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Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2018. 11. 06.

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/2930. 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 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 2018. november 6-án lezárta.

~ />J "! ' \/ \__j/ . 
- Ce,(L;,

dr. Simon Miklós
alelnök



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Kkt.:

Nytv.:

Rtv.:

Vgtv.:

Bvszt.:

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.

törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény

Szabs. tv.: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Szsztv.: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

Kstv.: a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

NETtv.: a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Kkt. 33/D. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Kkt. a következő 33/D. §-sal egészül ki:

,,(8) A közút kezelője a felvétel kezelése során - az információs ömendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően - köteles
megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az
érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit
illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja."

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

támogatja
egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Nytv. 19/D. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Nytv.) a következő 19/D. §-sal egészül ki:

,,19/D. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló [törvény 7. § (1) bekezdésében
meghatározott] 2012. évi XLI. törvényben meghatározott közösségi közlekedési szolgáltatást
végző szervek a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem
fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása céljából természetes
személyazonosító adatok, lakcím és személyazonosító igazolvány okmányazonosítója adat
igénylésére jogosultak a nyilvántartó szervtől az adatigénylés indokoltságának igazolása mellett."

Megjegyzés: A módosító indítványt dr. Varga-Damm Andrea a Honvédelmi és rendészeti bizottság november 6-i
ülésén visszavonta!

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Rtv. 7/E. § (1) bekezdés f) pont tb)
alpont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A terrorizmust elhárító szerv)

,j) a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott
döntésében meghatározott időtartamra - a nemzetközi normák betartásával - ellátja a kijelölt
tb) a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő, a kormányzati, vagy
diplomáciai tevékenységben közvetlenül részt vevő magyar szervek, intézmények és létesítmények
biztosítását,
e célból együttműködik az Európai Unió tagállamaival és szerveivel, az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetének szerveivel, illetve a nemzetközi szervezetekkel, valamint a külföldi állam
hatóságaival."

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

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

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Rtv. 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Rtv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A fogvatartott részére biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy egy hozzátartozója vagy más
személy értesítését kérje, ennek érdekében a fogvatartottat nyilatkoztatni kell. A fogvatartott által
értesítendőnek megjelölt személy értesítésének kötelezettsége a rendőrséget terheli, az értesítést a
rendőrség indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. Ha az értesítés ténye az eljárás során keletkezett
dokumentumokban szereplő adatok alapján egyértelműen veszélyezteti az intézkedés célját, akkor
az értesítést el kell halasztani és akkor kell megtenni, amikor a veszélyeztetés már nem áll fenn. Ha
az értesítés ténye nem, de a fogvatartott által megjelölt személy értesítése veszélyezteti az
intézkedés célját, akkor őt fel kell hívni arra, hogy más személyt jelöljön meg. Ha a fogvatartott
olyan más személyt jelölt meg, akivel kapcsolatban az értesítésnek nincs akadálya, a rendőrség az
utóbb megjelölt személyt értesíti. Ha a fogvatartott kiskorú vagy gondnokság alá helyezett,
haladéktalanul értesíteni kell törvényes képviselőjét. Ha a fogvatartott esetében a büntetőeljárás
vagy a szabálysértési eljárás szabályai alkalmazásának van helye, az ezen eljárásokra vonatkozó
különös rendelkezések szerint kell eljárni."

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Rtv. 93/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Az Rtv. 93/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(3) Az intézkedést foganatosító szerv vezetőjének a panasz elbírálása tárgyában hozott határozata
ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője
felett irányítási jogkört gyakorló személy bírálja el. Ha a panaszt első fokon az országos
rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója,
vagy a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója bírálta el, a határozat ellen a közigazgatási eljárásban
fellebbezésnek van helye [nincs], amelyet a belügyminiszter bírál el."

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

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § 1) pont
Módosítás jellege: módosítás

24. §

AzRtv.

1) 101. § (2) bekezdés f) pontjában a ,,gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó
rendezvényekkel összefüggő rendőrségi eljárás és a rendezvények biztosításával kapcsolatos
rendőrségi feladatok végrehajtásának" szövegrész helyébe a ,,gyülekezési jogról szóló 2018. évi
LV. törvény szerinti gyűlés bejelentésével és biztosításával összefüggő rendőrségi feladatok"
szöveg
lép.

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Vgtv. 15/E. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Vgtv. 15/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, a késedelmi pótlék mérséklése szabályai között a
pótlékfizetés kezdő napjának eltérő megállapítására, az adóbírság mérséklésére, kiszabásának
mellőzésére, valamint az adómérséklésre vonatkozó szabályokat a vízügyi hatóság [nem
alkalmazhatja] a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség vízhasználó általi teljesítése során is
alkalmazhatja."

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Kepli Lajos
(Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
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Módosítópont: T/2930/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Vgtv. 29. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes
belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi . . . törvény (a
továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. Az eljárás díja és a
kötelezettség teljesítéséhez fűződő feladatok költségei az ingatlantulajdonost, a létesítőt vagy az
üzemeltetőt nem terhelhetik."

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Kepli Lajos
(Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Vgtv. 33/G. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vgtv. a következő VIII/B. Fejezettel egészül ki:

,,33/G. § (1) A vízügyi hatósági eljárásokban az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője
elektronikus vagy papíralapú ügyintézés[re köteles] közül választhat."

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Kepli Lajos
(Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § 
Módosítás jellege: módosítás

33. §

(1) A Vgtv. 45. § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[(8) Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felelős miniszter]

,,i) a fúrt kutakra vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárás szabályainak, továbbá az e
rendelkezésekben meghatározott bejelentés és engedélyeztetés eljárási díjának valamint egyéb
kapcsolódó költségeinek állam által történő viselésére vonatkozó szabályok;"

[rendeletben történő megállapítására.]

ill A Vgtv. 45. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8a) Felhatalmazást kap a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter
a) a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési tervek,
b) az ár- és belvíz által veszélyeztetett területek lehatárolásának, a települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásának, valamint a besorolás felülvizsgálata szabályainak
rendeletben történő megállapítására."

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

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (1)-(2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvszt.) 10.
§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) A bv. szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségnél alkalmazottak a
közalkalmazotti jogviszonyban [mellett munkaviszonyban is] állhatnak."

(2) A Bvszt. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A bv. szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrség a következő tevékenység
ellátásában működhet közre:
a) a bv. szervek területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,
(b) objektumvédelmi tevékenység,
e) járőrözési tevékenység,]
d) területőrzés a bv. szervek határán kívül elhelyezkedő területen a bv. szervek anyagi javainak
vagy az ott tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében,
e) fogvatartotti foglalkoztatás biztosítása a bv. szervek területén belül vagy kívül."

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

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § - Szabs. tv. 126/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

92. §

A Szabs. tv. XVII. Fejezete a következő 96/B. alcímmel egészül ki:

,,96/B. Telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatás

126/B. § (1) A bíróság hivatalból vagy az eljárási cselekményen jelenlétre kötelezett vagy jogosult
személy által előterjesztett indítványra - a technikai feltételek rendelkezésre állása esetén -
elrendelheti az elkövető telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatását, kivéve, ha az ellen
az érintett tiltakozik. A telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatás nem alkalmazható, ha
a bíróság és az elkövető ugyanazon épületben tartózkodik."

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § - Szsztv. 7. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

99. §

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) 7. §-a
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) [Az (1) bekezdésben meghatározott]A közösségi közlekedési szolgáltatást végző szervek a
személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az
utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása céljából a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásából természetes személyazonosító adatok, lakcím és személyazonosító
igazolvány okmányazonosítója adat igénylésére jogosultak a nyilvántartó szervtől az adatigénylés
indokoltságának igazolása mellett."

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Balla György (Fidesz)
Módosítópont: T/2930/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § 
Módosítás jellege: módosítás
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142. §

[A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
a) 2. § (1) bekezdés a) pontban az ,,által kijelölt" szövegrész helyébe az ,,által jogszabályban
kijelölt" szöveg,
b) 10. § (17) bekezdésében az ,,A kéményseprő-ipari szerv 2016. július 1-jéig, azt követően
pedig" szövegrész helyébe a ,,Ha a kéményseprő-ipari szerv a nyilatkozat-felvétel során a 2. § 
(1) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlant azonosít," szöveg
lép.]

(l) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §
(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(l) A kéményseprő-ipari tevékenységet - a 10. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott
kivétellel -

a) a Kormány által jogszabályban 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, ideértve 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. § (l) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant, valamint a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 3. § (l) bekezdése szerinti ingatlant is,
ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület
esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében,
valamint
b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében
látja el."

(2) A Kstv. 10. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(17) A kéményseprő-ipari szerv, a (3) bekezdés szerinti szolgáltató e törvény hatálybalépésétől
nyilatkoztathatja az ingatlan használóját a helyszínen a 2. § (l) bekezdésében foglaltakról, az 5. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokról. Ha a kéményseprő-ipari szerv a nyilatkozat
felvétel során a 2. § (l) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlant azonosít, a nyilatkozat-felvételt
követő harminc napon belül a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlanok használóját és a
kéményseprő-ipari szolgáltatót értesíti."

T/2930/3/1-2 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 14. és 16.

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

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

támogatja
egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2930/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 153. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[153. § 

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi
LVII. törvény a következő 6/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

,,61 A. A Kormány pénzügyi kötelezettségvállalása

10/A. § A Kormány az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci
Államszövetségen belüli állam állampolgára vagy az ilyen államban bejegyzett jogi személy
vagy egyéb szervezet számára a 2. § ( 4) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató,
magyarországi székhelyű gazdasági társaságban történő tulajdonszerzéséhez - különös
tekintettel az ilyen jogi személy vagy egyéb szervezet vezető tisztségviselője vagy
munkavállalója által közvetlenül vagy közvetett módon, vagy munkavállalói résztulajdonosi
program keretében történő tulajdonszerzésre - felhatalmazást adhat pénzügyi kötelezettség
vállalására az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon. Ilyen pénzügyi
kötelezettség lehet különösen az állami kezességvállalás, garancia, az állami költségvetési
támogatás, a Polgári Törvénykönyvről szóló pénzkölcsön."]

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

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Balla György (Fidesz)
Módosítópont: T/2930/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 9-15. §, a 16. § (1)-(2) bekezdése, a 17-23. §, a 24. § a)-e) és g)-1)
pontja, a 25-27. §, a 29-30. §, a 32-33. §, a 35-48. §, az 52. § (2) bekezdése, az 56. § b) pontja, az
57-61. §, a 63. §, a 66. § b)-c) pontja, a 67-70. §, 72-93. §, 97-99. §, 101-119. §, a 121-14[5]1. §, ~
143-145. §, a 147. §, a 148. § (1)-(2) bekezdése, a 149. §, 150. § a) és e) pontja és az 1. melléklet
2019. január l-jén lép hatályba.

T/2930/3/1-2 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 14. és 16.

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

támogatja
egyetért
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