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Összegző jelentés

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/3375.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2018. november 22-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. november 22-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
és kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/3375. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/3375/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítés:

Törvény: a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3375/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - Törvény 9/H. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Törvény II/A. FEJEZETE a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„9/H. §

(1)  A  szálláshely-szolgáltató  az  igénybevétel  kezdetekor  az  érintett  és  mások  jogainak,
biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a
szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  tartózkodására  vonatkozó
rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából rögzíti és tárolja:

a) az igénybevevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét,
nemét, valamint anyja születési családi és utónevét[ és nemét];”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3375/3/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő [5]3. napon lép
hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3375/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (2) bekezdés - Törvény 3. § (5) 
bekezdés

…feladatokat a 4.…

2. 2. § - Törvény 4. § (8) bekezdés … szabályzatban[,] vagy…

3.
3. § (1) bekezdés - Törvény 6. § (3a) 
bekezdés

… létrehozatalával[,] vagy… 
…vezetett [vagyon-
nyilvántartásban]vagyonnyilvántartásban 
történő…

4.
3. § (1) bekezdés - Törvény 6. § (3b) 
bekezdés

…vagyon [célszerinti ]cél szerinti 
fenntartására …

5.
3. § (2) bekezdés - Törvény 6. § (5) 
bekezdés

…szerinti [tulajdonos]tulajdonosi jogok…

6.
4. § (1) bekezdés - Törvény 9/B. § (1) 
bekezdés záró szövegrész

…a [szálláshely-kezelő]szálláshelykezelő 
szoftver…

7.
4. § (1) bekezdés - Törvény 9/G. § (1) 
bekezdés

…olyan [szálláshely-
kezelő]szálláshelykezelő szoftvert…

8.
4. § (1) bekezdés - Törvény 9/G. § (3) 
bekezdés

…a [szálláshely-kezelő]szálláshelykezelő 
szoftver…

9.
4. § (2) bekezdés - Törvény 9/H. § (3) 
bekezdés

…szerinti [szálláshely-
kezelő]szálláshelykezelő szoftver…

10.
4. § (2) bekezdés - Törvény 9/I. § (1) 
bekezdés nyitó szövegrész

…olyan [szálláshely-
kezelő]szálláshelykezelő szoftvert…

11.
4. § (2) bekezdés - Törvény 9/I. § (3) 
bekezdés

…a [szálláshely-kezelő]szálláshelykezelő 
szoftver…

12.
5. § (2) bekezdés - Törvény 10. § e) 
pont

…alkalmazandó [szálláshely-
kezelő]szálláshelykezelő szoftver…

13. 7. § a) pont … szöveg,
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14. 7. § b) pont … szöveg,

15. 7. § c) pont … szöveg,

16.
10. § (1) bekezdés - Harmtv. 73. § (2) 
bekezdés

…állampolgár a turisztikai …

17. 12. § (3) bekezdés … az[.] 5…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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