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A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/15778. szám)
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 bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. június 6-án 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: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/15778/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kéményseprő-ipari tevékenységet - a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel -
a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként]

„aa)  a  természetes  személy  tulajdonában  lévő  és  gazdálkodó  szervezet  székhelyeként,
telephelyeként,  fióktelepeként  be  nem  jegyzett  ingatlan[  esetében,  ide  értve],  továbbá  a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának  biztosításáról  szóló  2011.  évi  CLXX.  törvény  (a  továbbiakban:  NETtv.)
[alapján]értelmében az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő
[használatában lévő ingatlant is]által lakott ingatlan esetében,”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Heringes Anita (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), 
Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/15778/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás
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1. §

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kéményseprő-ipari tevékenységet - a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel -
a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként]

„aa)  a  természetes  személy  tulajdonában  lévő  és  gazdálkodó  szervezet  székhelyeként,
telephelyeként,  fióktelepeként  be  nem  jegyzett  ingatlan  esetében,  ide  értve  a  helyi
önkormányzat  tulajdonát  képező,  szociális  helyzet  alapján  bérbe  adott  lakást,  valamint  a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az
állam  tulajdonát  képező,  a  NETtv.  22.  §  (1)  bekezdése  szerinti  bérlő  használatában  lévő
ingatlant is,”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Ikotity István (LMP)
Módosítópont: T/15778/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kéményseprő-ipari tevékenységet - a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel -
a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként]

„aa)  a  természetes  személy  tulajdonában  lévő  [és  gazdálkodó  szervezet  székhelyeként,
telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ]ingatlan esetében, ide értve hitelszerződésből
eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek  lakhatásának
biztosításáról  szóló  2011.  évi  CLXX.  törvény  (a  továbbiakban:  NETtv.)  alapján  az  állam
tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant is,”

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

(tárcaálláspont)
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