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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 05. 24. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15429/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

2. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 3. § (2) és (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  adópolitikáért  felelős  miniszter  képviseli  a  Magyar  Államot  a  szerencsejáték
szervezéssel  kapcsolatos  pályázati  és  pályázat  nélküli  ajánlattételi  eljárásban,  valamint  a
koncessziós szerződések megkötése és végrehajtása során. Az adópolitikáért felelős miniszter e
hatásköre gyakorlásához kapcsolódóan a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
minisztertől adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet.

(2a) A szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter ellátja a szerencsejáték
szervezés  felügyeletét  és  a  szerencsejáték felügyeleti  hatóság irányítását.  Az adópolitikáért
felelős  miniszter  a  szerencsejáték  szabályozási  hatáskör  gyakorlása  érdekében  a
szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős minisztertől a szerencsejáték szervezés
felügyeletéről tájékoztatást kérhet.”

(2)  A szerencsejáték szervezéséről  szóló 1991. évi  XXXIV.  törvény 3.  §-a a következő (2b)
bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén – a nemzetközi
szerződés  tárgyától  függően  –  az  adópolitikáért  felelős  miniszter  vagy  a  szerencsejáték
szervezés  állami  felügyeletéért  felelős  miniszter,  az  egyéb,  szerencsejáték  szervezéshez
kapcsolódó  két  vagy  többoldalú  szerződés  esetén  a  szerencsejáték  szervezés  állami
felügyeletéért  felelős  miniszter  vagy  a  szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  vezetője  jár  el  a
szerződés  előkészítése,  megkötése,  módosítása,  megszüntetése  során és  felel  a  szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítéséért.”
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3. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény a következő 8/A. §-sal egészül
ki:

„8/A. §

(1)  A  szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  vezetője  át  nem  ruházható  hatáskörében  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóságnál  foglalkoztatott  kormánytisztviselőnek  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvényben  (a  továbbiakban:  Kttv.)  meghatározott
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, személyi illetményt állapíthat meg.

(2)  A személyi  illetményt  egy  összegben  kell  megállapítani  és  visszavonásig  érvényes.  A
visszavonásról a szerencsejáték felügyeleti hatóság vezetője dönt. A visszavonást követően a
kormánytisztviselőt  a  Kttv.-ben  meghatározott  illetményrendszerre  vonatkozó  szabályok
szerint, az általa betöltött munkakör alapján kell besorolni és illetményét megállapítani.

(3) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
tízszeresét.”

4. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/G. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  elektronikus  adat  ideiglenes  hozzáférhetetlenné  tételét  elrendelő  határozatot  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  hirdetményi  úton  közli.  A hirdetményt  3  napig  kell  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétenni.  A határozat  közlésének  napja  a
hirdetmény közzétételét követő 3. nap.”

5. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/L. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2)  A  Megállapodás  végrehajtása  során  a  magyar  hatáskörrel  rendelkező  hatóság  (a
továbbiakban:  magyar  hatóság)  az  adópolitikáért  felelős  miniszter.  A magyar  hatóság  a
Megállapodás  végrehajtása  során  a  szerencsejáték  szervezés  állami  felügyeletéért  felelős
miniszterrel  együttműködve jár el,  és  a  Megállapodás végrehajtásával  kapcsolatos  eljárási
cselekményeket a szerencsejáték felügyeleti hatóság útján is teljesítheti.”

6. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-a a következő (1b)
bekezdéssel egészül ki:
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„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szerencsejáték felügyeleti hatóságot rendeletben
kijelölje és e hatóság törvényben meghatározott feladatai végrehajtási szabályait rendeletben
meghatározza.”

(2)  A szerencsejáték szervezéséről  szóló  1991.  évi  XXXIV.  törvény 38.  §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter, hogy
a  szerencsejáték  felügyeleti  hatóságnál  foglalkoztatott  kormánytisztviselők  személyi
illetményének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

7. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1. 1. § (5), (6c) és (7a) bekezdésében, 2. § (2), (7) és (8) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében,
7/A. § (3), (6) és (9) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1),
(10a) és (11) bekezdésében, 12. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2), (5)–(7) bekezdésében, 16.
§ (1) bekezdésében, 18. §-ában, 24. § (1) és (4) bekezdésében, 28. § (3) és (4) bekezdésében,
29/F. § (4) bekezdésében, 29/G. § (1) és (4) bekezdésében, 29/I. § (1) bekezdés h) pontjában,
29/J.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában,  29/N.  §  (1)  bekezdésében,  29/O.  §  (1)  bekezdés  a)
pontjában, 30/A. § (1) és (3) bekezdésében, 36. § (2)–(3a), (3c) és (3e) bekezdésében, 36/B. §-
ában,  36/D.  §  (3)  bekezdésében,  36/E.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében,  36/F.  §  (6)–(8)
bekezdésében, 36/G. § (2) bekezdésében, 36/I. § (2) bekezdésében, 37. § 9. és 14. pontjában,
38. § (2) bekezdés g) és i) pontjában az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a
szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg,
2. 1. § (8) bekezdésében, 7/A. § (5) és (7) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében,  29/B.  §  (9)  és  (10)  bekezdésében,  29/K.  §  (1)  bekezdésében,  30.  §  (2)
bekezdésében,  33/A.  §  (2)  bekezdésében,  36.  §  (4)  bekezdésében,  36/F.  §  (4)  és  (5)
bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóság”  szövegrészek  helyébe  az  „a  szerencsejáték
felügyeleti hatóság” szöveg,
3.  1.  §  (6b)  bekezdésében,  2.  §  (2),  (3)  és  (5)  bekezdésében,  7.  §-ában,  7/A.  §  (1)–(4)
bekezdésében,  8.  §  (1)–(3)  bekezdésében,  10.  §  (1)  bekezdésében,  11.  §  (10a)  és  (11)
bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (2)–(3), (5) és (7) bekezdésében, 13/B. §-ában,
16. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1), (3) és (4)
bekezdésében, 28/A. § (7) bekezdésében, 29/A. § (1) bekezdésében, (3)–(4) bekezdésében,
29/B. § (9) és (12) bekezdésében, 29/F. § (3) és (4) bekezdésében, 29/G. § (3) bekezdésében,
29/J. §-ában, 29/L. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3a) és (3c) bekezdésében, 36/B. §-ában,
36/C.  §  (1)  bekezdésében,  36/E.  §  (1)  bekezdésében,  36/F.  §  (1),  (3),  (4),  (8)  és  (9)
bekezdésében, 36/G. § (1) bekezdésében, 36/H. § (1) és (3) bekezdésében és 36/J. §-ában az
„Az  állami  adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „A szerencsejáték  felügyeleti  hatóság”
szöveg,
4.  7/A.  (6)  és  (8)  bekezdésében,  36.  §  (2)–(4)  bekezdésében  az  „Az  állami  adóhatóság”
szövegrészek helyébe az „A szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg,
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5. 7. § (5) bekezdésében és 36. § (3b) bekezdésében az „az állami adóhatósággal” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatósággal” szöveg,
6. 7. § (5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 29/A. § (3) bekezdésében, 36/D. § (1) és (4)
bekezdésében és 36/E. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe
az „a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz” szöveg,
7. 7. § (5) bekezdésében az „az állami adóhatósági” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték
felügyeleti hatósági” szöveg,
8. 8. § (5) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében az „az állami adóhatóságnál” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóságnál” szöveg,
9. 9. § (3) bekezdésében és 36/F. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatóságot” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóságot” szöveg,
10.  19.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságnak”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatóságnak” szöveg,
11.  29/K.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságoz”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatósághoz” szöveg,
12.  4.  §  (1)  bekezdésében,  4.  §  (6)  bekezdésében,  5.  §  (1)  bekezdésében  és  27.  §  (12)
bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter”
szöveg,
13. 4. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelős
miniszter” szöveg,
14. 15. § (2) bekezdésében és 27. § (8) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az
„Az adópolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszter egyetértésével” szöveg,
15.  36/K.  §-ában  az  „Az  adópolitikáért  felelős  miniszter”  szövegrész  helyébe  az  „Az
adópolitikáért  felelős  miniszter  a  szerencsejáték  szervezés  állami  felügyeletéért  felelős
miniszterrel” szöveg, és
16. 38. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a miniszter, hogy” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelős miniszter, hogy a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszterrel egyetértésben” szöveg

lép.]

T/15429/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 8., 11., 21. 

Megjegyzés: A T/15429/5/1. sz. és T/15429/19/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15429/19/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

2. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 3. § (2) és (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  adópolitikáért  felelős  miniszter  képviseli  a  Magyar  Államot  a  szerencsejáték
szervezéssel  kapcsolatos  pályázati  és  pályázat  nélküli  ajánlattételi  eljárásban,  valamint  a
koncessziós szerződések megkötése és végrehajtása során. Az adópolitikáért felelős miniszter e
hatásköre gyakorlásához kapcsolódóan a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
minisztertől adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet.

(2a) A szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter ellátja a szerencsejáték
szervezés  felügyeletét  és  a  szerencsejáték felügyeleti  hatóság irányítását.  Az adópolitikáért
felelős  miniszter  a  szerencsejáték  szabályozási  hatáskör  gyakorlása  érdekében  a
szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős minisztertől a szerencsejáték szervezés
felügyeletéről tájékoztatást kérhet.”

(2)  A szerencsejáték szervezéséről  szóló 1991. évi  XXXIV.  törvény 3.  §-a a következő (2b)
bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén – a nemzetközi
szerződés  tárgyától  függően  –  az  adópolitikáért  felelős  miniszter  vagy  a  szerencsejáték
szervezés  állami  felügyeletéért  felelős  miniszter,  az  egyéb,  szerencsejáték  szervezéshez
kapcsolódó  két  vagy  többoldalú  szerződés  esetén  a  szerencsejáték  szervezés  állami
felügyeletéért  felelős  miniszter  vagy  a  szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  vezetője  jár  el  a
szerződés  előkészítése,  megkötése,  módosítása,  megszüntetése  során és  felel  a  szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítéséért.”

3. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény a következő 8/A. §-sal egészül
ki:

„8/A. §
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(1)  A  szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  vezetője  át  nem  ruházható  hatáskörében  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóságnál  foglalkoztatott  kormánytisztviselőnek  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvényben  (a  továbbiakban:  Kttv.)  meghatározott
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, személyi illetményt állapíthat meg.

(2)  A személyi  illetményt  egy  összegben  kell  megállapítani  és  visszavonásig  érvényes.  A
visszavonásról a szerencsejáték felügyeleti hatóság vezetője dönt. A visszavonást követően a
kormánytisztviselőt  a  Kttv.-ben  meghatározott  illetményrendszerre  vonatkozó  szabályok
szerint, az általa betöltött munkakör alapján kell besorolni és illetményét megállapítani.

(3) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
tízszeresét.”

4. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/G. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  elektronikus  adat  ideiglenes  hozzáférhetetlenné  tételét  elrendelő  határozatot  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  hirdetményi  úton  közli.  A hirdetményt  3  napig  kell  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétenni.  A határozat  közlésének  napja  a
hirdetmény közzétételét követő 3. nap.”

5. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/L. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2)  A  Megállapodás  végrehajtása  során  a  magyar  hatáskörrel  rendelkező  hatóság  (a
továbbiakban:  magyar  hatóság)  az  adópolitikáért  felelős  miniszter.  A magyar  hatóság  a
Megállapodás  végrehajtása  során  a  szerencsejáték  szervezés  állami  felügyeletéért  felelős
miniszterrel  együttműködve jár el,  és  a  Megállapodás végrehajtásával  kapcsolatos  eljárási
cselekményeket a szerencsejáték felügyeleti hatóság útján is teljesítheti.”

6. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-a a következő (1b)
bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szerencsejáték felügyeleti hatóságot rendeletben
kijelölje és e hatóság törvényben meghatározott feladatai végrehajtási szabályait rendeletben
meghatározza.”

(2)  A szerencsejáték szervezéséről  szóló  1991.  évi  XXXIV.  törvény 38.  §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
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„(4) Felhatalmazást kap a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter, hogy
a  szerencsejáték  felügyeleti  hatóságnál  foglalkoztatott  kormánytisztviselők  személyi
illetményének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

7. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1. 1. § (5), (6c) és (7a) bekezdésében, 2. § (2), (7) és (8) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében,
7/A. § (3), (6) és (9) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1),
(10a) és (11) bekezdésében, 12. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2), (5)–(7) bekezdésében, 16.
§ (1) bekezdésében, 18. §-ában, 24. § (1) és (4) bekezdésében, 28. § (3) és (4) bekezdésében,
29/F. § (4) bekezdésében, 29/G. § (1) és (4) bekezdésében, 29/I. § (1) bekezdés h) pontjában,
29/J.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában,  29/N.  §  (1)  bekezdésében,  29/O.  §  (1)  bekezdés  a)
pontjában, 30/A. § (1) és (3) bekezdésében, 36. § (2)–(3a), (3c) és (3e) bekezdésében, 36/B. §-
ában,  36/D.  §  (3)  bekezdésében,  36/E.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében,  36/F.  §  (6)–(8)
bekezdésében, 36/G. § (2) bekezdésében, 36/I. § (2) bekezdésében, 37. § 9. és 14. pontjában,
38. § (2) bekezdés g) és i) pontjában az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a
szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg,
2. 1. § (8) bekezdésében, 7/A. § (5) és (7) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében,  29/B.  §  (9)  és  (10)  bekezdésében,  29/K.  §  (1)  bekezdésében,  30.  §  (2)
bekezdésében,  33/A.  §  (2)  bekezdésében,  36.  §  (4)  bekezdésében,  36/F.  §  (4)  és  (5)
bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóság”  szövegrészek  helyébe  az  „a  szerencsejáték
felügyeleti hatóság” szöveg,
3.  1.  §  (6b)  bekezdésében,  2.  §  (2),  (3)  és  (5)  bekezdésében,  7.  §-ában,  7/A.  §  (1)–(4)
bekezdésében,  8.  §  (1)–(3)  bekezdésében,  10.  §  (1)  bekezdésében,  11.  §  (10a)  és  (11)
bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (2)–(3), (5) és (7) bekezdésében, 13/B. §-ában,
16. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1), (3) és (4)
bekezdésében, 28/A. § (7) bekezdésében, 29/A. § (1) bekezdésében, (3)–(4) bekezdésében,
29/B. § (9) és (12) bekezdésében, 29/F. § (3) és (4) bekezdésében, 29/G. § (3) bekezdésében,
29/J. §-ában, 29/L. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3a) és (3c) bekezdésében, 36/B. §-ában,
36/C.  §  (1)  bekezdésében,  36/E.  §  (1)  bekezdésében,  36/F.  §  (1),  (3),  (4),  (8)  és  (9)
bekezdésében, 36/G. § (1) bekezdésében, 36/H. § (1) és (3) bekezdésében és 36/J. §-ában az
„Az  állami  adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „A szerencsejáték  felügyeleti  hatóság”
szöveg,
4.  7/A.  (6)  és  (8)  bekezdésében,  36.  §  (2)–(4)  bekezdésében  az  „Az  állami  adóhatóság”
szövegrészek helyébe az „A szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg,
5. 7. § (5) bekezdésében és 36. § (3b) bekezdésében az „az állami adóhatósággal” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatósággal” szöveg,
6. 7. § (5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 29/A. § (3) bekezdésében, 36/D. § (1) és (4)
bekezdésében és 36/E. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe
az „a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz” szöveg,
7. 7. § (5) bekezdésében az „az állami adóhatósági” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték
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felügyeleti hatósági” szöveg,
8. 8. § (5) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében az „az állami adóhatóságnál” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóságnál” szöveg,
9. 9. § (3) bekezdésében és 36/F. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatóságot” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóságot” szöveg,
10.  19.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságnak”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatóságnak” szöveg,
11.  29/K.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságoz”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatósághoz” szöveg,
12.  4.  §  (1)  bekezdésében,  4.  §  (6)  bekezdésében,  5.  §  (1)  bekezdésében  és  27.  §  (12)
bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter”
szöveg,
13. 4. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelős
miniszter” szöveg,
14. 15. § (2) bekezdésében és 27. § (8) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az
„Az adópolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszter egyetértésével” szöveg,
15.  36/K.  §-ában  az  „Az  adópolitikáért  felelős  miniszter”  szövegrész  helyébe  az  „Az
adópolitikáért  felelős  miniszter  a  szerencsejáték  szervezés  állami  felügyeletéért  felelős
miniszterrel” szöveg, és
16. 38. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a miniszter, hogy” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelős miniszter, hogy a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszterrel egyetértésben” szöveg

lép.]

T/15429/19/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 9., 12., 13., 22. 

Megjegyzés: A T/15429/5/1. sz. és T/15429/19/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

T/15429/19/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

9



Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15429/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[5. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

13. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel  Biztosító
Részvénytársaságról  szóló  1994.  évi  XLII.  törvény  2.  §  (1a)–(1c)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(1a) Az Eximbank nemzetközi fejlesztési együttműködési céllal az alábbi tevékenységet végzi:
a)  vissza  nem  térítendő  támogatás,  illetve  kedvezményes  hitel  nyújtásával  nemzetközi
fejlesztési együttműködési célú segélyügyletek finanszírozása,
b)  nemzetközi  pénzügyi-fejlesztési  intézmény  által  működtetett  nemzetközi  fejlesztési
együttműködési célú alap alapítása, vagy ahhoz történő csatlakozás, és
c) bel- és külföldi kockázati- és magántőkealap alapítása vagy ahhoz történő csatlakozás
tőkebefektetésen keresztül.

(1b)  Az  Eximbank a  nemzetközi  fejlesztési  együttműködési  célú  alap  alapításához,  illetve
ahhoz  történő  csatlakozáshoz  kapcsolódó  megállapodások  vonatkozásában  a  nemzetközi
pénzügyi  kapcsolatokért  és  a  nemzetközi  fejlesztési  együttműködésért  felelős  miniszterek
egyetértése  esetén  az  állam képviseletében  jár el,  és  e  felhatalmazásra  történő hivatkozás
mellett jogosult a vonatkozó szerződések megkötésére, módosítására vagy megszüntetésére. Az
állam  nevében  történő  alapításhoz  vagy  csatlakozáshoz  szükséges  fedezetet  a  központi
költségvetés  terhére  kell  biztosítani,  e  kifizetéseket  –  a  nemzetközi  pénzügyi  intézmények
kezelésében működő alapok kivételével – a nemzetközi  fejlesztési  együttműködésért felelős
miniszter  irányítása  alá  tartozó  központi  költségvetési  fejezetben  kell  megtervezni  és
elszámolni. A nemzetközi pénzügyi intézmények kezelésében működő alapokhoz kapcsolódó
kifizetéseket  a  nemzetközi  pénzügyi  kapcsolatokért  felelős  miniszter irányítása  alá  tartozó
központi költségvetési fejezetben kell megtervezni és elszámolni.

(1c) Az Eximbank felelős az (1b) bekezdés szerint megkötött szerződések magyar kormányzati
fejlesztési  együttműködési  politika  szerinti  végrehajtásáért  és  a  szerződésből  eredő
kötelezettségek teljesítéséért. Az Eximbank a megkötött szerződések végrehajtásáról és azok
nemzetközi fejlesztési együttműködési szempontú eredményességéről a nemzetközi pénzügyi
kapcsolatokért és a nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős miniszterek részére évente
jelentést készít.”

(2) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel  Biztosító
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Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 2. §-a következő (1d) és (1e) bekezdéssel
egészül ki:

„(1d)  Az  Eximbank  (1a)  bekezdés  szerinti  tevékenységén  túl  jogosult  bel-  és  külföldi
kockázati- és magántőkealap alapításához, vagy ahhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódóan
befektetési jegyet jegyezni.

(1e) Az Eximbank a Kormány határozata alapján az (1d) bekezdés szerinti tevékenységet az
állam nevében is végezheti, ekkor az alapításhoz vagy csatlakozáshoz szükséges fedezetet a
központi költségvetés terhére kell biztosítani, e kifizetéseket a külgazdaságért felelős miniszter
irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetben kell megtervezni és elszámolni.”

14. §

Hatályát veszti a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 6. § (4a) bekezdése.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/15429/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[12. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

37. §

(1)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„a)  felelős  vezető:  a  hadiipari  tevékenységet,  illetve  a  haditechnikai  külkereskedelmi
tevékenységet  folytató  kérelmező  vagy  engedélyes  vezető  tisztségviselője  vagy  bármely
vezető állású munkavállalója, aki e tevékenységet irányítja;”

(2)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről  szóló  2005.  évi  CIX.  törvény  1.  §  d)  és  e)  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
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„d)  haditechnikai  termék  gyártása:  a  haditechnikai  termék  előállítására,  átalakítására
irányuló tevékenység, ideértve a termék első alkalommal történő összeszerelését;
e)  haditechnikai  szolgáltatás  nyújtása:  műszaki  és  gyártástechnikai  tervezés,  műszaki
támogató tevékenység, a termék készletezése, tárolása, forgalmazása, minőségi vizsgálata,
üzembe  helyezése,  üzemben  tartása,  karbantartása,  javítása,  korszerűsítése,  fejlesztése,
szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, felkutatása, ideértve a bérmunkát,
a  műszaki-technológiai  utasítás  és  gyártási  ismeret,  tapasztalat  átadását,  továbbá  az
eszközök kezelésének és alkalmazásának elméleti és gyakorlati oktatása, kiképzés;”

(3)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„j)  haditechnikai  termék  külkereskedelme:  haditechnikai  eszközök  és  szolgáltatások
kivitelével,  behozatalával,  transzferjével  és  tranzitjával  összefüggő  kereskedelmi
tevékenység, ideértve az ilyen tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának  általános  szabályairól  szóló  törvény  szerinti  határon  átnyúló
szolgáltatásnyújtás  keretében  történő  folytatását  is,  továbbá  a  haditechnikai  termékkel
kapcsolatban végzett brókertevékenység,”

38. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Magyarország területén hadiipari tevékenység végzéséhez engedély szükséges. Az engedély
típusait és az engedély kiadásának a feltételeit kormányrendelet határozza meg.

(2)  Nem  végezhető  olyan  hadiipari  tevékenység,  amely  Magyarország  nemzetközi
kötelezettségvállalásába ütközik.

(3)  Az  engedély  kiadására  a  hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  jogosult
kormányrendeletben meghatározott szervek véleménye alapján.

(4) A hadiipari tevékenység engedélyezése során a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet
a) figyelembe veszi Magyarország nemzetközi kötelezettségeit,
b) figyelembe veszi Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdekeit,
c)  biztosítja  a  kérelmező  és  a  kérelmezett  hadiipari  tevékenység  kormányrendeletben
meghatározott feltételeknek való megfelelését.

(5) Az engedély megadásával egyidejűleg a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a 7. §-
ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi az engedélyest.”

39. §
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A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/B. §

(1)  Magyarország  területén  haditechnikai  termék  külkereskedelmével  kapcsolatos
tevékenység, – ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó, kötelező jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik – csak engedéllyel folytatható.  Az engedély típusait  és az
engedély kiadásának a feltételeit kormányrendelet határozza meg.

(2)  Az  engedély  kiadására  a  nemzeti  külkereskedelmi  államigazgatási  szerv  jogosult
kormányrendeletben meghatározott szervek véleménye alapján.

(3)  A  haditechnikai  külkereskedelmi  tevékenység  engedélyezése  során  a  nemzeti
külkereskedelmi államigazgatási szerv

a) figyelembe veszi Magyarország nemzetközi kötelezettségeit,
b) figyelembe veszi Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdekeit,
c) figyelembe veszi Magyarország kül-és biztonságpolitikai érdekeit,
d)  biztosítja  a  kérelmező  és  a  kérelmezett  haditechnikai  termék  külkereskedelmével
kapcsolatos tevékenység kormányrendeletben részletezett feltételeknek való megfelelését.

(4) Az engedély megadásával egyidejűleg a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv a
7/B. §-ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi az engedélyest.”

40. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről  szóló  2005.  évi  CIX.  törvény  3.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) A 2. §, 2/A. § és 2/B. § szerinti engedély kormányrendeletben meghatározott kérelmezők
részére adható. A kérelmezők köre és a mentességek vonatkozásában kormányrendelet eltérő
feltételeket állapíthat meg a 2. §, 2/A. § és a 2/B. § szerinti engedélyezési eljárásokban.”

41. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A 2. § és a 2/A. § szerinti eljárásokban a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet, a 2/B. §
szerinti eljárásokban a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv kormányrendeletben
meghatározott esetekben és eljárás szerint utasítja el az engedély iránti kérelmet, vonja vissza
az engedélyt vagy függeszti fel az engedély hatályát.”

13



42. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A 2. § szerinti engedély akkor adható ki, ha a kérelmező felelős vezetője rendelkezik a
külön jogszabály szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéssel.

(6)  A  2/A.  §  és  2/B.  §  szerinti  tevékenység  végzéséhez  szükséges  személyi  feltételeket
kormányrendelet határozza meg.”

43. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. §

A  védelmi  vonatkozású  termékek  Közösségen  belüli  transzferére  vonatkozó  feltételek
egyszerűsítéséről szóló,  2009. május 6-i  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
Mellékletének I. fejezet a)–c) pontjában vagy III. fejezetében, és az Egyesült Nemzeteknek a
nemzetközi  szervezett  bűnözés  elleni  egyezményét  kiegészítő,  a  tűzfegyverek,  részeik,
alkotóelemeik  és  a  lőszerek  tiltott  gyártásáról  és  kereskedelméről  szóló  jegyzőkönyve  10.
cikkének  végrehajtásáról,  valamint  a  tűzfegyverek,  tűzfegyverdarabok,  alkotóelemeik  és
lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012.
március  14-ei  258/2012/EU  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  I.  Mellékletében  is  felsorolt
haditechnikai eszközök kivitelét végző engedélyes tulajdonosának és vezető tisztségviselőjének
meg  kell  felelnie  az  5.  §-ban  meghatározott,  ezen  termékkörökre  vonatkozó  személyi
követelményeknek.”

44. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1)  A hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  nyilvántartást  vezet  a  kiadott  engedélyek
érvényességi idejéről, azonosító számáról, ehhez kapcsolódva a jogosult nevét, lakóhelyét vagy
székhelyét, adószámát, engedélye számát és az engedély hatályosságának megjelölését.

(2)  A hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  nyilvántartja  a  visszavont  engedélyek (1)
bekezdés szerinti adatait.

(3)  Az (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti  nyilvántartás  az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
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adatok tekintetében -  a  természetes  személyazonosító,  valamint  a  lakcím-azonosító  adatok
kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

45. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény „Adatkezelés” alcíme a következő 7/B. §-sal
egészül ki:

„7/B. §

A nemzeti  külkereskedelmi  államigazgatási  szerv  2/B.  §  szerinti  engedélyezési  eljárásával
kapcsolatos  nyilvántartás-vezetésre  és  adatkezelésre  a  6-7/A.  §  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.”

46. §

(1)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„a)  jelölje  ki  az  engedélyező  hatóságként  eljáró  hadiipari  gyártás-  és
szolgáltatásfelügyeletet,”

(2)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„f) jelölje ki a 2. § (3) bekezdése és a 2/B. § (2) bekezdése szerinti  véleményező szervet,
szerveket,”

(3)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„g) határozza meg a 2. §, a 2/A. § és a 2/B. § szerinti eljárások engedélytípusait,
h) határozza meg az engedélyezési eljárásokban és a vállalkozások tanúsítási eljárásában a
kérelmezők körét,
i) szabályozza az engedélykötelezettség alóli mentesség eseteit,
j)  szabályozza  a  felkutatási  tevékenység  folytatásának  feltételeit,  a  szakmai  kivitelezés
eljárási  rendjét  és  szabályait,  a  kérelmezőnek  vagy  valamely  felelős  vezetőjének  a
szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és technikai feltételeit.”

(4)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről  szóló  2005.  évi  CIX.  törvény  10.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő
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rendelkezés lép:

„(2)  Felhatalmazást  kap  az  iparügyekért  felelős  miniszter,  hogy  a  honvédelemért  felelős
miniszterrel  és  a  rendészetért  felelős  miniszterrel  egyetértésben rendeletben szabályozza a
haditechnikai termékek jelölését és nyilvántartását.”

47. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1)  Ez  a  törvény  a  2014.  évi  V.  törvénnyel  kihirdetett  Fegyverkereskedelmi  Szerződésben
foglalt nemzetközi kötelezettségek teljesítését szolgálja.

(2) Ez a törvény
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
b) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő,
a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről
szóló  jegyzőkönyve  10.  cikkének  végrehajtásáról,  valamint  a  tűzfegyverek,
tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit
szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletének

való megfelelést szolgálja.

(3)  E  törvénynek  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december 12-i  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti
bejelentése megtörtént.”

48. §

Hatályát  veszti  a  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások
nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény

1. 3. § (2)–(4) bekezdése, és
2. 10. § (3) bekezdése.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. 
Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
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Módosítópont: T/15429/14/1., T/15429/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[13. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény módosítása

49. §

A harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.
törvény 111. § (9) bekezdésében a „28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szövegrész
helyébe a „35/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szöveg lép.]

T/15429/18/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15429/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. §
Módosítás jellege: módosítás

49. §

[A ]Hatályát  veszti  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló
2007. évi II. törvény [111. § (9) bekezdésében a „28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában”
szövegrész helyébe a „35/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szöveg lép.]35/A. §-a

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Módosítópont: T/15429/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. §
Módosítás jellege: módosítás

49. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
111. § (9) bekezdésében a „28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szövegrész helyébe a „35/A.
§  (2)  bekezdés  a)  pont  aa)  [alpontjában”  ]alpontjában  és  kezdeményezi  a  hatályon  kívül
helyezése” szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15429/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[15. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény módosítása

51. §

A gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi
XLVIII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdésében  és  21.  §  (3)  és  (4)  bekezdésében  az  „az  állami
adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 8., 11., 21. 

Megjegyzés: A T/15429/5/2. sz. és T/15429/19/2. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15429/19/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[15. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény módosítása

51. §

A gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi
XLVIII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdésében  és  21.  §  (3)  és  (4)  bekezdésében  az  „az  állami
adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/19/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 9., 12., 13., 22. 

Megjegyzés: A T/15429/5/2. sz. és T/15429/19/2. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

T/15429/19/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Módosítópont: T/15429/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[53. §

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a
„2018.” szövegrész helyébe a „2019.” szöveg lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15429/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17-19. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[17. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény módosítása

54. §

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
20. § (7) bekezdésében az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték
felügyeleti hatóság” szöveg lép.

18. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

55. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NAV)

„j) végzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló  törvény  rendelkezései  betartásával  kapcsolatos,  feladatkörébe  utalt  ellenőrzési,
hatósági felügyeleti feladatokat,”

56. §

Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
1. 13. § (2) bekezdés d) pontjában a „ , valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény
hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos eljárással” szövegrész,
2. 66. § (1) bekezdésében az „ ,  a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá
tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő feladatainak” szövegrész, és
3. 67. § (1) bekezdésében az „és a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá
tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő” szövegrész.
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19. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosítása

57. §

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 27. §
(1)  bekezdés  c)  pontjában és  30.  §  (4)  bekezdés  d)  pontjában  az  „az  állami  adóhatóság”
szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 8., 11., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15429/19/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[17. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény módosítása

54. §

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
20. § (7) bekezdésében az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték
felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/19/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 9., 12., 13., 22. 

T/15429/19/3. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15429/19/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[19. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosítása

57. §

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 27. §
(1)  bekezdés  c)  pontjában és  30.  §  (4)  bekezdés  d)  pontjában  az  „az  állami  adóhatóság”
szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/19/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 9., 12., 13., 22. 

T/15429/19/4. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/15429/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. és 61. §
Módosítás jellege: elhagyás

[60. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról  szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52. § (1) bekezdése a következő g) ponttal
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egészül ki:
(A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat
látják el:)

„g)  a  kollégiumok kérésére  tájékoztatást  adnak az  adott  ellátási  területen  működő civil
szervezetek tevékenységéről.”

61. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény VIII. fejezete a következő 52/A. §-sal egészül
ki:

„52/A. §

(1) Az. 51. § (2) bekezdése szerinti nyilvános pályázat nyertesei jogosultak a miniszter által
adományozott  civil  információs  centrum  cím  viselésére  a  (4)  bekezdésben  meghatározott
szerződés időszaka alatt.

(2) Minden megyében, valamint a fővárosban a pályázaton nyertes civil szervezet működteti a
civil információs centrumot, nyújt szolgáltatást, és a támogatási időszak alatt használhatja a
civil információs centrum megnevezést.

(3) A civil  információs centrum az 51. § és 52.  § szerinti  szolgáltatásokat ellenszolgáltatás
nélkül nyújtja. Az 56. § (1) bekezdés l) pontja szerinti költségvetési támogatásra a miniszter
által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján történhet kötelezettségvállalás.

(4) A nyilvános pályázat nyerteseivel a miniszter határozott idejű szakmai együttműködési
megállapodást  köt.  A  határozott  idő  elteltével  a  cím  viselésére  vonatkozó  jogosultság
megszűnik.

(5) A civil  információs centrum cím jogosultja évente szakmai beszámolási kötelezettséggel
tartozik  a  miniszter  felé.  A  szakmai  beszámoló  tartalmazza  a  szakmai  együttműködési
megállapodás szerinti tevékenységek időarányos teljesítésének bemutatását.

(6)  Ha  a  miniszter  a  szakmai  együttműködési  megállapodásban  foglalt  tevékenységek
időarányos ellátásában mulasztást, hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, a címet
azonnali hatállyal visszavonja.

(7) A miniszter a cím visszavonásával egyidejűleg a szakmailag megfelelő pályázatokból álló,
döntési  lista  szerinti,  az  adott  ellátási  területre  vonatkozó,  rangsorban  következő  civil
szervezettel szakmai együttműködési megállapodást köt.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

23



Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/15429/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. §
Módosítás jellege: elhagyás

[62. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„VIII/A. Fejezet

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak

52/B. §

(1)  A kormányzat  esélyteremtési,  önkéntes  és  családügyi  területéhez  kapcsolódó  stratégiai
célkitűzéseinek helyi szintű megvalósításában civil szervezetek is közreműködnek. E célból a
családpolitikáért felelős miniszter működteti a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat.

(2) A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat nyilvános pályázat útján kiválasztott civil
szervezetek működtetik.

(3)  A  Család,  Esélyteremtő  és  Önkéntes  Házak  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:

a)  a  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportokkal  szemben  fennálló  előítéletek  lebontása
érdekében szemléletformáló programok megvalósítása;
b)  az  (1)  bekezdésben  nevesített  területhez  kapcsolódóan  tevékenységet  végző  civil
szervezetek közötti helyi párbeszéd erősítésében koordináló szerep ellátása.

(4) A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak a (3) bekezdés a) és b) pontján kívüli, egyéb
kiegészítő feladatait  pályázat  alapján megkötött  támogatási  szerződés tartalmazza.  Ezek a
feladatok családügyi és önkéntes területhez kapcsolódóan határozhatók meg.

(5)  A Család,  Esélyteremtő  és  Önkéntes  Házak  kötelesek  együttműködni  egymással  és  a
szakmai partnerekkel az (1) bekezdés szerinti célok teljes körű megvalósítása érdekében.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
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Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/15429/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. §
Módosítás jellege: elhagyás

[68. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. §

(1)  A  támogatási  igény  érvénytelen,  ha  a  döntéshozó,  illetve  a  döntési  folyamatban
közreműködő személy vagy közeli hozzátartozója

a) az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,
b) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,

és ezek a feltételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.

(2)  A Tanács és  a kollégium tagja megbízásakor nyilatkozik  az (1)  bekezdésben foglalt,  a
támogatási igény érvénytelenségét megalapozó körülményről. Az érvénytelenséget megalapozó
körülményekkel  kapcsolatban  bekövetkezett  változásokat  a  bekövetkezéstől  számított  15
napon belül kell bejelenteni a Tanács elnökének.”]

T/15429/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/15429/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. és 71. §
Módosítás jellege: elhagyás

[70. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  71.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
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„(1)  A civil  jelöltállítási  rendszeren  keresztül  a  Tanács  60.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott számú tagját, és a kollégium 61. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
számú tagját elektorok jogosultak megválasztani. A Tanács tagjának és a kollégium tagjának
választására a helyi, területi és országos hatókörű szervezetek jogosultak.”

71. §

Az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„72. §

A Tanácsnak és a kollégiumnak a civil jelöltállítási rendszer keretében megválasztandó tagját
az  elektorok egyéni  listás  szavazással  választják  meg,  a  Nemzeti  Együttműködési  Alappal
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/15429/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § 5. pont
Módosítás jellege: elhagyás

72. §

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

[5.  54.  §  a)  pontjában  a  „jogszabályban  meghatározott  és  részletesen  szabályozott”
szövegrész helyébe a „jogszabályban, vagy kormányhatározatban meghatározott” szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Módosítópont: T/15429/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § 7. pont
Módosítás jellege: elhagyás
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72. §

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

[7.  69.  §  (3)  bekezdésében  a  „Knyt.”  szövegrész  helyébe  a  „közpénzekből  nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény” szöveg]

lép.

T/15429/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
16., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/15429/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 92. §
Módosítás jellege: kiegészítés

92. §

A településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  11/B.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„  (1) A település közigazgatási területéhez tartozó – az 1. mellékletben meghatározott – fokozott
védelem  alatt  álló  területen  lévő  közterületen  és  magánterületen  reklámhordozó  és  reklám  –
jogszabályban meghatározott  kivétellel  – nem helyezhető el.  Az 1.  melléklet  1. és 6. pontjában
meghatározott  közterületen  és  magánterületen  a  jogszabályban  meghatározott,  az  adott  terület
fokozott  védelmi  besorolása  szerinti  jelleget  nem  befolyásoló  funkcionális  célokat  szolgáló
utcabútor elhelyezhető.”

T/15429/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 23., 24. 

T/15429/16/1. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15429/5/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[29. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi … törvény módosítása

98. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi  …  törvény  5.  §  b)  pontjában  az  „az  állami  adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/5/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 8., 11., 21. 

Megjegyzés: A T/15429/5/4. sz. és T/15429/19/5. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
Módosítópont: T/15429/19/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[29. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi … törvény módosítása
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98. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi  …  törvény  5.  §  b)  pontjában  az  „az  állami  adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

T/15429/19/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 9., 12., 13., 22. 

Megjegyzés: A T/15429/5/4. sz. és T/15429/19/5. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

T/15429/19/5. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/15429/16/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 92. [§–97]§–98. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

T/15429/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 23., 24. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Bodó Sándor (Fidesz)
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Módosítópont: T/15429/16/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A 2. §–7. §, az 51. §, az 54. §–57. § és a [98]99. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

T/15429/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 23., 24. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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