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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 2020. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló T/6361. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 34. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1991. évi XLI. törvény 24/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 24/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,24/A. §

( 1) A közjegyző közjegyzői szolgálata szünetel
a) ha a közjegyzőt országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltként, [illetőleg]illetve
polgármesterjelöltként nyilvántartásba vették, ettől az időponttól a választás [befejezéséig,
illetőleg]eredményének jogerős megállapításáig, illetve megválasztása esetén mandátuma
megszűnéséig,"



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - 1991. évi XLI. törvény 35. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 35. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Ha a tartós helyettes kirendelésének oka megváltozik, azt a területi kamara
a) a 34. § (1) bekezdés a) pontja esetén [a területi kamara ]hivatalból,

észleli, és gondoskodik a tartós helyettesítés folyamatosságáról."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában a ,,központi
közigazgatási szervnél" szövegrész helyébe az ,,a kormányzati igazgatásról szóló [2018. évi
CXXV. ]törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A. § (5) bekezdése
[része ]helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés - 1994. évi LIII. törvény 240/B. § (2)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 240/B. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(2) Ha a végrehajtót országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, ettől az időponttól a
választás [befejezéséig]eredményének jogerős megállapításáig, illetve megválasztása esetén a
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mandátuma megszűnéséig végrehajtói szolgálata szünetel."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - 1994. évi LIII. törvény 240/B. § (2a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 240/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:

,,(2a) A végrehajtó politikai tanácsadóvá, politikai főtanácsadóvá [és a ].Y..MY._kabinetfönökké való
kinevezése esetén a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai szolgálati
jogviszonyának időtartama alatt végrehajtói szolgálata szünetel."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - 1994. évi LIII. törvény 245. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 245. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott [esetekben]esetben a végrehajtót az általa
foglalkoztatott végrehajtó-helyettes, a helyettesítés egyéb eseteiben az állandó helyettes helyettesíti."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 23. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az újszülött családi és
utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát és nemét, valamint lakcímét közli
a kincstárral a TAJ szám képzésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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(2) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles rendszeres
adatszolgáltatást te! j esíteni:)

,,d) a kincstárnak a TAJ szám nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, nemének.
állampolgárságának. születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi
állapotának, nyilvántartásba történő bekerülése okának, nyilvántartásból való kikerülése okának
(passziválási jogcím). lakóhelyének. tartózkodási helyének változásáról, azok időpontjáról, az
érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről, nyilvántartási jogcíméről és annak
változásáról, továbbá az Nytv. hatálya alá tartozó újszülöttek nyilvántartásában szereplő adatairól;"

Módosítópont sorszáma: 10. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
4. 20/A. § (2) bekezdésében az ,,emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
[formájában,"]formájában" szövegrész helyébe az ,,emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít"
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 11. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - 1997. évi LXXX. törvény 40. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,40. §

Ql_A társadalombiztosítási rendszerek hatékony működésének biztosítása céljából [az a)-e) pontja
(2) bekezdés szerinti nyilvántartások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását, beszedését és az
ellátások megállapításához szükséges e törvény szerinti adatokat

[a) a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás - ide nem értve ad) és e) pont szerinti nyilvántartást
adatkezelője az egészségbiztosítási szerv,
e) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az
állami adóhatóság,
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d) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás
adatkezelője a rehabilitációs hatóság,
e) a TAJ nyilvántartás adatkezelője a kincstár központi szerve.]

(2) Az adatkezelő
a) a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás vonatkozásában a központi nyugdíj biztosítási szerv,
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás - ide nem értve a d) és e) pont szerinti nyilvántartást -
vonatkozásában az egészségbiztosítási szerv,
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás vonatkozásában az állami
adóhatóság,
d) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás
vonatkozásában a rehabilitációs hatóság,
e) a TAJ nyilvántartás vonatkozásában a kincstár központi szerve."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 36. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdésében a ,,vagy e szervezetek
felügyelőbizottságának tagja" szövegrész helyébe a ,,vagy e szervezetek felügyelőbizottságának,
illetve a Kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a tagja"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - 1997. évi CLIV. törvény 169. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 169. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Reprodukciós eljárások végzésére működési engedély kizárólag olyan egészségügyi szolgáltató
részére adható, amely egyidejűleg megfelel az ivarsejtek, valamint az embriók fagyasztva tárolására
vonatkozó, [külön ]jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek is."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (1) bekezdés - 2006. évi V. törvény 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

45. §
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(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A céginformációs szolgálat az erre a célra szolgáló honlapján, azonosítást követően,

jogszabályban meghatározottak szerint ingyenes céginformációt biztosít. Ingyenes

céginformációként ismerhető meg a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges [EUID
ja]európai egyedi azonosítója (a továbbiakban: EUID), főtevékenysége, képviseletére jogosult
személyek adatai, továbbá arra vonatkozó adatok, hogy a cég végelszámolás, felszámolás,
kényszertörlés alatt áll. A céginformációs szolgálat az azonosítással összefüggésben megismert
személyes adatokat egy hónapig kezeli."

Módosítópont sorszáma: 15. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § - 2006. évi V. törvény 124/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

48. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény IX.
Fejezete a következő 6. és 7. Címmel egészül ki:

,, 124/B. §

(1) Ha a jogutód nélkül törölt cég közhiteles[,] vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásban
valamely vagyontárgyra vonatkozó jog (ide nem értve a tulajdonjogot) jogosultjaként van
bejegyezve, vagy valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve.v
ha a 130. § (2) bekezdése szerinti feltételek nem állnak fenn - a vagyontárgy tulajdonosának
kérelmére a bíróság e § szerinti különleges vagyonrendezési eljárást folytat le."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény [II]Ill. Fejezete a következő 3/A. alcímmel egészül
ki:

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § 
Módosítás jellege: módosítás

53. §
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A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény a következő [110] 108/C. §-sal egészül ki:

[,,110. § 

(1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi ...
törvény hatályba lépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, a 21/B. §-ban
foglaltaknak megfelelő szociális szövetkezetnek a 21/A. § (2) bekezdés szerinti rendelkezésnek
legkésőbb 2019. december 31-étől kell megfelelnie.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakhoz szükséges alapszabály-módosítás alapján a
változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése
nélkül lehet benyújtani, feltéve, hogy az alapszabály-módosítás kizárólag az (1) bekezdésben
előírtaknak való megfeleléshez szükséges módosításokat tartalmazza. Ha a szociális szövetkezet
egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására
vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni."]

,, 108/C. §

( 1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, a 21/B. §-ban foglaltaknak
megfelelő szociális szövetkezetnek a 21 /A. § (2) bekezdése szerinti rendelkezésnek legkésőbb 2019.
december 31-étől kell megfelelnie.

(2) Az ( 1) bekezdésben foglaltakhoz szükséges alapszabály-módosítás alapján a változásbejegyzési
kérelmet a cégbírósághoz illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet benyújtani,
feltéve, hogy az alapszabály-módosítás kizárólag az (1) bekezdésben előírtaknak való megfeleléshez
szükséges módosításokat tartalmazza. Ha a szociális szövetkezet egyéb cégadatot érintő változást is
bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő
illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
1. 30. § (1) bekezdés b) pontjában az ,,ideiglenes letelepedési engedély" szövegrész helyébe az
,,ideiglenes letelepedési engedély vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 94. § (2) bekezdése szerinti
nemzeti letelepedési engedély" szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény I. Fejezete (az],,Az adatok
védelme, iratkezelési [szabályok című ]szabályok" alcímet követően a következő alcímmel egészül
ki:

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - 2008. évi XLV. törvény 15/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény I. Fejezete az adatok
védelme, iratkezelési szabályok című alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

,,15/B. §

( 1) A [jelenlévő )jelen lévő félnek nyomban kézbesíthető irat, valamint az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint elektronikus úton kézbesítendő
irat kivételével a közjegyző az iratokat belföldi kézbesítési címre - választása szerint - az
alkalmazáson keresztül 1s kézbesítheti, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
[külön ]jogszabályok szerint. Az így kézbesítendő papíralapú iratokat az alkalmazás központilag
nyomtatja ki és készíti elő a postai kézbesítésre."

Módosítópont sorszáma: 21. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - 2008. évi XLV. törvény 15/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény I. Fejezete az adatok
védelme, iratkezelési szabályok című alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

,,(4) E törvény alkalmazása során üzemzavarnak kell tekinteni az alkalmazáson végzett olyan
karbantartásokat, tervezett leállításokat is, [melyek]amelyek az alkalmazás szolgáltatásainak
igénybevételét korlátozzák vagy megakadályozzák. Ezekben az esetekben az országos kamara az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet is értesíti."
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (2) bekezdés - 2009. évi CXV. törvény 19. § (2)
bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. § (2) bekezdés c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről)

,,c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történő megszerzése,
valamint a 19/C. § szerinti korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén az egyéni cég székhelye
szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság)[ elektronikus úton értesíti a
nyilvántartást vezető szervet.]"

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. § (2) bekezdés c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről)

,,c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történő megszerzése,
valamint a 19/C. § szerinti korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén az egyéni cég székhelye
szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) elektronikus úton értesíti a nyilvántartást
vezető szervet."

( elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet.)

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - 2009. évi CXV. törvény 19/D. § (1) bekezdés e)
pont
Módosítás jellege: módosítás

60. §

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény a következő 1/A. Fejezettel
egészül ki:

,,19/0. §

( 1) E törvény szerinti alapítást megelőzően az egyéni vállalkozó
c) elkészíti a korlátolt felelősségű társaság- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4a)
bekezdése szerint összeállított - nyitó mérleg-tervezetét, amelynek könyvvizsgáló általi
ellenőrzésére nincs szükség, valamint"
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Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - 2009. évi CXV. törvény 19/D. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény a következő I/A. Fejezettel
egészül ki:

,,(5) E törvény szerinti alapítás esetén a 31. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket
[ megfelelően ]a korlátolt felelősségű társaságra alkalmazni kell."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § (1) bekezdés - 2009. évi CXV. törvény 27. § (3)
bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

62. §

(1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 27. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Egyéni cég alapítását megelőzően az egyéni vállalkozó
c) elkészíti az egyéni cég - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4a) bekezdése szerint
összeállított - [cég ]nyitó mérleg-tervezetét, amelynek könyvvizsgáló általi ellenőrzésére nincs
szükség, [és]valamint"

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § 
Módosítás jellege: módosítás

65. §

[ (1)] Hatályát veszti az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. §
~(6) bekezdése.

[(2) Hatályát veszti az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11.
§ (5) bekezdésében a,,, ha azt az egyéni vállalkozó oda jelentette be" szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §
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A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény a következő 7/J. §-sal egészül ki:

"71.J. §

( 1) Azon köztulajdonban álló gazdasági társaság - a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a biztosítási tevékenységről szóló törvény hatálya
alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaság kivételével-, amely esetében a tárgyévet megelőző
két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a
társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója, vagy - amennyiben konszolidált éves
beszámolót is készít - a konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,
e) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt,

az e §-ban meghatározottak szerint belső kontrollrendszert működtet."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

67. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény a következő 7/J. §-sal egészül ki:

,,{2) Az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek nem felel meg, a
felügyelőbizottság javaslata alapján alkalmazhatja és működtetheti az e § szerinti belső
kontrol lrendszert."

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

67. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény a következő 7/J. §-sal egészül ki:

,,(8) A belső ellenőrzést végző személy és a megfelelési tanácsadó a feladata ellátása érdekében
minősített adatot. üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet. azokról
másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat
védelmére vonatkozó előírások betartásával."
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Módosítópont sorszáma: 31. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - 2009. évi CXXII. törvény 12. §
Módosítás jellege: módosítás

68. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény a következő 11. és 12. §-sal egészül ki:

,,12. §

[ Az e törvény JA 7/J. [§-a]§_ a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-10. cikkének, valamint a tagállamok költségvetési
keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - 2010. évi CXXII. törvény 78/B. §
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 78/B. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,78/B. §

[A ]Ha a NAV ~kezelésében lévő létesítmény rendjének és jogszerű működésének védelme és az
abban tartózkodók biztonsága érdekében képfelvevőt helyez el és felvételt készít, a képfelvevőt
kizárólag a létesítmény területét határoló külső falakon, kapuknál és kerítésen, valamint a létesítmény
folyosóin, ügyfélterében [-)= az emberi méltóság védelme érdekében megfigyelés elől elzárt
területeket kivéve [- a NAV képfelvevőt ]=---helyezhet el és [felvételt ]képfelvételt kizárólag e
területekről készíthet. A NAV köteles figyelmeztető jelzést elhelyezni arról a tényről, hogy az adott
területen képfelvételt készít, továbbá [tájékoztatót elhelyezni ]köteles a természetes személyeknek
a [felvétel készítésének, tárolásának céljáról, ]személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az [adatkezelés jogalapjáról, ]ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a [felvétel
tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a felvétel készítésére ]95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és [megismerésére
jogosult személyek köréről]tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) meghatározott
tartalommal összeállított tájékoztatót a felvétel készítésének helyszínén, továbbá [az érintettek
jogairól és érvényesítésük rendjéről)a honlapján bárki számára hozzáférhető módon közzétenni.
Az e§ alapján készített, rögzített felvételre, illetve az abban szereplő személyes adatra a 36/0. § [(3)
(4) 1(3) és (4) bekezdését [és]valamint a 36/P. § rendelkezéseit kell alkalmazni."
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Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

73. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
1. 12. § (6) bekezdésében, 74. § (3) bekezdésében és 76. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a ,,NAV
bűnmegelőzési és bűnüldözési" szövegrész helyébe a ,,NAV bűnügyi, vámszakmai és rendészeti"
szöveg,és

lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 76. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a következő 163. §-sal egészül ki:

',lfil_,_§_

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépését követő tizenöt napon belül törölni kell a központi névjegyzékből a nem magyar
állampolgárságú választópolgárok nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartására
vonatkozó adatot."

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

83. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A Kormány az (1 )-(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező
önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, vagy ha az
önkormányzat a fejlesztési célt adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül is képes
megvalósítani, vagy ha a fejlesztés [megvalósítása, ]megvalósításának ütemezése pénzügyileg nem
kellően előkészített, megalapozott, a fejlesztés révén létrehozandó kapacitás jövőbeli [ütemezése
pénzügyileg ]működtetése nem kellően [előkészített vagy nem kellően )alátámasztott és emiatt
központi költségvetési többletkiadást vagy önkormányzati költségvetési többletkiadást generálhat."
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Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pont n) alpont
Módosítás jellege: módosítás

87. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pontja a következőn) alponttal egészül
ki:
(E törvény alkalmazásában
költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás
központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve)

,,n) [a Magyar Állam ]az állam hitelfelvételét is tartalmazó nemzetközi szerződésben
meghatározott, kizárólagos állami tulajdonú vagyon fejlesztését szolgáló beruházás
megvalósítása érdekében 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság részére nyújtott
támogatásokat,"

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (36) és (37)
bekezdéssel egészül ki:

,,(36) E törvénynek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2019. évi ... törvény [91]94. §-ával megállapított 54. § (lb) bekezdését, és [92]95. §-ával
megállapított 60/A. § (la) bekezdését a folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(3 7) Az ÁKK Zrt. a Gst. 13. § (3) bekezdésében foglaltakon túl olyan hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír-állományt is létrehozhat, amely a Gst. 13. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyleteknek és
az állampapírok kamatjuttatásának tárgya lehet."

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás

100. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
[1. 1. § 11. pontjában a ,,Bíróságok" szövegrész helyébe a ,,Rendes bíróságok" szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § új 5. pont
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Módosítás jellege: kiegészítés

100. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. 36. § (4) bekezdésében az ,.Az (5) bekezdésben" szövegrész helyébe az ,,A Beruházás ösztönzési
célelőirányzat előirányzata" szöveg.

lép.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

101. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény[ 108. § (8) bekezdése.]
1. 36. § (5) bekezdése, és
2. 108. § (8) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. § - 2012. évi C. törvény 415. § (6) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

102. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 415. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(6) E § alkalmazásában rossz minőségű a termék,
a) ha a jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusában előírt biztonságossági vagy minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy"

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. § - 2012. évi C. törvény 415. § (6) bekezdés b) pont
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

102. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 415. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(6) E § alkalmazásában rossz minőségű a termék,
b) az a) pontban meghatározott [ilyen ]előírás hiányában akkor, ha"
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Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § - 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

104. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

,, 1. bűnszervezet: legalább három személyből álló, hosszabb időre, hierarchikusan szervezett,
[összehangoltan]konspiratívan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó
szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése;"

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § - 2012. évi CIII. törvény 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

106. §

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(1) Az Erzsébet-program az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított, az állam által
támogatott szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be."

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 107. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(2) A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti az ifjúsági
és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és
működtetését."

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § (2) bekezdés 1. pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Hatályát veszti az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény
1. 3. § (1) [bekezdés a), b) és d) pontja,]bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § (1) bekezdés - 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § 
(1 b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

116. §

( 1) Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI.
törvény 11. §-a a következő (la)-(lc) bekezdéssel egészül ki:

,,(1 b) Ha az átalakuló jogi személy az átalakulás időpontját meghatározza [[6]~. § (6)
[bekezdés] ]bekezdése szerint, a jogelőd cég törlésére az átalakulás napjával kerül sor és a jogutód
jogi személyt az azt követő nappal kell a cégjegyzékbe bejegyezni."

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. § - 2013. évi CLXXVI. törvény 20. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

119. §

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI.
törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Ha a szétválás bejegyzése során a jogelőd jogi személy nyilvántartásból való törlésére nem kerül
sor, a 6. § (6) bekezdése és a 11. § [(la)- (le) J(la)-(lc) bekezdése alkalmazásában a jogelőd jogi
személy törlésének hatálya alatt a szétválási kérelemben a jogelőd továbbműködő jogi személy
törölni kért nyilvántartási adata törlésének hatályát kell érteni.

(3) Ha a szétválás bejegyzése során jogutódként új jogi személy nyilvántartásba való bejegyzésére
nem kerül sor, a 6. § (6) bekezdése és a 11. § ((la) - (le) l(la)-(lc) bekezdése alkalmazásában a
jogutód jogi személy bejegyzésének hatálya alatt a szétválásra vonatkozó nyilvántartási adaton kívüli,
a szétválási kérelemben a már működő jogutód jogi személy vonatkozásában bejegyezni kért további
nyilvántartási adat bejegyzésének hatályát kell érteni.

(4) Ha a jogi személy a (2), illetve (3) bekezdés szerint adatváltozást a kérelemben nem tüntet fel,
vagy a 6. § (6) bekezdés szerinti időpontot nem határoz meg vagy a szétválás bejegyzésére későbbi
időpontban kerül sor, a szétválás időpontja [[6. § (6) bekezdés] ]a szétválás bejegyzésének napja."

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § - 2015. évi CXLIII. törvény 31. § (3a) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

129. §

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül
ki:

,,(3a) A kormányzati informatikai beszerzések tekintetében a [külön ]jogszabályban meghatározott
esetben központosított eljárást kell alkalmazni. A Kormány jogosult a központosított eljárás részletes
szabályainak meghatározására, beleértve annak személyi és tárgyi hatályát, valamint az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet (központi beszerző szervet)."

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

,,( 10) Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetőségét a Kormány rendeletében meghatározott módon
jelenti be."

Módosítópont sorszáma: 51. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

46. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény [ módosításáról]módosítása

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 136. § (2) bekezdés - 2016. évi XXXIII. törvény 1. § (8)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) E törvényt nem kell alkalmazni a (4) vagy (6) [bekezdésbe tartozó]bekezdés szerinti felhívásra
benyújtott támogatási kérelmek esetén, ha ahhoz a miniszter különösen indokolt esetben hozzájárul."

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § - 2016. évi XXXIII. törvény 6/A. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás
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139. §

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

,,6/A. §

A pályázói adatlap tartalmazza:
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az [állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. ]~törvény szerinti
alapjogviszonyban áll-e,"

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. § (2) bekezdés - 2016. évi XXXIII. törvény 9. § (8)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) Az alapjogviszony szerinti munkáltató köteles [a 9. § ]~(l) bekezdés b)-d) pontja szerinti
feltételek bekövetkezéséről a munkáltatót tájékoztatni."

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § 
Módosítás jellege: módosítás

142. §

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény 8. alcíme a következő [13/A]H. §-sal egészül ki:

[,,13/A. § 

E törvénynek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019.
évi ... törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi ... törvény) megállapított 1. § (8) bekezdését
azokra a felhívásokra lehet alkalmazni, amelyek esetén a felhívásban megállapított valamely
elbírálási szakaszra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a 2019. évi ... törvény
hatálybalépésekor még nem kezdődött meg."]

E törvénynek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019.
évi ... törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi ... törvény) megállapított 1. § (8) bekezdését azokra a
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felhívásokra lehet alkalmazni, amelyek esetén a felhívásban megállapított valamely elbírálási
szakaszra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a 2019. évi törvény
hatálybalépésekor még nem kezdődött meg."

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 146. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(3) A bírósági eljárásban szóban mindenki jogosult anyanyelvét, nemzetközi egyezményben
meghatározott körben pedig anyanyelvét, regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni. A bírósági
eljárásban a Magyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamennyi
nemzetiség tagja jogosult nemzetiségi nyelvét a regionális vagy kisebbségi nyelv használatára
vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak megfelelően használni."

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 166. § - 2017. évi CL. törvény 131. § (24) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

166. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:

,,(24) Az állami adó- és vámhatóság a természetes személy elektronikus úton benyújtott kérelmére, a
természetes személy elektronikus úton adott hozzájárulása alapján haladéktalanul, elektronikus úton
rendelkezésre bocsátja a kérelem benyújtását megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő, 12
hónapos időszakra vonatkozó, a havi adó- és járulékbevallások alapján előállított, [külön ]jogszabály
szerinti tartalmú, hatósági bizonyítványnak nem minősülő elektronikus keresetkimutatást a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerinti központi hitelinformációs
rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül a természetes személy által megjelölt, a központi
hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozással erre vonatkozó szerződéssel rendelkező
pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi szolgáltatónak, a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban eljáró Családi Csődvédelmi
Szolgálatnak (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában együtt: címzett), feltüntetve a természetes
személy adóazonosító jelét. Ennek során a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi
vállalkozás az állami adó- és vámhatóság által automatizált módon megküldött elektronikus
keresetkimutatást a címzett - a természetes személy adóazonosító jelét is tartalmazó - elektronikus
úton továbbított kérésére haladéktalanul rendelkezésére [bocsájtja]bocsátja. A központi
hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás az elektronikus keresetkimutatást a
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természetes személy által megjelölt összes címzett számára való továbbítását követően haladéktalanul
törli. A központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás az elektronikus
keresetkimutatást az előállításától számított 30 nap elteltével akkor is törli, ha a természetes személy
által megjelölt címzett a megküldését nem kéri."

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 169. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(3) Meghatalmazást elektronikusan
a) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül,
b) az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben a (2) bekezdés szerinti elektronikus
felületen, vagy
c) a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján elektronikusan hitelesített közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva

lehet tenni."

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. § új 2. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

170. §

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
2. 36. § (1) bekezdésében az ,,az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.)" szövegrész helyébe
az ,,az Eüsztv.-ben" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 171. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Hatályát veszti az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
1. 15. § ( 1) bekezdésében az ,,a rendelkezési nyilvántartásban vagy" szövegrész, és
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2. 15. § (6) bekezdésében az ,,a rendelkezési nyilvántartásban, illetve" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 61. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 173. § (1) bekezdés - 2017. évi CLIII. törvény 131/A. § (3)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

173. §

(1) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
131 /A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A végrehajtást lefolytató törvényszék - az állami adó- és vámhatóság által kialakított -
elektronikus úton adja át a (2) bekezdés szerinti ügyeket az állami adó- és vámhatóságnak. A
törvényszék a 2019. december 31. napján folyamatban lévő ügyeket (átadására ]2020. január 31-ig,
az ügyviteli befejezéssel érintett ügyeket 2020. december 31. napjáig adja át. A végrehajtást lefolytató
törvényszék az elektronikus űrlaphoz digitalizált formátumban mellékeli az ügyben keletkezett
valamennyi ügyiratot."

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 173. § (2) bekezdés - 2017. évi CLIII. törvény 131/A. § (7)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
131/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A végrehajtást kezdeményező törvényszék az állami adó- és vámhatóságnak nem adja át
[azon ]azokat a (2) bekezdés szerinti ügyeket, [melyek]amelyek elévültek, [illetvelyagy amelyeket
behajthatatlanná nyilvánítottak."

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 176. § 
Módosítás jellege: módosítás

176. §

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény

1. 4. § (2) [bekezdése]bekezdésének a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (4) bekezdését módosító rendelkezése a ,,nem ismerheti meg"
szövegrész helyett a ,,nem ismerheti meg, a tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató - a
Kormány rendeletében meghatározott részletszabályok szerint - adatfeldolgozójaként jár el"
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szöveggel,
2. 9. § (2) [bekezdése]bekezdésének a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 85/A. § (2) bekezdését módosító
rendelkezése a ,,tárhelyszolgáltatótól közvetlenül" szövegrész helyett a ,,tárhelyszolgáltató útján a
szálláshely-szolgáltatótól" szöveggel,
3. 10. § (2) [bekezdése]bekezdésének a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a
,,tárhelyszolgáltatótól közvetlenül" szövegrész helyett a ,,tárhelyszolgáltató útján a szálláshely
szolgáltatótól" szöveggel

lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[58. Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXXI. törvény módosítása

180.§

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az újszülött
családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát és nemét, valamint
lakcímét közli a kincstárral a TAJ-szám képzésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
ellátása céljából."

181. § 

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI.
törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles
rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

,,d) a kincstárnak a TAJ szám nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének,
nemének, állampolgárságának, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és
időpontjának, családi állapotának, nyilvántartásba történő bekerülés okának,
nyilvántartásból való kikerülés okának (passziválási jogcím), lakóhelyének, tartózkodási
helyének változásáról, azok időpontjáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő
letelepedésről, nyilvántartási jogcíméről és annak változásáról, továbbá az Nytv. hatálya alá
tartozó újszülöttek nyilvántartásában szereplő adatairól;"]

Módosítópont sorszáma: 65.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 187. § (3), (4) és (6)-(13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A [102]105. §, a [103]106. §, a [132)136. § és a [133] 137. § az e törvény kihirdetését követő 15.
napon lép hatályba.

(4) A [97] 100. § és a [101] 104. § (1) [bekezdése ]bekezdés 2. pontja az e törvény kihirdetését követő
16. napon lép hatályba.

(5) A 17. § 2019. augusztus 15-én lép hatályba.

(6) Az [57]59. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(7) A [128]132. § a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján
lép hatályba.

(8) A [160] 165. § az e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(9) A [78].fil_. § és a [79]82. § 2019. szeptember l-jén lép hatályba.

(10) A [45]47. §, a [48]49. §, az 50. §~ [4. ]az 52. § 8. pontja és a [113. §-124]117. §-128. § 2019.
október l-jén lép hatályba.

(11) Az 1. §-3. §, a 6. §, a 13. §-15. §, a 16. § (1) bekezdése, a [27]28. §, a [28]29. §, a [30]11. §, a
[31]32. § 6. és 7. pontja, a [32]33. § 1. pontja, az [56]58. §, a [67]69. §, a [70]72. §, a [84. §-86]87.
§-89. §, a [88]2_1. §, a [96]99. §, a [100]103. § 4. pontja, a 104. § (]) bekezdés 1. pontja, a [105. §-
107]108. §-111. §, a [108)112. § (1) és (2) bekezdése, a [159)164. § (2) bekezdése, a [169]174. § és
a [185] 189. § (4) bekezdése 2020. január l-jén lép hatályba.

(12) A [166]171. § és a [167]172. § 2020. február l-jén lép hatályba,

(13) A [134)138. § (1) bekezdése 2020. október l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. §
Módosítás jellege: elhagyás

[188. § 

Az e törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül törölni kell a központi névjegyzékből
a nem magyar állampolgárságú választópolgárok nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartására vonatkozó adatot.]

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 189. §
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Módosítás jellege: módosítás

189. §

A [rendelkezési nyilvántartást vezető szerv átadja a ]gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető
[szervnek rendelkezési nyilvántartásban nyilvántartott gazdálkodó szervezetek hivatalos
elérhetőségét. A nyilvántartó ]szerv bejegyzi a nyilvántartásába a gazdálkodó szervezet hivatalos
elektronikus elérhetőségét, ha azt a nyilvántartás nem tartalmazza. Ha a gazdálkodó szervezet a
hivatalos elérhetőségét a gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervnek jelentette be, a
gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetőségére vonatkozó adatot, és a
[nyilvántartásba]nyilvántartásban való rögzítés időpontját a nyilvántartó szerv átadja a rendelkezési
nyilvántartást vezető szervnek. A rendelkezési nyilvántartást vezető szerv ellenőrzi az így átadott
hivatalos elérhetőség szabályszerűségét, létezését, és ha az nem megfelelő, erről tájékoztatást küld a
gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervnek, amely a tájékoztatás alapján törli az érintett
adatot a nyilvántartásából. Ha a gazdálkodó szervezet nyilvántartást vezető szerv részéről történő
adatátadáskor a hivatalos elérhetőség adat szerepel a rendelkezési nyilvántartásban is, a rendelkezési
nyilvántartást vezető szerv megvizsgálja az adatok egyezőségét, és eltérés esetén a későbbi
időpontban rögzített adat kerül rendelkezési nyilvántartásban hivatalos elérhetőségként bejegyzésre,
annak szabályszerűsége és létezése esetén.

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 190. § 
Módosítás jellege: módosítás

190. §

E törvény
1. [76]78. §-a, [109]79. §-a, [128)113. §-a és [188)132. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3)
bekezdése,
2. [80. §-82]83. §-85. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,
3. [111)115. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 191. § 
Módosítás jellege: módosítás

191. §

E törvény [67]69. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9-10. cikkének, valamint a tagállamok költségvetési keretrendszerére
vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
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Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

1. melléklet a 2019. évi ..... törvényhez

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
számú melléklet II/1. alpontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák
bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok
korlátolt felelősségű társaság esetén)
,,d) az Evectv. 19/C. §-a szerinti alapítás esetén a korlátolt felelősségű társaság nyitó mérleg-tervezete
és az Evectv. 19/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti leltár."

[1.] 2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
1. számú melléklet II/9. alpontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák
bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok
egyéni cég esetén)
,,c) az egyéni cég nyitó mérleg-tervezete és az Evectv. 27. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
vagyonleltár."
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 71.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

! Sorszám Érintett törvényhely

1. i 2. § ( 1) bekezdés módnyitó

Korrektúra
-+------- ----

... kerete [felhasználható: )]felhasználható)

2. :2- § (2) bekezdés módnyitó ... kerete [felhasználható:)]felhasználható)

25. § - 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. , r, , [ ] 
§ (1) bekezdés 1) pont le) alpont ! · · · eijaras ; ~

4--------,-3-8.-§ -_ 1997. évi CLIV. törvény 150. § ..· 1.. .((a [[tová'Jbb' k.b ]t 'b_b_ kb . E .. TT) 
· Q)bekezdés . E 13 an ova ,a an. ···

5_ 3(
5
9).b§-k19d9?. évi CLIV. törvény 151/A. § [Az]A (2) ...

--~--e ez es -
148. § - 2006. évi V. törvény 124/B. § (5) ... számított [harminc napos ]harmincnapos6

· +-ib_e_ke_z_dés Uogvesztő ...
48. § - 2006. évi V. törvény 124/B. § (8)
bekezdés ... közhiteles[,] vagy ...

3.

7. 

8.

9.

50. § 8. pont . .. cég [törlésnek]törlésének napját ...

10.

11. 

12.

1 52. § - 2006. évi X. törvény 21/A. § ( 1)
f bekezdés

155. § - 2007. évi CLXXXI. törvény 1. §
1 (1) bekezdés záró szövegrész

-----+---

; 56. § - 2008. évi XLV. törvény 15/B. §
(3) bekezdés

62. § (1) bekezdés - 2009. évi CXV.
törvény 27. § (3) bekezdés b) pont

... [melynek]amelynek alapítása ...

.... továbbiakban [ együttesen: ]együtt:
személy) ...

1 

1 

... [valamint]továbbá tartalmazhatja ...

... vállalkozó
[ adónyilvántartásban] adónyilvántartásában
szereplő ...

13.

15.

16.

17.

18.

63. § - 2oo9. évi CXV. törvény 31 · § (3) ... az [engedélyt]engedély kiadására ...
bekezdés

1 

191. § - 2011. évi CXCV. törvény 54. §
( 1 b) bekezdés

94. § - 2011. évi CXCV. törvény 79. §
(2a) bekezdés

98. § (1) bekezdés - 2011. évi CXCV.
törvény 109. § ( 1) bekezdés 1 7. pont

19.

108. § ( 1) bekezdés záró szövegrész
---+----

155. § - 2016. évi CLVI. törvény 2. § 6.
pont
--

156. § (2) bekezdés - 2016. évi CLVI.
törvény 3. § (5) bekezdés

' ... (3) [bekezdés]bekezdése szerinti ...

· ... miniszter [teljes körűen ]teljeskörűen
vagy ...

... belső
[kontrolrendszerrel]kontrollrendszerrel

·-------1
i 

és ...

jjszöveg] szövegrész.

. .. [ingatlan alrészlet ] ingatlanalrészlet
és ...

... (la) [bekezdés]bekezdése szerinti ...
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~---~----------------

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

20.

21.

22.

157. § (5) bekezdés - 2016. évi CLVI.
törvény 4. § (7) bekezdés

158. § - 2016. évi CLVI. törvény 6. §
(3b) bekezdés

23.

1 · .. [ szolgáltatás igénybevételi] szolgáltatás-
i igénybevételi, ...

I ... vagyon [célszerinti ] cél szerinti
fenntartására ...

174. §-2017. évi CLIII. törvény 131/C.
§

178. § - 2018. évi CIII. törvény 5. § (6)
bekezdés

f-------+---------------------- ----

24.

25.

186. § 1. pont

186. § 2. pont

. .. §-át[, ... ] és 125/A. ...

... állami [adó]adó- és ...

... helyébe [a]az ,,az ...
---------------j 

, ... helyébe az ,,a . . . J 
---~--------------~- ----------------

Indokolás

1. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

2. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

3. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

4. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

5. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

6. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

7. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

8. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

9. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

10. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

11. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

12. A módosítás annak érdekében szükséges, hogy a törvényjavaslat által szabályozott,

társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartások szempontjából rendezett legyen a

társadalombiztosítási státuszuk azoknak a személyeknek, akik a Kormány törvénnyel létrehozott

javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületeinek tagjaként látnak el feladatot. A jelenlegi

szabályozás alapján ugyanis nem állapítható meg egyértelműen a társadalombiztosítási jogállásuk.

13. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

14. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

15. A módosító javaslat a Ctv.-n belüli összhang megteremtését szolgálja. A vagyonrendezési

eljárás lefolytatására a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel, azonban a Ctv. 130. §-a szerinti

eljárásra, amelynek célja egyezik a Ctv. 124/B. §-a szerinti eljárással, a cégbíróság jogosult. Ezen

változtatni nem indokolt, így a 124/B. § (1) bekezdését kell pontosítani. Kiemelhető, hogy a
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csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/C. §-ában rendezett,

azonos célú eljárás és a Ctv. 124/B. § szerinti eljárás különös és általános szabályi viszonyban van

egymással, tehát ha felszámolási eljárás lefolytatása előzte meg a cég törlését, a Cstv. szerint kell

lefolytatni a vonatkozó eljárást.

16. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

17. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

18. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

19. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

20. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

21. A javaslat 56. §-a az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény

módosításáról rendelkezik. A kamara és a közjegyzők - mint együttműködő szervek - közötti

kapcsolattartás keretében fellépő üzemszünet, üzemzavar tekintetében az elektronikus ügyintézés és

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény az előre tervezhető technikai

tevékenység (üzemszünet) esetében előírja az együttműködő szervek mellett az Elektronikus

Ügyintézési Felügyelet értesítését. A hirtelen fellépő, előre nem tervezhető üzemzavar esetében

elegendő csak a szervek értesítése. Mivel a módosító javaslat az üzemzavar körébe sorolja az előre

tervezhető karbantartást is, ezért javasolt feltüntetni a közjegyzők értesítése mellett a Felügyelet

tájékoztatását is.

22. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

23. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

24. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

25. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

26. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

27., 50. Az egyéni vállalkozó jelenleg a KÜNY-tárhelyet használja hivatalos elérhetőségként, ebből

kifolyólag a gazdálkodó szervezetek között az egyéni vállalkozók helyzete speciális. Figyelemmel

arra, hogy az egyéni vállalkozó jelenleg kizárólag annak a tényét tudja bejelenteni a nyilvántartásba,

hogy rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel, rendeleti szinten szükséges szabályozni az egyéni

vállalkozókra vonatkozó eltérő rendelkezéseket, figyelemmel az adminisztrációs terhek ésszerű

megállapítására is.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek

28-29. A módosítás egyrészt a jogértelmezést segítő szabály, másrészt lehetővé teszi a 7/J. § szerinti

belső kontrollrendszer alkalmazását, működtetését az olyan, köztulajdonban álló gazdasági

társaságok számára is, amelyek ugyan nem felelnek meg a 7/J. § ( 1) bekezdésében foglalt
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feltételeknek, de a felügyelőbizottság ajánlása alapján mégis alkalmazni kívánják e szabályokat.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

30. A módosítás a belső ellenőrök és a megfelelési tanácsadó feladatellátásához szükséges törvényi

szintű előírást foglal magában a minősített adatok, üzleti titkok, személyes adatok megismerésére és

kezelésére vonatkozóan, hogy ezek esetében a célhoz kötöttség megalapozott legyen.

31. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

32., 60. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) az adatkezelés jogalapját is érintő változásokat

vezetett be, így például a kötelező adatkezelési jogviszonyok vonatkozásában a ,,készíthet", ,,jogosult

kezelni", a ,,kezelhet" és más, hasonló normatív tartalmat kifejező feltételes módok használata

kerülendő, hiszen az adatkezelés vagy valamely jogi kötelezettségen, vagy valamely közfeladat

végrehajtásán alapul, következésképp az tipikusan nem az adatkezelő döntésének, mérlegelésének a

függvénye, e mérlegelést maga a jogalkotó végezte el, illetve kell, hogy elvégezze. Így a feltételes

mód alkalmazása helyett a kötelezettséget és a kezelendő adatfajták zárt taxációját kifejező nyelvi

forma alkalmazása szükséges. Az imént kifejtett módosítással összefüggésben továbbá szükséges

elhagyni a törvényből a rendelkezési nyilvántartásra hivatkozó szövegrészeket is.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

33. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői struktúrájában a szakmai helyettesek feladatköre, és

ezzel megnevezése is változott. Ennek maradéktalan átvezetése érdekében szükséges a Nemzeti Adó

és Vámhivatalról szóló törvény módosításának pontosítása is.

34. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

35. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

36. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

37. A javaslat megteremti annak a törvényi feltételét, hogy a Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló törvényben foglaltakhoz képest a Magyar Állampapír Plusz értékpapírok esetén a

kamat jóváírása nem másodpiaci ügyletként, hanem a kamatjuttatás tőkésítése formájában is

megvalósulhasson. A módosítás továbbá kodifikációs pontosítást is tartalmaz.

38. A közigazgatási bíróságok felállításának elhalasztására tekintettel nem indokolt a központi

költségvetés fejezetrendjében a IV. Bíróságok fejezet átnevezése Rendes bíróságokra, így az

államháztartásról szóló törvény ezirányú módosítása sem szükséges.

39-40. A módosítás a Beruházás ösztönzési célelőirányzat előirányzata tekintetében eltörli az éven

túli kötelezettségvállalásra vonatkozó felső korlátot.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

41. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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42. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

43. A Btk. a többes bűnelkövetési alakzatot három fogalomba sorolja: csoportos elkövetés,

bűnszövetség és bűnszervezet. A törvényi szabályozás szintjén mindhárom fogalom elkülöníthető

egymástól, hiszen a jogkövetkezmények tekintetében is jelentős különbségek vannak. Tekintettel

arra, hogy a bűnszervezetben történő elkövetés a legsúlyosabb többes elkövetői alakzat, jogpolitikai

cél az, hogy ehhez az alakzathoz legyenek rendelve a legsúlyosabb szankciók. Ezért a hatályos

törvény a büntetési tételkeret felső értékét a kétszeresére emeli és a terheltet lényegében megfosztja

a büntetési rendszerünk valamennyi kedvezményétől (pl. végrehajtás felfüggesztése, feltételes

szabadságra bocsátás). Az így megemelt büntetési tétel, a büntetéskiszabás során alkalmazott

középmérték-szabály és a kedvezmények alkalmazásának tilalma még a közepesen súlyos

bűncselekmények esetén is az indokoltnál hosszabb végrehajtandó szabadságvesztéshez vezet. A

bűnszervezet ma is hatályos fogalma 2002. április 1. napja óta van hatályban, így több eseti döntés,

elvi döntés és jogegységi határozat is érintette az értelmezését. A Legfelsőbb Bíróság 4/2005. számú

büntető jogegységi határozata a joggyakorlat egységesítése érdekében értelmezte a bűnszervezet

fogalmának elemeit, így kiemelve azt, hogy a bűnszervezet hierarchikus jellegének nincsen

jelentősége, az összehangolt működés pedig csak a cselekvő személyek egymást erősítő hatásában

nyilvánul meg. A BH 2016.9.234. számon közzétett eseti döntésében a Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria

is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a hierarchikus kapcsolat 2002. április 1. óta nem feltétele a

bűnszervezet megállapíthatóságának. Példa lehet a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú

határozata, amely tovább egyszerűsítette a bűnszervezet kritériumrendszerének jogalkalmazási

vizsgálatát, amely a jelenlegi joggyakorlatot is jól tükrözi. A bűnszervezeti formában történő

elkövetés megállapításához a jelenlegi egyszerűsítő gyakorlat szerint elegendő, hogy három személy

legalább kettő, legalább ötévi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követ el, már fél-egy

éves időtávon. Az ítélkezési gyakorlat szerint ezzel kimeríthetik a bűnszervezet hatályos fogalmának

azon fogalmi összetevőit, hogy legalább három személyből álló, hosszabb időre szervezett,

összehangoltan működő csoport jöjjön létre. A fentiekben ismertetett joggyakorlat törvényrontó,

ugyanis nem tükrözi vissza a jogalkotó szándékát a szervezett bűnelkövetői alakzatok közötti

különbségtétel tekintetében, így a módosítás szükségessé válik. Az elkövetők közötti olyan szervezett

elkövetésre, amely több bűncselekmény elkövetésére irányul, de a szervezett bűnözésre jellemző alá

fölérendeltségi viszonyt, munkamegosztást, konspiratív kapcsolatrendszert nem tartalmaz, a hatályos

törvény a bűnszövetség fogalmát rendelné alkalmazni. A bűnszövetségben történő bűnelkövetés, mint

minősítő körülmény a különös részi tényállásoknál megjelenik, súlyosabb büntetési tételt rendelve,

ugyanakkor teljeskörűen meghagyva a bírói büntetéskiszabás teljes eszköztárát. A jelenlegi
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joggyakorlatnak a nem kívánt hatása, hogy a bűnszervezet és a bűnszövetség fogalma között nem

tesz tartalmi különbséget és a bűnszervezet jogkövetkezményeit alkalmazza azon esetekre is, amelyek

a jogalkotó szándéka szerint a bűnszövetségben elkövetett bűncselekményként lennének

büntetendőek, egyúttal a bűnszövetség fogalmát kiüresítve. A jelen módosítás célja, hogy reagálva a

jelenlegi, nem megfelelő joggyakorlatra, élesebben határolja el a bűnszervezet fogalmát a

bűnszövetség fogalmától, egyúttal támpontot adjon a jogalkalmazás számára a bűnszervezetben

történő elkövetés megállapíthatósága tekintetében. Ezért a hatályos meghatározás kiegészül a

hierarchia és a konspiráció fogalmi elemeivel: A bűnszervezet akkor állapítható meg, ha a

szervezettség a hosszabb időtávon túlmenően a hierarchia jegyeit is mutatja. A hierarchikus szervezeti

felépítés azt jelenti, hogy az elkövetők alá-fölérendeltségi viszonyban vannak, az egyes ,,döntési

szintek" elkülöníthetőek egymástól, tehát a szervezeti felépítésnek vertikális jellege van. A

hierarchiában lévő személyek együttműködése a feladatok megosztásán alapul. E két tartalmi feltétel

együttes megvalósítása minőségi többletet jelent a bűnszövetség szervezettségi szintjéhez képest. A

módosítás a csoport működése tekintetében a korábban használt összehangoltságot, mint fogalmi

elemet felcseréli a konspiratív működési jellegre. Úgy tűnik, hogy az összehangolt magatartást a

jogalkalmazás nem a jogalkotói szándéknak megfelelően értelmezte, vagy egyes esetekben az

értelmezését elmulasztotta. Pedig az összehangoltság szintén minőségi többletet kívánt érzékeltetni a

bűnszövetség szervezettségéhez képest. Az összehangoltság jelentette volna az elkövetők közötti

koordinációt, a lebukás megelőzése érdekében tett - több esetben önálló bűncselekményként büntetett

- lépéseket, a bűncselekményből származó előny szervezett elosztását, a bűncselekmények

elkövetésének feladatmegosztáson alapuló tervszerűségét. A már hivatkozott jogegységi határozat

azonban az összehangoltság tartalmi jelentését leegyszerűsítette, a gyakorlat pedig el is mulasztotta

az alkalmazását, bizonyítás felvételét. Ezért a módosítás a fogalmat felcseréli a konspiratív jelzőre,

ezzel visszatérítve a fogalmat az eredeti jogalkotói szándékhoz. A konspiratív jelleg jobban kifejezi

az említett jellegzetességeket, elvárva azok bizonyítását a bűnszövetségtől való elhatárolás

érdekében.

44-46. A javaslat az Erzsébet-program folyamatos és zavartalan megvalósítása érdekében fogalmaz

meg pontosításokat; egyértelműen rögzíti, hogy az Erzsébet-program megvalósítása az állam által

támogatottan történik.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

47. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

48. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

49. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

32



51. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

52. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

53. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

54. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

55. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

56. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)

nyelvhasználatra vonatkozó szabályainak kiegészítése az Alaptörvény XXIX. cikk ( 1) bekezdése

nemzetiségek nyelvhasználatára vonatkozó rendelkezésének végrehajtását célozza. A Pp. 113. § (3)

bekezdésének módosítása minden Magyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben

elismert nemzetiség tagja számára biztosítja, hogy nemzetiségi nyelvét a regionális vagy kisebbségi

nyelv használatára vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak megfelelően használhassa.

Tekintettel arra, hogy a javaslat az Alaptörvényben rögzített alapvető jog gyakorlását biztosítja, az

egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:

Házszabály) 42. §-ában foglaltak szerint a Házszabály 44. § ( 1) bekezdésében foglalt követelmények

érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges, a módosítás belső túlterjeszkedést valósít meg.

57. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

58. A T/5237. számú törvényjavaslathoz benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító

javaslat alapján az egyéni vállalkozóknak és más természetes személyeknek a rendelkezési

nyilvántartást adóügyekben nem kell alkalmazniuk 2020. december 31. napjáig, amivel

összefüggésben az adóigazgatási rendtartás módosítása is szükséges annak érdekében, hogy az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.

törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) módosult előírásaira figyelemmel határozza meg azokat a

lehetőségeket, ahogyan adóügyekben meghatalmazást lehet adni.

59. Mivel az Eüsztv. rövidítést az Air. 15. § (3) bekezdésének módosítása már bevezeti, azt a 36.

§ ( 1) bekezdéséből indokolt elhagyni.

61. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

62. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

63. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

64. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

65. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

66. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

67. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

68. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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69. A módosító javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz.

70. Jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítás.

71. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.

Budapest, 2019. június 27.

Tisztelettel:

\\l .• .. f\, '\ 

Dr. Bajkai István

alelnök
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