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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  Egyes  vagyongazdálkodást  érintő
rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló  T/6352.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

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

1. §

(1) Az Országgyűlés a nemzeti  vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése
alapján  az  állami  tulajdonban  álló  Budapest  X.  kerület  belterület  38442/10/B  helyrajzi  számon
felvett, természetben az 1101 Budapest, Vajda Péter utcában található ingatlan [(a továbbiakban:
Planetárium)  ](Planetárium)  vagyonkezelőjeként  a  Tudományos  Ismeretterjesztő  Társulatot
(nyilvántartási  szám:  01-02-0001079;  székhely:  1088  Budapest,  Bródy  Sándor  utca  16.;  a
továbbiakban: TIT vagy vagyonkezelő) jelöli ki.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(6) A vagyonkezelő az (5) bekezdés szerinti, az állami magasépítési [beruházásokról ]beruházások
megvalósításáról  szóló  törvény  hatálya  alá  nem  tartozó,  beruházásokkal  összefüggésben  –
selejtezési  szabályzata  figyelembevételével  –  jogosult  eljárni  a  bontással  járó  munkálatok
elvégzése,  a  vagyonkezelésében  lévő  vagyonelemek  selejtezéséből  származó  hulladékok
megsemmisítése,  hulladékgyűjtő  helyen  történő  elhelyezése  érdekében,  továbbá  jogosult  a
hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére megbízási  szerződést kötni a
tulajdonosi  joggyakorlóval.  A  vissznyereményi  anyagok  értékesítéséből  származó  bevétel  a
vagyonkezelőt  illeti  meg  azzal,  hogy  köteles  az  értékesítésből  származó  bevételt  a
vagyonkezelésében lévő ingatlan értékének megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon célszerinti
fenntartására fordítani.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Szhitv. 15/E. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Az Szhitv. a 15/D. §-t követően a következő 7.5. alcímmel egészül ki:

„(8) A Holding Szövetkezetre  [megfelelően ]alkalmazni kell  [az 5/A. §-t, ]a 17/E. §  [(6) és ](7)
bekezdését, a 17/H. § (1a) bekezdését, a 17/Q. §-t és a 19. § (3) bekezdését azzal, hogy ahol e
rendelkezések szövetkezeti hitelintézetről rendelkeznek, ott a Holding Szövetkezetet kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Szhitv. 20/G. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/G. §-sal egészül ki:

„20/G. §

(1)  A  szövetkezeti  hitelintézeti  integráció  integrációs  üzleti  irányító  szervezete  az  egyes
vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről,  valamint  a  nemzeti  pénzügyi  szolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi … törvény (a továbbiakban: 2. Mód. tv.)
hatálybalépésekor a központi banki jogkörrel rendelkező szervezet mindaddig, amíg az Integrációs
Szervezetből [történő kilépéséig ]ki nem lép, vagy amíg az Integrációs Szervezet [által ]meg nem
vonja tőle az integrációs üzleti irányító szervezeti [jogkör megvonásáig]jogkört.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Szhitv. 20/G. § (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/G. §-sal egészül ki:

„(3) E törvénynek – a 2. Mód. tv.-vel megállapított – 17/T. §-át a  [2019. június 1. napja után
kezdeményezett ]folyamatban lévő átalakításokra [kell]is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 2. pont és új 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

Az Szhitv.
2.  1.  §  (1)  bekezdés  t)  pontjában,  1.  §  (5b)–(6)  bekezdésében,  3.  §  (2)  bekezdés  [a)  és  ]d)
pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 11. § (3)–(4) bekezdésében, 11/A. § (12) bekezdésében, [11/B.
§  (3)  bekezdésében,  ]11/E.  §  (4)  bekezdésében,  11/G.  §  (1)  bekezdésében,  14.  §  [(2)
bekezdésében, 14. § ](4) bekezdés d) pontjában, 15. § (3), (8), (9), (12) és (15) bekezdésében,
15/A. § (2), (5)[, (9)] és [(10)](9) bekezdésében, [15/C. § (1) bekezdésében, ]16. § (2) bekezdés
[nyitó szövegrészében és ]c) pontjában, 17/C. § (1a), (2a) és (2b) bekezdésében, 17/E. § (5)
bekezdésében, 17/F. § (2) bekezdésében, 17/K. § (1) bekezdésében, 17/M. § (1) bekezdésében,
17/N. § (2) bekezdésében, 17/O. §-ában, 17/P. § (7) bekezdésében, 17/Q. § (7) bekezdésében,
17/U. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, (3)[, (4)] és [(11)](4) bekezdésében, 17/V. §
[(1)–(4) ](1), (3) és (6) bekezdésében, 19. § (9a) bekezdésében, 20. § (10) bekezdésében, 20/D. §-
ában és 20/E. § (1) bekezdésében az „a Központi Bank” szövegrész helyébe az „az integrációs
üzleti irányító szervezet” szöveg;
3. 3. § (2) bekezdés a) pontjában, 11/B. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15/A. § (10)
bekezdésében, 15/C. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 17/V. § (2)
és (4) bekezdésében az "a Központi Bank" szövegrészek helyébe az "az integrációs üzleti irányító
szervezet" szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 11. pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

Az Szhitv.
11.  11/B.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  [és  11/C.  §  (4)  bekezdésében  ]az  „a  szövetkezeti
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hitelintézet  vagy  a  Központi  Bank”  [szövegrész]szövegrészek helyébe  az  „az  Integrációs
Szervezet tagja” szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új 15. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

34. §

Az Szhitv.
15. 11/C. § (4) bekezdésében az "a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank" szövegrész
helyébe az "az Integrációs Szervezet tagja" szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 23. és 24. pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

Az Szhitv.
23. 14. § (1)–(2) bekezdésében és (4) bekezdése nyitó szövegrészében, 15. § (1), (3), [(8), ](11),
(14)  és  (15)  bekezdésében,  15/A.  §  (1),  (4)  és  (7)  bekezdésében,  15/D.  §-ában,  [16.  §  (2)
bekezdés nyitó szövegrészében, ]17/C. § (2a) bekezdésében, 17/P. § (6) bekezdésében, 17/U. §
(2) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) és (10) bekezdésében[,] és 19. § (9a) bekezdésében [és 20.
§  (10)  bekezdésében  ]az  „A Központi  Bank”  szövegrész  helyébe  az  „Az  integrációs  üzleti
irányító szervezet” szöveg;
24.  14.  §  (2)  bekezdésében[,  17/C.  § (2a)  bekezdésében] és  20.  §  (10)  bekezdésében az „a
Központi Bankban” szövegrész helyébe az „az integrációs üzleti irányító szervezetben” szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új 28. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

34. §

Az Szhitv.
28.  15.  § (8) bekezdésében és 20.  § (10) bekezdésében az "A Központi  Bank" szövegrészek
helyébe az "Az integrációs üzleti irányító szervezet" szöveg;
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lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új 35. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

34. §

Az Szhitv.
35. 17/C. § (2a) bekezdésében az "a Központi Bankban" szövegrészek helyébe az "az integrációs
üzleti irányító szervezetben" szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új 50. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

34. §

Az Szhitv.
50. 17/U. § (11) bekezdésében az "a Központ Bank" szövegrész helyébe az "az integrációs üzleti
irányító szervezet" szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

6. [Hatályba léptető rendelkezés]Záró rendelkezések

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 14.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (5) bekezdés … létrehozásával[,] vagy…

2. 1. § (6) bekezdés
…vagyon [célszerinti ]cél szerinti 
fenntartására …

3. 7. § - Szhitv. 6. § (3) bekezdés …a [jelenlévő ]jelen lévő tagok …

4. 8. § - Szhitv. 10. § (1) bekezdés

…a [felügyelő bizottság ]felügyelőbizottság 
ellenőrzi.… 
…A [felügyelő bizottság ]felügyelőbizottság 
legalább …

5.
9. § (5) bekezdés - Szhitv. 11. § (1e) 
bekezdés

… tagjának, illetve…

6. 25. § - Szhitv. 17/L. § (2) bekezdés … pénzügyi, valamint…

Indokolás

1. A  Törvényjavaslat  1.  §-ában  bevezetett  Planetárium  rövidítés  a  továbbiakban  nem  kerül
alkalmazásra, ezért indokolt a rövidítésre utaló "továbbiakban" kifejezés elhagyása, ugyanakkor a
Planetárium név szerepeltetése a normaszövegben indokolt, figyelemmel arra, hogy ez az ingatlan
közismert neve. 
2. A Törvényjavaslat  rugalmasan  hivatkozik  az  állami  magasépítési  beruházásokra  vonatkozó
jogszabályra, melynek címe helyesen az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
törvény. 
3. A Törvényjavaslat egyértelműen megjelöli, hogy az Szhitv. 15/E. § (8) bekezdésében megjelölt
törvényi rendelkezések milyen eltéréssel alkalmazandóak a Holding Szövetkezet tekintetében. 
4. Normavilágosságot, illetve jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás. 
5. Normavilágosságot, illetve jogtechnikai pontosítást szolgáló módosítás. 
6-12. Jogtechnikai módosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

13. Jogtechnikai módosítás. 
14. Nyelvhelyességi módosítás.
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