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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a Magyarország 2018. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló  T/15429. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - 1991. évi XXXIV. törvény 3. §
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  Az  adópolitikáért  felelős  miniszter  képviseli  a  Magyar  Államot  a  [szerencsejáték
szervezéssel  ]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  ]
szerencsejáték-szervezés  állami  felügyeletéért  felelős  minisztertől  adatszolgáltatást,  tájékoztatást
kérhet.

(2a) A [szerencsejáték szervezés ]szerencsejáték-szervezés  állami felügyeletéért felelős miniszter
ellátja  a  [szerencsejáték  szervezés  ]szerencsejáték-szervezés  felügyeletét  és  a  [szerencsejáték
felügyeleti  ]szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  irányítását.  Az  adópolitikáért  felelős  miniszter  a
[szerencsejáték  szabályozási  ]szerencsejáték-szabályozási  hatáskör  gyakorlása  érdekében  a
[szerencsejáték  szervezés  ]szerencsejáték-szervezés  állami  felügyeletéért  felelős  minisztertől  a



[szerencsejáték szervezés ]szerencsejáték-szervezés felügyeletéről tájékoztatást kérhet.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - 1991. évi XXXIV. törvény 3. § (2b) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - 1991. évi XXXIV. törvény 8/A. §
Módosítás jellege: módosítás

„(1) A [szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti  hatóság vezetője át nem ruházható
hatáskörében a  [szerencsejáték felügyeleti  ]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 ]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.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1991. évi XXXIV. törvény 36/G. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3)  Az  elektronikus  adat  ideiglenes  hozzáférhetetlenné  tételét  elrendelő  határozatot  a
[szerencsejáték  felügyeleti  ]szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  hirdetményi  úton  közli.  A
hirdetményt  3  napig  kell  a  [szerencsejáték  felügyeleti  ]szerencsejáték-felügyeleti  hatóság
honlapján közzétenni. A határozat közlésének napja a hirdetmény közzétételét követő 3. nap.”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 1991. évi XXXIV. törvény 36/L. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(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  ]szerencsejáték-szervezés  állami
felügyeletéért  felelős  miniszterrel  együttműködve  jár  el,  és  a  Megállapodás  végrehajtásával
kapcsolatos  eljárási  cselekményeket  a  [szerencsejáték  felügyeleti  ]szerencsejáték-felügyeleti
hatóság útján is teljesítheti.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés - 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1b) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (4) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 1-11. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1.  1.  §  (5),  (6c)  és  (7a)  bekezdésében,  2.  §  (2)[,  (7)] és  [(8)](7) bekezdésében,  4.  §  (1)
bekezdésében, 7/A. § (3), (6) és (9) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében,
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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,  29/Q.  §-ában,  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]36/G.  §  [(6)–(8)](2) bekezdésében,  [36/G]36/I.  §  (2)  bekezdésében,  [36/I]36/L.  §  (2)
bekezdésében, 37. § 9. és 14. pontjában, 38. § (2) bekezdés g) és i) pontjában az „az állami
adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „a  [szerencsejáték  felügyeleti  ]szerencsejáték-felügyeleti
hatóság” szöveg,
2.  1.  §  (8)  bekezdésében,  2.  §  (8)  bekezdésében,  7/A.  §  (5)  és  (7)  bekezdésében,  10.  §  (3)
bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. §-ában, 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 ]szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg,
3. 1. § (6b) bekezdésében, 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 7. §-ában, 7/A. § [(1)–(4) ](1), (3) és
(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  ]szerencsejáték-felügyeleti  hatóság”
szöveg,
4. 7/A. § (2), (6) és (8) bekezdésében, 36. § [(2)–(4) ](2), (3) és (4) bekezdésében az „Az állami
adóhatóság” szövegrészek helyébe az „A [szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti
hatóság” szöveg,
5.  [7]7/A.  §  (5)  bekezdésében  és  36.  §  (3b)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatósággal”
szövegrész  helyébe  az  „a  [szerencsejáték  felügyeleti  ]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 ]szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz” szöveg,
7.  7/A.  §  (5)  bekezdésében  az  "az  állami  adóhatósághoz"  szövegrészek  helyébe  az  "a
szerencsjáték-felügyeleti hatósághoz" szöveg,
7.  [7]7/A.  §  (5)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatósági”  szövegrész  helyébe  az  „a
[szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti hatósági” szöveg,
8.  7/A.  §  (5)  bekezdésében,  8.  §  (5)  bekezdésében és  18.  §  (2)  bekezdésében az  „az állami
adóhatóságnál” szövegrész helyébe az „a [szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti
hatóságnál” szöveg,
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9. 9. § (3) bekezdésében és 36/F. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatóságot” szövegrész
helyébe az „a [szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti hatóságot” szöveg,
10.  19.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságnak”  szövegrész  helyébe  az  „a
[szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak” szöveg,
11.  29/K.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságoz”  szövegrész  helyébe  az  „a
[szerencsejáték felügyeleti ]szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz” szöveg,

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 14-16. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
14. 15. § (2) bekezdésében és 27. § (8) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az
adópolitikáért  felelős  miniszter  a  [szerencsejáték  szervezés  ]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  ]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  ]szerencsejáték-szervezés
állami felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben” szöveg

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító  ellátásnak  az  50/A.  §  (4)  bekezdése  szerint  elismert  térítési  díja  (a  továbbiakban:
rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-
át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 105%-át,  egyedül élő esetén a 155%-át.  A rendszeres
gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. § b), d) és e) pontja alapján fizetendő térítési
díjat nem kell figyelembe venni.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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(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:]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - 1995. évi XXXIII. törvény 117/C. §
Módosítás jellege: módosítás

„A korai fázisú vállalkozásoknak és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásoknak a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés m) pontja
szerinti kedvezmény érvényesítéséhez kapcsolódó  [nyilvántartásba vételi  ]nyilvántartásba-vételi
eljárása és a nyilvántartásból történő törlése díjmentes.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - 1996. évi LVII. törvény 86. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2a) Ha a [Kbt. ]közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt). 9. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti nemzetközi szerződés e §-t rendeli alkalmazni, e § a 93/B. §-sal együtt
alkalmazandó.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - 1996. évi LVII. törvény 93/B. §
Módosítás jellege: módosítás

„A Kbt. 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti beszerzés esetén [e törvény ]a 7. [§-a]§ alkalmazásában
kizárólag  az  Egyezmény  szerinti  külön  eljárás  (beszerzési  szabályzat)  megsértése,  az  ajánlati
felhívás megsértése vagy a beszerzés tárgyához nem kapcsolódó alkalmassági feltétel alkalmazása
minősül a verseny tisztaságát sértő magatartásnak.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - 1997. évi XXXI. törvény 187. §
Módosítás jellege: módosítás

„A Magyarország  2018.  évi  központi  költségvetésének  megalapozásáról  szóló  2017.  évi  ….
törvénnyel megállapított 19. § (2) bekezdését  a  2018. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 17.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § h) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében
–  az  átláthatóság,  a  célszerűség,  a  gazdaságosság,  a  hatékonyság  és  a  prudencia
követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által
meghatározott  gazdaságfejlesztési  célok  megvalósításához  szükséges  fejlesztési  források
biztosítása  érdekében,  részben  önállóan,  részben  más  hazai  és  nemzetközi  szervezetekkel
közösen részt vegyen)

„h) európai uniós források közvetítésében;”]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés - 2001. évi XX. törvény 2. § o) pont
Módosítás jellege: módosítás

(Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az
átláthatóság,  a  célszerűség,  a  gazdaságosság,  a  hatékonyság  és  a  prudencia  követelményeinek
megfelelően  -  a  Kormány  közép-  és  hosszú  távú  gazdaságstratégiája  által  meghatározott
gazdaságfejlesztési  célok  megvalósításához szükséges  fejlesztési  források biztosítása  érdekében,
részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen)

„o)  [európai uniós források közvetítéséhez kapcsolódó hitel- ]szerződés alapján a 2014. évi
XXIV. törvénnyel kihirdetett  az Oroszországi Föderáció Kormánya  és  [tőkefinanszírozásban,
garancia  nyújtásában  ]Magyarország  Kormánya  között  a  Magyarország  Kormányának  a
magyarországi  atomerőmű  építésének  finanszírozásához  nyújtandó  állami  hitel  folyósításáról
szóló megállapodás 1. cikk 2. pontja és [kezesség vállalásában.]2. cikk 2. pontja végrehajtásának
elősegítése érdekében iratvizsgálati feladatok ellátásában.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: módosítás

[(1)  A Magyar Fejlesztési  Bank Részvénytársaságról  szóló  2001.  évi  XX.  törvény  3.  §  (2)
bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MFB Zrt. – az (1) bekezdésben meghatározott körben – az alábbi pénzügyi szolgáltatási
tevékenységeket végezheti:)

„e) kezesség és garancia vállalása;”]

[(2)] A Magyar  Fejlesztési  Bank  Részvénytársaságról  szóló  2001.  évi  XX.  törvény  3.  §-a  a
következő [j) ponttal](2a) bekezdéssel egészül ki:
[(Az MFB Zrt. – az (1) bekezdésben meghatározott körben – az alábbi pénzügyi szolgáltatási
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tevékenységeket végezheti:)
„j) egyéb bankári kötelezettség vállalása.”]

„  (2a)  Az  MFB  Zrt.  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  körben,  a  2.  §  o)  pontjában  szereplő
feladatához kapcsolódóan iratok – kockázatvállalásból eredő kitettséget nem eredményező – formai
vizsgálatát végezheti.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (1) bekezdés - 2004. évi XXXIV. törvény 19. § 1. pont
d) alpont
Módosítás jellege: módosítás

(1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19. §
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„1. befektető:
d)  a  tőkepiacról  szóló  2001.  évi  CXX.  törvény  5.  §  (1)  [bekezdésének]bekezdés 60.
pontjában meghatározott intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat,”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (3) bekezdés - 2004. évi XXXIV. törvény 19. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19.
§-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„6.  állami  befektető  [társaságok:]társaság: olyan  többségi  állami  tulajdonban lévő gazdasági
társaság vagy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények  módosításáról  szóló  2014.  évi  XVI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés  17.  pontjában
meghatározott  befektetési  alap,  amelynek  célja  vállalkozások  részére  történő  kölcsöntőke
nyújtása.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § 2. és új 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

36. §

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
1. 15. §-ában a „továbbiakban: VT” szövegrész helyébe a „továbbiakban VfT” szöveg,
2. 16. [§-ában, ]§ (1), (2) és (3) bekezdésében, 17. [§-ában ]§ (3) és (4) bekezdésében a „VT”
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[szövegrészek]szövegrész helyébe a „VfT” szöveg,[ és]
3. 17. § (1) és (2) bekezdésében a „VT” szövegrészek helyébe a „VfT” szöveg, és
3. 21. § (1) bekezdésében a „Vállalkozásfejlesztési Tanácsba” szövegrész helyébe a „VfT-be”
szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (1) bekezdés - 2005. évi CIX. törvény 1. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(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;”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - 2005. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - 2005. évi CIX. törvény 2/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  [Magyarország  területén  ]A  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.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § - 2005. évi CIX. törvény 5. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5) A 2. § szerinti engedély akkor adható ki, ha a kérelmező felelős vezetője rendelkezik a [külön ]
jogszabály szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéssel.”
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Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - 2005. évi CIX. törvény 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  A  hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  nyilvántartást  vezet  a  kiadott  engedélyek
érvényességi  idejéről,  azonosító  számáról,  ehhez  kapcsolódva  a  jogosult  [nevét,
lakóhelyét]nevéről,  lakóhelyéről vagy  [székhelyét,  adószámát]székhelyéről,  adószámáról,
engedélye [számát]számáról és az engedély hatályosságának [megjelölését]megjelöléséről.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - 2005. évi CIX. törvény 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - 2005. évi CIX. törvény 11. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

[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.]”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - 2005. évi CIX. törvény 11. § új (3) bekezdés, (3) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„  (3) Ez a törvény az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét
kiegészítő,  a  tűzfegyverek,  részeik,  alkotóelemeik  és  a  lőszerek  tiltott  gyártásáról  és
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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 a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E [törvénynek ]törvény tervezetének 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 előzetes bejelentése megtörtént.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 50. §
Módosítás jellege: kiegészítés

50. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján – a 2. §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében,
miniszteri  rendeletben,  az  ott  meghatározott  állami  vagyoni  kör  tekintetében,  meghatározott
időtartamra – e  törvény keretei  között,  a  joggyakorlás  egyes  szabályainak meghatározásával  az
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott
részének gyakorlóját]

„  b) a miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. §-a szerinti személy
kijelölésével határozhatja meg.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2)  Az állami vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény 3.  §  (2a)  bekezdés b.)  pontjában a
„továbbá” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. §
Módosítás jellege: módosítás

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 ]szerencsejáték-felügyeleti  hatóság” szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (1) bekezdés - 2009. évi CLV. törvény 16. § (2) 
bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(1) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. § (2) bekezdése a következő c)
ponttal egészül ki:
(Ha  az  iparbiztonsági  ellenőrzés  nem állapított  meg  kockázati  tényezőt,  a  Nemzeti  Biztonsági
Felügyelet a gazdálkodó szervezet részére)

„c) a Paksi Atomerőmű kapacitásnak fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel
kapcsolatos  [egys]egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban:
2015.  évi  VII.  törvény)  hatálya  alá  tartozó  gazdálkodó  szervezet  esetében  az  iparbiztonsági
ellenőrzés  és  a  telephely  biztonsági  tanúsítvány  kiadásának  részletes  szabályairól  szóló
kormányrendeletben meghatározott telephely biztonsági tanúsítványt”

(ad ki.)

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (2) bekezdés - 2009. évi CLV. törvény 16. § (4a) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(4a)  A (2)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  telephely  biztonsági  tanúsítvány  alapján a  gazdálkodó
szervezet

a) [a gazdálkodó szervezet ]saját telephelyén minősített adatot nem kezelhet,
b) a [telephely biztonsági tanúsítvány a gazdálkodó szervezetet a ]2015. évi VII. törvény 3. §
(1)  bekezdésében  meghatározott  szerződés,  illetve  alvállalkozói  szerződés  [(a  továbbiakban
együtt: végrehajtási szerződés) ]megkötésére [feljogosítja]jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. §
Módosítás jellege: módosítás

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 ]
szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
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Módosítás jellege: módosítás

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 ]szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - 2011. évi CLXXV. törvény 10/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  A civil  szervezet  végelszámolása,  illetve  felszámolási  eljárása  befejeztével  –  a  (3)  és  (4)
bekezdésben meghatározott vagyonelemek kivételével – a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet
létesítő okirat vagy jogszabály eltérő rendelkezése, illetve – alapítvány esetében – az alapító eltérő
rendelkezése hiányában a megmaradt nem pénzbeli vagyonáról a végelszámoló, illetve a felszámoló
kimutatást készít, amelyet megküld a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa részére. A Nemzeti
Együttműködési Alap Tanácsa nyilatkozik a nem pénzbeli vagyon pályáztatásra alkalmasságáról,
különösen  a  vagyonelemek  civil  szervezetek  általi  felhasználhatóságáról.  A pályáztatásra  nem
alkalmas nem pénzbeli  vagyont  a  bíróság az állam tulajdonába adja.  A Tanács az (5) bekezdés
szerinti eljárásban gondoskodik a nem pénzben rendelkezésre álló vagyonra vonatkozó pályázati
eljárás lefolytatásáról.”

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - 2011. évi CLXXV. törvény 52/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(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.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § - 2011. évi CLXXV. törvény 52/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  A  kormányzat  esélyteremtési,  önkéntes  és  családügyi  területéhez  kapcsolódó  stratégiai
célkitűzéseinek helyi szintű megvalósításában civil szervezetek is közreműködnek. [E célból a ]A
családpolitikáért  felelős  miniszter  [működteti  ]a  (2)  bekezdés  szerint  gondoskodik  a  Család,
Esélyteremtő és Önkéntes [Házakat]Házak működtetéséről.”
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Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § - 2011. évi CLXXV. törvény 53. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1) Az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói
okirat  alapján  létesített  támogatási  jogviszonyt  az  államháztartás  működésére  vonatkozó
jogszabályok [szabályoznak]szabályozzák.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3) bekezdés új módzáró
Módosítás jellege: kiegészítés

(3)  Az egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás)

„a) kilencven százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján az (1)
bekezdés a)–j) pontja szerinti,”

(költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.)

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (1) bekezdés - 2011. évi CLXXV. törvény 58. § (5) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg az adott költségvetési évet megelőző második évben
az  Szftv.  4.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kedvezményezetteknek  felajánlható  és  [az  Szftv.  alapján
adózói rendelkezéseknek megfelelően az adott költségvetési évet megelőző második évben az
Szftv. 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek ]ténylegesen kiutalt összeg különbsége
csökkentve az Alap működtetésére az Alap  [kezelőszervének ]kezelő szervének  költségvetésében
tervezett összeggel.”

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § - 2011. évi CXCI. törvény 13/A. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  Különös  méltánylást  érdemlő  körülmények  fennállása  esetén  –  [az  éves  költségvetési  ]a
központi  költségvetésről  szóló  törvényben meghatározott  keretek  között  –  kivételes  rokkantsági
ellátás állapítható meg annak a megváltozott munkaképességű személynek,”
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Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § - 2011. évi CXCI. törvény 13/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3)  A kivételes  rokkantsági  ellátás  iránti  kérelem  [a]az (1)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  döntés
véglegessé válásától  számított  6  hónapon belül  nyújtható be.  Ha a  kivételes  rokkantsági  ellátás
iránti  kérelmet  kizárólag  arra  tekintettel  utasították  el,  hogy a  keretösszeg kimerítésre  került,  a
kérelem az elutasító döntés véglegessé válását követő naptári évben ismételten benyújtható.”

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - 2011. évi CXCV. törvény 37. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

82. §

Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. törvény 37.  §  (1)  bekezdése helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1)  Kötelezettséget  vállalni  a  Kormány  rendeletében  foglalt  kivételekkel  csak  pénzügyi
ellenjegyzés  után,  a  pénzügyi  teljesítés  esedékességét  megelőzően,  írásban  lehet.  A pénzügyi
ellenjegyzőnek  a  Kormány rendeletében  foglalt  kivételekkel  meg  kell  győződnie  arról,  hogy a
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, és

b) a több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség
esetén a Kormány rendeletében foglaltak szerint a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott
összegből a költségvetési évet követő éveket terhelő összegek egyik évben sem haladják meg [az
Áht.  ]a  36.  §  (4),  (4a)  vagy  (4c)  bekezdése  szerinti  összegeknek  a  korábban  vállalt
kötelezettségek és más fizetési kötelezettségek adott évi mértékével csökkentett összegét.”

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - 2011. évi CXCV. törvény 44. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  Az  államháztartásban,  valamint  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóságnál  a  személyi
juttatások  kiemelt  előirányzaton  elszámolandó  kiadásokkal  kapcsolatos  számfejtési  és  az  ehhez
kapcsolódó  kifizetőhelyi  feladatok  ellátása,  az  ezekkel  kapcsolatos,  az  állami  adóhatóság  felé
teljesítendő bevallási kötelezettségek teljesítése –  [ide értve ]ideértve  a szakképzési hozzájárulás
bevallási  kötelezettségét  is  –,  továbbá –  a  nemzetiségi  önkormányzatok és  az  általuk  irányított
költségvetési  szervek  kivételével  –  a  bevallásokon  alapuló  befizetési  kötelezettségek  teljesítése
központosítottan,  kizárólag a kincstár által  működtetett  központosított  illetményszámfejtés útján,
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illetve az abból  történő adatszolgáltatás  alapján történik.  Az állami adóhatóság felé  teljesítendő
bevallási és befizetési kötelezettségek központosított teljesítésére a tárgyhónapot követő hónap 20.
napjáig kerül sor.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 85. §
Módosítás jellege: kiegészítés

85. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (33) és (34) bekezdéssel
egészül ki:

„  (33)  A nemzetiségi  önkormányzatok  és  az  általuk  irányított  költségvetési  szervek  esetében  a
Magyarország  2018.  évi  központi  költségvetésének  megalapozásáról  szóló  ….  törvénnyel
megállapított 44. § (1) bekezdése szerinti, a személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó
kiadásokkal  kapcsolatos,  az  állami  adóhatóság  felé  teljesítendő  bevallási  kötelezettségeknek  a
kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés útján történő teljesítése 2018. január
1-jétől valósul meg.

(34)  A Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  esetében  a  Magyarország  2018.  évi  központi
költségvetésének megalapozásáról szóló …. törvénnyel megállapított 44. § (1) bekezdése szerinti
feladatoknak és kötelezettségeknek a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés
útján történő teljesítése 2017. október 1-jétől valósul meg.”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

[(1)] A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § [(1)](1)-(3) bekezdése
helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (1) bekezdés - 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1) Jegyzővé, aljegyzővé (a továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki
a)  igazgatásszervező  vagy  közigazgatás-szervező  alapképzési  szakon,  vagy  jogász  vagy
államtudományi  [mesterképzésben  ]mesterképzési  szakon  szerzett  szakképzettséggel[,] vagy
közigazgatási  mesterképzési  szakon  szerzett  okleveles  közigazgatási  szakértő  vagy  okleveles
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közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
b)  [igazgatásszervezői,  közigazgatás-szervezői  alapképzésben  szerzett  szakképzettséggel,
illetve  jogtudományi  vagy  ]–  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  esetet  kivéve  –  jogi  vagy
közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen
közigazgatási  [mesterképzésben szerzett szakképzettséggel,]jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
c)  [és  –  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  esetet  kivéve  –  jogi  vagy  közigazgatási
szakvizsgával,  vagy  a  Közigazgatási  Továbbképzési  Kollégium  által  a  teljes  körűen
közigazgatási  jellegűnek  minősített  tudományos  fokozat  alapján  adott  mentesítéssel
rendelkezik, és ]legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.”

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (1) bekezdés - 2011. évi CXCIX. törvény 247. § új (2)
és (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„  (2)  A  községi  önkormányzati  képviselő-testület  az  ötezernél  több  lakosú  község  jegyzője
kivételével

a) felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítés alól annak a személynek,
aki az előírt  képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait  a kinevezéstől számított  két éven
belül  befejezi.  A felmentés  időtartamának eredménytelen eltelte  esetén a jegyző közszolgálati
jogviszonya  megszűnik.  A képesítés  alóli  felmentés  esetén  a  (4)  bekezdésben  meghatározott
határidőt a képesítés megszerzésétől kell számítani,
b) az (1) bekezdés c) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti.

(3) Főjegyzővé, valamint főjegyző helyettesítésére aljegyzővé az nevezhető ki, aki
a)  jogász  vagy  államtudományi  mesterképzési  szakon  szerzett  szakképzettséggel  vagy
közigazgatási  mesterképzési  szakon  szerzett  okleveles  közigazgatási  szakértő  vagy  okleveles
közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy okleveles közgazdász szakképzettséggel,
b) – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy
a  Közigazgatási  Továbbképzési  Kollégium  által  a  teljeskörűen  közigazgatási  jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
c) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.”

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
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„(2)  A községi  önkormányzati  képviselő-testület  az  ötezernél  több  lakosú  község  jegyzője
kivételével

a)  felmentést  adhat  az  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában  foglalt  államtudományi
mesterképzésben  szerzett  szakképesítés,  igazgatásszervezői  képesítés,  közigazgatás-
szervezői  alapképzésben  szerzett  szakképesítés,  illetve  jogtudományi  vagy  közigazgatási
mesterképzésben szerzett  szakképesítés  alól  annak a  személynek,  aki  az  előírt  képesítés
megszerzésére  irányuló  tanulmányait  a  kinevezéstől  számított  két  éven belül  befejezi.  A
felmentés  eredménytelen  eltelte  esetén  a  jegyző  közszolgálati  jogviszonya  megszűnik.  A
képesítés  alóli  felmentés  esetén  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  határidőt  a  képesítés
megszerzésétől kell számítani,
b) az (1) bekezdés c) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti.”

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(3) Főjegyzővé, valamint főjegyző helyettesítésére aljegyzővé az nevezhető ki, aki
a) államtudományi mesterképzésben szerzett szakképzettséggel, vagy
b)  jogtudományi  vagy  közigazgatási  vagy  közgazdasági  mesterképzésben  szerzett
szakképzettséggel,
c)  és  –  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  esetet  kivéve  –  jogi  vagy  közigazgatási
szakvizsgával,  vagy  a  Közigazgatási  Továbbképzési  Kollégium  által  a  teljes  körűen
közigazgatási  jellegűnek  minősített  tudományos  fokozat  alapján  adott  mentesítéssel
rendelkezik, és közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.”]

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. §
Módosítás jellege: módosítás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
1. 6. § 16. pontjában a  [„továbbá a 247]„247. § (1) bekezdés b)  [pontja vonatkozásában” ]
pontja”  szövegrész  helyébe  a  [„továbbá  a  247]„247.  §  (1)  bekezdés  c)  [pontja
vonatkozásában” ]pontja” szöveg,
2.  215.  §  (1)  bekezdésében  az  „egyetemi  szintű  végzettséggel  és  jogász,  közgazdász  vagy
közigazgatási menedzser szakképzettséggel” szövegrész helyébe [az „jogtudományi, ]a „jogász
mesterképzési  szakon  szerzett  szakképzettséggel  vagy  közigazgatási  mesterképzési  szakon
szerzett  okleveles  közigazgatási  szakértő  vagy  [közgazdasági  ]okleveles  közigazgatási
menedzser  szakképzettséggel  vagy  gazdaságtudományok  képzési  területen  alap-  vagy
mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel” szöveg, és
3. 220. § (1) bekezdésében az „egyetemi szintű végzettséggel és jogász vagy közgazdász, vagy
közigazgatási menedzser szakképzettséggel” szövegrész helyébe [az „jogtudományi, ]a „jogász
mesterképzési  szakon  szerzett  szakképzettséggel  vagy  közigazgatási  mesterképzési  szakon
szerzett  okleveles  közigazgatási  szakértő  vagy  [közgazdasági  ]okleveles  közigazgatási
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menedzser  szakképzettséggel  vagy  gazdaságtudományok  képzési  területen  alap-  vagy
mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - 2016. évi XXX. törvény 116. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

90. §

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 116. § (1) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt
alvállalkozóként  és  egyéb  közreműködőként  kizárólag  a  jegyzéken  szereplő  gazdasági  szereplő
vehet részt, a 117. § (2)-(5) bekezdésében foglalt kivételekkel. A jegyzéken)

„a)  a  Mavtv.-ben  meghatározott  [telephely-biztonsági]telephelybiztonsági tanúsítvánnyal  (a
továbbiakban: TBT) rendelkező gazdasági szereplők,”

(szerepelnek.)

Módosítópont sorszáma: 55.
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.”

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - 2016. évi LXXIV. törvény 16/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  az  e  törvény felhatalmazása  alapján  kiadott  –  a
Módtv.  rendelkezéseit  végrehajtó  –  kormányrendelet  hatálybalépését  követő  90  napon  belül
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felülvizsgálja  a  Módtv.2  hatálybalépésekor  fennálló,  a  település  közterületének  reklámcélú
hasznosítására  vonatkozó rendszergazdai  szerződéseit, és  kezdeményezi  azoknak a  Módtv.  és  a
Módtv.2.  által  megállapított  és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendelet  rendelkezéseknek
megfelelő módosítását legkésőbb a 15. § (3) bekezdése szerinti hatállyal.”

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. §
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. §
Módosítás jellege: módosítás

(1) Ez a törvény – a [(2)–(8)](2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

(2) A [92. §–97. ]94–99. § [a ]az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

[(3) A 17. §–20. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. §–39. § és a 41. §–48. § 2017. június 22-jén lép hatályba.]

(5) A [2. §–7. ]2–7. §, az [51]52. §, az [54. §–57. ]55–58. § és a [98]100. § 2017. július 1-jén lép
hatályba.

(6) Az  [58.  §–63. ]59–64.  §,  a  [64]65. § (1) és (3) bekezdése és  [a65. §–73]a 66–74. § 2017.
szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A [8. §–11. ]8–11. §, a 16. §, a 23. §, a 24. §, a 40. § és a [74. §–79. ]75–80. § 2018. január 1-jén
lép hatályba.

20



(8) A [64]65. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. §
Módosítás jellege: módosítás

(1) A[ 27. §, a 29. §, a 30. § és a 36. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási  kategóriáknak  a  belső  piaccal  összeegyeztethetővé  nyilvánításáról  szóló  2014.
június  17-i  651/2014/EU  bizottsági  rendelet  I.  melléklet  1.  cikkének  és  3.  cikk  (2)  és  (3)
bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

a) 27. §, a 29. §, a 30. § és a 36. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június
17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 1. cikkének és 3. cikk (2) és (3) bekezdésének,
b)  37–48.  §  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

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A [37. §–48. ]37–48. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

[a)  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  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 ]törvény tervezetének 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 előzetes bejelentése megtörtént.

Indokolás

1. Szövegpontosító javaslat. 
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2. Szövegpontosító javaslat. 

3. Szövegpontosító javaslat. 

4. Szövegpontosító javaslat. 

5. Szövegpontosító javaslat. 

6. Szövegpontosító javaslat. 

7. Szövegpontosító javaslat. 

8. Szövegpontosító javaslat. 

9. A törvényjavaslat  7.  § 1.  és 3.  pontjának módosításával  a szerencsejáték szervezéséről szóló
törvény  szerinti,  az  illegális  szerencsejáték  szervezéshez  kapcsolódó  ingóságok  (dolgok)
elkobzásának végrehajtása nem kerül az önálló szerencsejáték felügyeleti hatóság részére átadásra
tekintettel  arra,  hogy  ezt  a  feladatkört  jelenleg  is  az  állami  adóhatóság  nem  szerencsejáték
felügyeleti hatósági hatáskörben gyakorolja az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint,
másrészt  2018.  január  1-től  az  általános  közigazgatási  hatósági  végrehajtási  feladatok  ellátása
egységesen az állami adóhatóság hatáskörébe kerül.  A módosítás alapján az elkobzást elrendelő
határozatot az önálló szerencsejáték felügyeleti hatóság hozza meg, a határozat végrehajtása pedig
az  állami  adóhatóság  hatáskörében  marad.
Továbbá  a  törvényjavaslat  belső  koherenciáját  biztosító,  elsősorban  technikai,  kodifikációs  és
nyelvhelyességi pontosításokat tartalmazó módosításokat tartalmaz.

10. Szövegpontosító javaslat. 

11. Szövegpontosító javaslat. 

12. Szövegpontosító javaslat. 

13. Szövegpontosító javaslat. 

14. Jogtechnikai pontosítás. 

15. Jogtechnikai pontosítás. 

16. Szövegpontosító javaslat. 

17-19. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló beruházás során az egyes teljesítési
mérföldkövek  alapján  történik  meg  a  kivitelezést  végző  fővállalkozó  kifizetése.  A szerződéses
kötelezettségek  teljesítési  folyamatában  indokolt  lehetővé  tenni  a  Magyar  Fejlesztési  Bank Zrt.
(MFB) közreműködését  is,  hozzájárulva  ezzel  az  adminisztratív  folyamatok gyors  és  szakszerű
lebonyolításához. Tekintettel arra, hogy törvényi felhatalmazás szükséges ahhoz, hogy hitel- vagy
tőkefinanszírozási  tevékenység  végzése  nélkül,  attól  függetlenül  elláthasson  az  MFB valamely
ügylet  kapcsán  okmányellenőrzési  feladatot,  szükséges,  hogy  a  feladatellátásának  kereteit
meghatározó  törvény  2.  és  3.  §-ában  szereplő  felsorolásokba  bekerüljön  egyrészről  az  ügylet,
másrészről a feladat. Rögzíti a javaslat azt is, hogy ez a feladat nem pénzügyi szolgáltatás, hanem
egy sajátos, az okmányok formai vizsgálatát jelentő tevékenység, amely nem járhat a bank számára
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olyan  kitettséggel,  amelyhez  –  a  hitelintézetekre  és  befektetési  vállalkozásokra  vonatkozó
prudenciális  követelményekről  és  a  648/2012/EU  rendelet  módosításáról  szóló  575/2013/EU
rendeletre  figyelemmel  –  a  hitelintézetekről  és  a  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  2013.  évi
CCXXXVII. törvény szerinti hitelkockázati tőkekövetelmény kapcsolódna. 

20. Jogtechnikai pontosítás. 

21. Szövegpontosító javaslat. 

22. Kodifikációs pontosítás.

23. Szövegpontosító javaslat. 

24-25. Azonos kodifikációs pontosításra irányuló szövegpontosító javaslat.

26. Szövegpontosító javaslat. 

27. Szövegpontosító javaslat. 

28. Jogtechnikai pontosítás. 

29-30. Kodifikációs pontosítás. 

31-32. A módosító  javaslat  szövegpontosítást  fogalmaz  meg,  amely  nemzeti  vagyonról  szóló
törvénnyel való összhangot teremti meg a tulajdonosi joggyakorlók körének kijelölése tekintetében.

33. Szövegpontosító javaslat. 

34. Szövegpontosító javaslat. 

35. Kodifikációs és nyelvhelyességi pontosítás. 

36. Szövegpontosító javaslat. 

37. Szövegpontosító javaslat. 

38. Szövegpontosító javaslat. 

39. Szövegpontosító javaslat. 

40. A módosító javasat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvénynek  a  Család,  Esélyteremtő  és  Önkéntes  Házakra
vonatkozó rendelkezései kapcsán felmerült koherenciazavart kívánja feloldani. 

41. Szövegpontosító javaslat. 

42. Kodifikációs pontosítás.

43. Szövegpontosító javaslat. 

44. Szövegpontosító javaslat. 

45. Szövegpontosító javaslat. 

46. Jogtechnikai pontosítás. 
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47. Szövegpontosító javaslat. 

48. A nemzetségi önkormányzatok részéről felmerült  észrevételek alapján a módosító javaslat  a
nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek esetében 2018. január 1-
jétől írja elő az Áht. e törvénnyel módosítandó 44. § (1) bekezdése szerinti szabályok alkalmazását.
A javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság esetében 2017. október 1-jétől írja elő az Áht. e
törvénnyel módosítandó 44. § (1) bekezdése szerinti szabályainak alkalmazását.

49-53. A  módosító  javaslat  a  jegyző  és  a  szakmai  vezetők  képesítési  előírásaira  vonatkozó
rendelkezéseit  összhangba  hozza  a  külön  jogszabályokban  meghatározott  szakképzettség
megnevezésekkel.

54. Szövegpontosító javaslat. 

55. Lásd  a  T/15429/16/1.  számú  képviselői  és  a  T/15429/22/1.  számú  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslat indokolását.

56. Szövegpontosító javaslat. 

57. Szövegpontosító javaslat. 

58. Szövegpontosító javaslat. 

59. A  hatályba  léptető  rendelkezések  pontosítása  a  javasolt  módosításokhoz  kapcsolódóan,
szövegpontosítások. 

60. Kodifikációs pontosítás. 
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