/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/14680/3/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/14680/3/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/14680/3/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/14680/3/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/14680/3/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. A sarkalatos rendelkezések elvetése esetén szükséges a sarkalatossági záradék elhagyása is.
Összefügg az 5. és 19. módosítóponttal.
18. Lásd a T/14680/3/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. A sarkalatos rendelkezések elvetése esetén ugyan a hivatkozások automatikusan átszámozásra 
kerülnek, azonban az elhagyásra javasolt hivatkozásnál nem beszélhetünk átszámozásról, mert nem 
fog olyan rendelkezést tartalmazni a törvényjavaslat, amelyre a hivatkozásnak mutatnia kellene. 
Tehát szükséges az üres helyre való hivatkozás elhagyása.
Összefügg az 5. és 17. módosítóponttal.
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