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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre elnök

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján - a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/8017. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az ( 1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan
ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő
[államigazgatási feladatok)jegyzői építésügyi igazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és
méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek
megállapodásban megegyeznek.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok [ellátására szolgáló]ellátását
biztosító vagyona elidegenítésére és megterhelésére [e törvény hatálybalépését követően] 2020.
március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő
jogügyletekről a települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt
a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei
kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól - a települési önkormányzat kérelmére -
felmentést ad.



Módosítópont sorszáma: 3. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

l(S)]íi)_ A Kkt.
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az ,,(a továbbiakban: jármű)" szövegrész helyébe az ,,(a
továbbiakban: jármű)," szöveg,
b) 20. § (2a) bekezdésében a ,,közlekedési hatóság, a vámhatóság és a munkaügyi hatóság"
szövegrész helyébe a ,,közlekedési hatóság - kivéve a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal - és a vámhatóság" szöveg,
c) 23. § (6) bekezdésében, 25/B. § (4) bekezdés b) pontjában és (4a) bekezdésében a ,,30" szövegrész
helyébe a ,,60" szöveg,
d) 34. § (3) bekezdésében a ,,tartania" szövegrész helyébe a ,,tartania és erről a közlekedési
hatóságnak adatot kell szolgáltatnia" szöveg,
e) 47. § 22. pont 22.7. alpontjában a ,,külön jogszabályban" szövegrész helyébe a ,,miniszteri
rendeletben" szöveg,
f) 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában a ,,végrehajtásának" szövegrész helyébe az ,,ellátásának"
szöveg
lép.

[(6)]ill Hatályát veszti a Kkt. 9. § (4) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - Flt. 57/C. § (3c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Flt. 57/C. §-a a következő (3b)-[(3c)]íi)_ bekezdéssel egészül ki:

,,(3b) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyugdíj-megállapítás céljából az 57/B. § (1) bekezdés 1.
pont a) pont aa) és ac)-ae) alpontjában, 1. pont b)-d) pontjában szereplő adatokat az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti
automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel átveheti.
[(3c)]íi)_ A pártfogó felügyelői szolgálatként a Kormány által kijelölt szerv a pártfogolt számára előírt
külön magatartási szabályok ellenőrzése céljából az 57/B. § (1) bekezdés 1. pont a) pont aa) és ac)
ae) alpontjában, 1. pont c)-d) pontjában, 2. pont a) pont aa) alpontjában, és 2. pont b) pont ba)-bc)
alpontjában szereplő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel
átveheti."
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - Nytv. 21. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

9.§

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) 21. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E torvényfelhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokatjogosultak
igényelni.]

,j) a [járműveket, a forgalmi és vezetői engedélyeket, a parkolási igazolványokat és az ideiglenes
rendszámtáblákat nyilvántartó hatóság] közúti közlekedési nyilvántartó szerv, valamint a
közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásban szereplő polgárok adatai változásának
követéséhez;"

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) Hatályát veszti az Mvt.
a) 84. § (2) bekezdésében az,, _,_a fokozott expozíciós esetet" szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)
a) 7. § (1) bekezdésj) pontjában [az ,,egyéni vállalkozói igazolvány] a ,,gépjármű törzskönyv, egyéni
vállalkozói igazolvány, hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával összefüggő" szövegrész helyébe
[az ,,egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételével és törlésével] a ,,gépjármű
törzskönyv, hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával, valamint egyéni vállalkozói tevékenység
nyilvántartásba vételével és törlésével összefüggő" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím címe és 19. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. A környezet [védelméről) védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
módosítása

19.§
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( 1) A környezet [védelméről] védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kt.) 64. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi igazgatás körébe tartozik)
,, e) anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi szempontból történő minősítési
rendszerének meghatározása, forgalomba hozataluk.] illetőleg] alkalmazásuk engedélyezése; illetve
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben ezen tevékenységek
bejelentése;"

(2) A Kt. 64/A. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az (]) bekezdésben meghatározott célra
egyéni vállalkozó esetében)
,, eb) egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, valamint az egyéni vállalkozó adószáma és statisztikai
számjele,"
(tarthatók nyilván.)

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (4) bekezdés -Tvt. 80. § (la) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Tvt. 80. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(] a) Ha az (1) bekezdés] a)-e) pontja] szerinti tevékenység végzője nem ismert, vagy kiléte nem
állapítható meg, a felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és
birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, akinek érdekében a jogsértő magatartást folytatták.
A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi a tevékenység tényleges
végzőjét, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (2)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vtv. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A hivatásos vadász egyenruha viselésére, valamint - a külön jogszabályban meghatározott
feltételekkel - szolgálati vadász- és maroklőfegyver használatára jogosult. A hivatásos vadász a
szolgálati maroklőfegyverét - a jogos védelmen túl - csak a sebzett szarvas, dám, muflon, őz és a
vaddisznó elejtésére használhatja. A hivatásos vadász nagyvad utánkeresése során a
kegyelemlövéshez legalább 5 milliméter átmérőjű sörétet is használhat."

[(2)] ill A Vtv. 100. § (1) bekezdés e) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
,,3. a hivatásos vadász esküjének szövegét, a szolgálati jelvényének mintáját,"

((3)] .(1) A Vtv. 83. § (6) bekezdésében a ,,hatósági engedély" szövegrész helyébe a ,,hatósághoz
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történő bejelentés" szöveg lép.

1(4)] ill Hatályát veszti a Vtv.
a) 50. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 51. § (1) bekezdésében az ,,1 ]és részére hitelesített szolgálati naplót ad át" szövegrész,
c) 53. § (1) bekezdés e) pontja,
d) 53. § (2) bekezdésében az ,,I ]egyúttal a hivatásos vadász szolgálati naplóját bevonja,"
szövegrész,
e) 83. § (4) bekezdés a) pontjában az,,, valamint a hivatásos vadász szolgálati naplóját"
szövegrész,
f) 83. § (4) bekezdés b) pontjában az,,, valamint a hivatásos vadász szolgálati naplója"
szövegrész,
g) 84. § (1) bekezdés i) pontjában az,, , a hivatásos vadász szolgálati naplója" szövegrészj.],

Módosítópont sorszáma: 11. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Díjtv.
a) 28. § (3) bekezdése,
h) 29. § (2) bekezdésében az .,és (3)" szövegrész,
lb)]d 31. § (6) és (7) bekezdésében az ,,A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye
fellebbezésnek." szövegrész,
lcJ]gl_ 32/A. § (5) bekezdése,
ldJ]_cl32/E. § (6) bekezdése,
[e)]tl 32/E. § (8) bekezdésében az ,,(ideértve a fellebbezés díját is)" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 12. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (6) bekezdés - Gyvt. 133/B. § 
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Gyvt. 133/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 133/B. § A gyámhatóságnak a kapcsolattartás végrehajtásának felfüggesztésére, a kapcsolattartás
megvonására és a kapcsolattartás szüneteltetésére vonatkozó döntése az [általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény]Ákr. 84. §-a alapján azonnal végrehajtható."
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Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Gyvt. XXI. Fejezete [az alábbi] a következő alcím címmel és 142/A[.]-142/D. §-sal egészül
ki:

,,Eseti gondnokok és eseti gyámok nyilvántartása

142/A. § (1) Ezen alcím hatálya kiterjed az eseti gondnokok és az eseti gyámok adatainak
nyilvántartására (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: nyilvántartás).
(2) A nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja az eseti gondnokság és eseti gyámság alá
helyezett személy jogai gyakorlásának elősegítése, illetve harmadik személyek jogainak védelme.
142/B. § (1) A nyilvántartás az eseti gondnok tekintetében a következő adatokat és a változás
időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:
a) az eseti gondnok
aa) családi és utónevét,
ab) születési családi és utónevét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja születési családi és utónevét,
ae) lakcímét,
aj) személyi azonosítóját.
b) az eseti gondnok kijelöléséről szóló döntést és annak ügyszámát,
e) az eseti gondnok kijelöléséről szóló döntést hozó hatóság megnevezését,
d) azon ügycsoportot vagy ügycsoportokat, amelyben az eseti gondnok jogosult eljárni.
(2) A nyilvántartás az eseti gyám tekintetében a következő adatokat és a változás időpontjának
megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:
a) az eseti gyám
aa) családi és utónevét,
ab) születési családi és utónevét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja születési családi és utónevét,
ae) lakcímét,
aj) személyi azonosítóját.
b) az eseti gyám kijelöléséről szóló döntést és annak ügyszámát,
e) az eseti gyám kijelöléséről szóló döntést hozó hatóság megnevezését,
d) azon ügycsoportot vagy ügycsoportokat, amelyben az eseti gyám jogosult eljárni.
(3) Az ( 1 )-(2) bekezdés b )-d) pontja szerinti adatokat a nyilvántartás közhitelesen tartalmazza.
142/C. § Az eseti gondnokot, illetve eseti gyámot kirendelő hatóság a nyilvántartásba történő
bejegyzés céljából a döntését megküldi a bíróság (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv)
részére. A nyilvántartásba az adatokat a nyilvántartást vezető szerv jegyzi be.
142/D. § A nyilvántartást vezető szerv az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást
folytató szerv, illetve más közigazgatási szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a felszámoló
részére a közfeladataik ellátása érdekében, a közfeladat megjelölése mellett a nyilvántartáshoz
ingyenesen közvetlen hozzáférést biztosít."
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (9) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(9) Hatályát veszti a Gyvt.
b) 73. § (1) bekezdés[ének felvezető szövegében] nyitó szövegrészében az ,,, és hogy a döntést
megfellebbezték-e" szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29.§

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 59. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

,,(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül hozzáfér
a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása érdekében
[az építtetők adatainak ellenőrzése],
b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések
végrehajtása céljából (az 58. § (2) bekezdésében szereplő adatokhoz]."

(2) Az Étv.
a) 2. § 2. pontjában az ,,illetőleg" szövegrész helyébe az ,,illetve" szöveg,
b) 48. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a ,,kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatóvá válik" szövegrész helyébe a ,,kivéve, ha a döntés azonnal végrehajthatóvá válik"
szöveg,
e) 62. § (1) bekezdés 27. pontjában a ,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény"
szövegrész helyébe ,,[ a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény]az Ngtv." szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § 
Módosítás jellege: módosítás

30.§

((1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 43. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A 42. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból
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aJ állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a 42. § (1)
bekezdés aJ pontja, a 42. § (1) bekezdés dJ pontjából a munkahelyre vonatkozó adatok, a 42. §
(1) bekezdés f) pontja szerinti jövedelemre vonatkozó adatok, valamint a 42. § (1) bekezdés
gJ pontja,
b) az állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az
adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében a 42. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok,
valamint a dJ pontból a munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony időtartamára vonatkozó
adatok, támogatás megállapítása és ellenőrzése érdekében az eJ pontból az egészségkárosodás
mértéke,
e) az egészségügyi ellátást nyújtó szerv (személy az egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása
érdekében a 42. § (1) bekezdés aj-e) és gJ pontja,
dJ a cégbíróság külön törvényben meghatározottak,
eJ a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a
jogosultság ellenőrzése céljából a 42. § (1) bekezdés a), dJ ésf) pontja,
f) a köztartozás behajtására törvény által felhatalmazott szervek e tevékenységük ellátása
céljából a 42. § (1) bekezdés aJ-dJ ésf) pontja,
gJ a kincstár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §
a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
139. § (2) bekezdése szerinti feladata teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetője a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben a 42. § (1) bekezdés gJ pontja,
h} a munkavállalót munkaviszonyának fennállására tekintettel kamarai nyilvántartásba,
névjegyzékbe vevő, illetve a munkavállaló munkaviszonyban töltött szakmai gyakorlatát
kamarai eljárásban vizsgáló szakmai kamarák a munkaviszony fennállásának ellenőrzése
érdekében a 42. § (1) bekezdés a) és dJ pontja,
iJ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 35/A. §-ában meghatározott Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér működtetője a 42. § (1) bekezdés aJ pontjában foglaltak közül a születési név, születési hely,
születési éve, hónapja, napja, valamint a gJ pontja,
jJ az egészségügyi államigazgatási szerv szerve egészségfejlesztési tevékenységük ellátása
céljából a 42. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontja,
kJ a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adósságrendezési eljárások lefolytatása céljából a 42. §
(1) bekezdés a), d) ésf) pontja
szerinti adatok igénylésére jogosult."

(2) A Tbj. 43. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) A 42. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokból az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési
felületen keresztüli hozzáféréssel, az egészségbiztosítási nyilvántartás adatai tekintetében
lekérdezheti
aJ a szociális igazgatás szerve a pénzbeli ellátások megállapítása, folyósítása céljából a 42. § (1)
bekezdés a) és gJ pontjában szereplő adatokat a kincstár központi szervétől, az f) pontra
vonatkozóan az állami adóhatóságtól,
bJ a munkaügyi hatóság munkaügyi ellenőrzés céljából a 42. § (1) bekezdés a) és gJ pontjában
szereplő adatokat a kincstár központi szervétől, a dJ pontra vonatkozóan az Egészségbiztosítási
Alap kezelésére kijelölt egészségbiztosítási szervtől, az eJ pontra vonatkozóan a rehabilitációs
hatóságtól, és azf) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,
cJ a családtámogatási feladatokat ellátó szerv az ellátások megállapítása, jogosultsági
feltételek ellenőrzése céljából a 42. § (1) bekezdés aJ és gJ pontjában szereplő adatokat a kincstár
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központi szervétől,
d) a rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek iránti kérelmek
elbírálása, ellátások időszaki felülvizsgálata, jogalap nélkül kifizetett ellátások visszakövetelése,
megtérítési eljárások lefolytatása, kivételes rokkantsági ellátási iránti kérelmek elbírálása
céljából a 42. § (1) bekezdés a) és g) pontjában szereplő adatokat a kincstár központi szervétől,
a d) pontra vonatkozóan az Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt egészségbiztosítási
szervtől, az e) pontra vonatkozóan a rehabilitációs hatóságtól, és azj) pontra vonatkozóan az
állami adóhatóságtól,
e) a gyámhatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából a 42. § (1)
bekezdés a) és a 42. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő adatokat a kincstár központi szervétől,
a 42. § (1) bekezdés azj) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,
j) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ellátások megállapítása, jogosultsági feltételek
ellenőrzése céljából a 42. § (1) bekezdés az a), e) és a 42. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő
adatokat a kincstár központi szervétől, a d) pontra vonatkozóan az Egészségbiztosítási Alap
kezelésére kijelölt egészségbiztosítási szervtől, az e) pontra vonatkozóan a rehabilitációs
hatóságtól, és azj) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,
g) az állami foglalkoztatási szerv rehabilitációs szolgáltatás nyújtása és a rehabilitációs célú
munkaközvetítésben való közreműködés céljából a 42. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában
szereplő adatokat a kincstár központi szervétől, a 42. § (1) bekezdés d) pontra vonatkozóan az
Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt egészségbiztosítási szervtől, a 42. § (1) bekezdés e)
pontra vonatkozóan a rehabilitációs hatóságtól, és a 42. § (1) bekezdésj) pontra vonatkozóan
az állami adóhatóságtól."]

[(3)]ill A [Tbj.]társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44/A. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A kincstár központi szerve a 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi adatok és
a TAJ-szám megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosítási szerv részére a gyermekgondozást
segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesülő
személyekről az ellátást megállapító határozat véglegessé válását és az ellátás megszűnését követő
10 napon belül. Az adatok átadásának módjáról a kincstár központi szerve és az egészségbiztosítási
szerv megállapodást köt."

[(4)]ill Hatályát veszti a Tbj. 34. § (7) bekezdésében az ,,első fokú" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1 )-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. § 

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
64. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.,(8) Ha a nyugdíjas az egészségi állapottól függő nyugellátás felülvizsgálata során az egészségi
állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által
megállapított határidőn belül nem küldi meg, a nyugellátást az erről szóló határozat keltét követő
hónap első napjával meg kell szüntetni."
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[(1)](1} A [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban:] Tny.[)] 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) az állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a (2) bekezdés
a) pontja[, valamint a (2) bekezdés]és d) pontja,
b) az állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az
adóvégrehajtási eljárás lefolytatása érdekében, a támogatás megállapítása és ellenőrzése érdekében a
(2) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatok, a (2) bekezdés e) pontjából a rokkantság fokára vonatkozó
adatok, valamint a (2) bekezdész) pontja,
e) az egészségügyi ellátást nyújtó szerv, személy az egészségügyi szolgáltatói feladataik ellátása
érdekében a (2) bekezdés a)-e) pontja,
d) a cégbíróság a külön törvény,
e) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság
ellenőrzése, valamint a menekültügyi eljárás során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban
foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából a (2) bekezdés a), d) ésf) pontja,
f) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve tervezési
és érdekvédelmi feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében a Magyar Honvédség
szociális gondoskodási körébe tartozók esetében a (2) bekezdés a), e), g) és h) pontja,
g) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás megállapítása céljából a (2)
bekezdés a)-d) és.f) pontja,
h) az egészségügyi államigazgatási szerv szervei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából
a (2) bekezdés a)-e) pontja,
i) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából
a (2) bekezdés d) pontja,
j) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény [7. § (1) bekezdés e)
pontjában]35/A. §-ban meghatározott szervezet a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási utalványban
részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja
szerinti adatok igénylésére jogosult."

[(2)]ill A Tny. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen
keresztüli hozzáféréssel
a) a munkaügyi és munkavédelmi, a családtámogatási, a rehabilitációs, a szociális és a gyámügyi
igazgatás szerve, valamint az állami foglalkoztatási szerv az ellátás megállapítása, folyósítása és
ellenőrzése, illetve munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés céljából a (2) bekezdés a)--f) és h) pontja,
b) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárása céljából a (2)
bekezdés a)-_!) és h) pontja,
e) az egészségbiztosítási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a (2) bekezdés a)
e) és h) pontja
szerinti adatok lekérdezésére jogosult."

[(3)]f..±2 A Tny. 96/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,96/C. § (1) A nyugdíj biztosítási igazgatási szerv a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három
évvel köteles a 96/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést hivatalból megküldeni a biztosítottnak, volt
biztosítottnak.
(2) Nem kell az (1) bekezdés alapján hivatalból a 96/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést megküldeni,
ha
a) a biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíjasnak minősül,
b) a biztosítottal, volt biztosítottal az egyeztetési eljárást öt éven belül már lefolytatták, vagy az
egyeztetési eljárás folyamatban van, vagy
c) a biztosított, volt biztosított részére öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság,
átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más, szolgálati idő és az öregségi nyugdíj
alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási
átutalás iránti eljárás van folyamatban.
(3) Ha az egyeztetési eljárás lezárását megelőzően a biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíj,
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék,
vagy más, a szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított
ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti kérelmet nyújt be, a kérelem az
egyeztetési eljárás megindítása iránti kérelem visszavonásának minősül."

[(4) A Tny. 64. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) Ha a nyugdíjas az egészségi állapottól függő nyugellátás felülvizsgálata során az egészségi
állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
által megállapított határidőn belül nem küldi meg, a nyugellátást az erről szóló határozat keltét
követő hónap első napjával meg kell szüntetni."]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (2) bekezdés - Ebtv. 79. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ebtv. 79. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság, a
családtámogatási feladatokat ellátó szerv, a munkaügyi és munkavédelmi hatóság, valamint a
szociális igazgatás szerve a rá vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése
esetén[, e törvény felhatalmazása alapján) a nyilvántartásba felvett adatok azon körét ismerheti
meg[-]= figyelemmel az [egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény] Eüak. rendelkezéseire is [-]= az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel,
[tevékenységükhöz]tevékenységéhez közvetlenül szükséges[ek]."

törvény szerinti
amely[ek]
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Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33.§

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) a ,,Vegyes rendelkezések" alcíme a 99/B. §-t követően a
következő 99/C. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (2) bekezdés - Kultv. 92. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kultv. 92. §-a következő 1(5)].Ll} bekezdéssel egészül ki:

,,l(S)]ill A miniszter által vezetett minisztériummal a közművelődési és közgyűjteményi
szakterületek feladatellátásához biztosított központi költségvetési forrás tekintetében az éves
költségvetési törvény előkészítése során egyeztetni kell."

Módosítópont sorszáma: 21. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kultv.
b) 92. § (4) bekezdésében az ,,az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló 1997. évi CXXIV. törvény" szövegrész helyébe az ,,az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti az Fgytv.
a) 49. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az ,,első fokú" szövegrész,
b) 51. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében [és b) pontjában] a ,,hatósági döntés[t] vagy"
szövegrész[.]_,_
e) 51. § (6) bekezdés b) pontjában a ,,hatósági döntést vagy" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (3) bekezdés - Cst. 49/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő [h)-l)] i}-o) ponttal egészül ki:

(Az egységes szociális nyilvántartásból)
,,[h)] il a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárásához
szükséges adatokat,
[i)] Jl a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelői feladatok végrehajtásához szükséges
adatokat,
[i)] kJ.. az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése érdekében
szükséges adatokat,
[kJ] ll a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátás megállapítása, egyeztetési eljárás
lefolytatása érdekében szükséges adatokat,
[/)] ml az állami foglalkoztatási szerv a gyermekek után járó támogatások lekérdezése,
nyilvántartásba vétel, ellátás megállapítása érdekében szükséges adatokat,
[m)] !11 az áldozatsegítő szolgálat az áldozatsegítő támogatások engedélyezéséhez szükséges
adatokat,
[n)] QL a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezéséhez
szükséges adatokat"
(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.)

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § 
Módosítás jellege: módosítás

47.§

(1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/G. §
(2)-( 4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A kiemelt nagyberuházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik
a) a megelőző feltárás, valamint
b) a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka
elvégzéséről, és e feladatokra vonatkozó szerződést a beruházóval a 22. § (11) bekezdésében
meghatározott 15 napos határidőn belül megköti.
(3) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésébe jogszabályban meghatározott
módon bevonható
a) a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti
Múzeum, vagy
b) a gyűjtőterületén érintett területi múzeum, vagy
e) feltárásra jogosult intézmény vagy szervezet.

(4) Amennyiben a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv régészeti feladatellátással kapcsolatos
megkeresésére a (3) bekezdésben megjelölt intézmény vagy szervezet öt napon belül nem válaszol, a
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv közvetlenül gondoskodik a régészeti feladatellátásról."
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1(1)] ill A [kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban:]
Kötv.[)] 72. §-a a következő (1 b) bekezdéssel egészül ki:
,,(1 b) A hatóság a 71. § (1) [és (2)] bekezdése szerinti védettség tényére vonatkozó adatok
[átvételéhez]átadásához az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületet biztosít [ a nyilvántartáshoz] az
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságnak az építésfelügyeleti ellenőrzés, szabálytalan építési
tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti eljárás lefolytatása céljából."

[(2)] ill Hatályát veszti a Kötv.
a) 61/J. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát" szövegrész,
b) 75/C. §-a."

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

50. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § 
Módosítás jellege: módosítás

52.§

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
a) 11. § (1) bekezdésében a ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával
(a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a ,,bírósággal" szöveg,
b) 28. § (2) bekezdésében a?; ,,az járási hivataltól" szövegrész helyébe a?; ,,a bíróságtól" szöveg,
e) 28. § (3) bekezdésében a?; ,,a?;járási hivatal" szövegrész helyébe a?; ,,a bíróság" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § 
Módosítás jellege: módosítás

55.§

(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngtv.) 11/B. § (l) bekezdése
helyébe az alábbi szöveg lép:
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,,(1) Kiemelten közérdekű beruházás esetében a Kormány rendeletben állapíthatja meg a kiemelten
közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan
a) a sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint a beruházással érintett építményekre
vonatkozó egyedi építési követelményeket,
b) a sajátos telekalakítási követelményeket,
e) az egyedi településképi követelményeket
d) az egyedi örökségvédelmi szabályokat,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a szerinti
környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat."

(2) Az Ngtv. 11/D. § (l) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

,,( 1) A Kormány a 11 /B. § ( l) bekezdése szerinti követelmények meghatározásával együtt rendeletben
határozhatja meg
a) az építésügyi hatósági eljárások - közműegyeztetésekre is kiterjedő-,
b) a telekalakítási hatósági eljárás,
e) a tűzvédelmi hatósági eljárások,
d) a településképi véleményezési és bejelentési eljárás,
e) az örökségvédelmi hatósági eljárások.
f) a környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó
ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait."

ill Hatályát veszti [a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény] az Ngtv.
a) 1/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az ,,első fokon" szövegrész,
b) 1 / A. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,elsőfokú" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tfvt.
a) l 5/C. §-ában a ,,9-13/A. §-ban" szövegrész helyébe a ,,9-13. §-ban" szöveg,
[a)] hl 18. § (1) bekezdésében, 30/A. § (1) bekezdésében az ,,Az első fokon" szövegrész helyébe az
,,A" szöveg,
[b)] fl 26. § (4a) bekezdésében a ,,hatóságnak a kormányhivatal útján felterjesztett" szövegrész
helyébe a ,,hatóság" szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § 
Módosítás jellege: módosítás

59. § 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
a) 88. § (2) bekezdésében a ,,területi műszaki biztonsági hatósághoz" szövegrész helyébe a ,,Magyar
Mérnöki Kamarához (a továbbiakban: MMK)" szöveg,
b) 88. § (2) bekezdésében a ,,műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe az ,,az MMK" szöveg,
e) 88. § (3) [és (3a)] bekezdésében az ,,a műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe az ,,az
MMK" szöveg,
dJ 88. § (3a) bekezdésében az ,,A műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe az ,,Az MMK"
szöveg,
e) 88. § (3a) bekezdésében az ,,a műszaki-biztonsági hatóság" szövegrész helyébe az ,,az MMK"
szöveg,
[e)] .fl 133. § (2) bekezdés 6. pontjában az ,,a kérelemre indult eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak és a gázszerelők bejelentése esetén fizetendő díj" szövegrész helyébe az ,,a
kérelemre indult eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60.§

(l) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) [a következő] 18. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
,,(5b) A sertés tartásával és szállításával összefüggő valamennyi bejelentési kötelezettségét az
állattartónak a tartási helyek és tenyészetek összerendeléséről történő értesítést követő három hónap
elteltét követően elektronikus úton kell teljesítenie az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé."

Módosítópont sorszáma: 31. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (2)-(8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(2) Az Éltv. 34. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy bejelentés alapján nyilvántartásba veszi"]

[(3)] .(1_) Az Éltv 38/A. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
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,,(3c) A FELIR működtetője jogosult a működésével és szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos
adatokat is a FELIR-ben kezelni."

1(4)] Ll..)_Az Éltv 38/A. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

,,(4b) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásából az (1) bekezdésben
meghatározott feladata ellátása céljából a FELIR-ben nyilvántartott egyéni vállalkozó ügyfél az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11.§ b)-k) pontjában
meghatározott adatok igénylésére jogosult."

((S)] .{12 Az Éltv. 38/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki.

,,(14) A Földmegfigyelési Operatív Központ folyamatos és térítésmentes, elektronikus hozzáférést
biztosít a Földmegfigyelési Információs Rendszer adatbázisához az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
számára a FELIR működtetésével összefüggő feladatainak ellátása érdekében."

((6)] ill Az Éltv. 38/B.§-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
,,(2b) Az e törvény, illetve a 38/A. § (3a) bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá tartozó
tevékenység végzéséhez szükséges, e törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott,
nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárást csak FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél
kezdeményezhet."

1(7)] @Az Éltv. 38/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Amennyiben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (1) és a (3) bekezdés szerinti adatokban
bekövetkezett változásról tudomást szerez - és az ügyfél az (4) bekezdés szerinti kötelezettségének
nem tett eleget - a megváltozott adatokat hivatalból vezeti át a FELIR-ben.''

1(8)] ill Az Éltv.
a) 33. § b) pontjának bb) alpontjában az ,,állati" szövegrész helyébe az ,,e törvény hatálya alá tartozó"
szöveg,
b) 34. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az ,,engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi" szövegrész
helyébe az ,,engedélyezi vagy bejelentés alapján nyilvántartásba veszi" szöveg,
f.)_64. § (8) bekezdésében az ,,az elsőfokú" szövegrész helyébe az ,,a" szöveg
lép."

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Bnytv. 72. §- a következő (lb) bekezdéssel egészül ki:
,.( 1 b) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a kérelmező a személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványa birtokában. elektronikus ügyintézési ponton keresztül is
előterjesztheti."

1(3)] .{12 A Bnytv. 72. § ( 1) bekezdésében az ,,ügyfélszolgálaton személyesen" szövegrész helyébe
az ,,ügyfélszolgálaton, valamint a kormányablakban személyesen" szöveg lép."
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Módosítópont sorszáma: 33. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (1) bekezdés - Kgfbtv. 47. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65.§

(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Kgfbtv.) 47. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A kötvénynyilvántartás a 46. § (2) [bekezdésben ]bekezdésében meghatározott adatokat
automatikusan és díjmentesen szolgáltatja a [közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény] Kknyt. szerinti járműnyilvántartásnak."

Módosítópont sorszáma: 34. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

68. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

68.§

(1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban:
Evectv.) ,,A nyilvántartást vezető szerv és a Hatóság feladatai" alcíme [címe] helyébe a következő
[rendelkezés] alcím lép:

,,A nyilvántartást vezető szerv, a bejelentésben közreműködő szerv és a Hatóságfeladatai

3/A. § (1) A nyilvántartást vezető szerv
a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, e körben törli a nyilvántartásból a jogszabálysértő
bejegyzést, javítja a hibás bejegyzést, illetve pótolja az elmulasztott bejegyzést,
b) működteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,
e) a 19/B. § szerint hatósági ellenőrzést végez,
d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a [(2)] ill bekezdés [a) és c)-1)] a-c)
[pontban ]pontjában meghatározott tevékenység felett, valamint
e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
(2) A bejelentésben közreműködő szerv (a továbbiakban: Közreműködő Szerv) országos
illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének 5. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésével kapcsolatos feladatokat.
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, Kormány által rendeletben
kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság)
a) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat,
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h) a Kormány által nyújtott elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és biztonságos kézbesítési
szolgáltatáshoz regisztrációt biztosít az egyéni vállalkozói bejelentést személyesen kezdeményező,
elektronikus azonosítással és biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő
számára, valamint
e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat."
(4) A gazdasági kamarák tájékoztatást nyújtanak az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához
szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint
a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Evectv. (a]az ,,Az egyéni vállalkozók nyilvántartása" alcíme a következő 13/A. §-sal egészül
ki:
,, 13/A. § A nyilvántartást vezető szerv közvetlen hozzáférést biztosít az egyéni vállalkozók
nyilvántartásához a Hatóságnak az egyéni vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében."

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Evectv. [a]az ..Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 38/D. §-sal egészül ki:
,,38/D. § Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január l-jén érvénytelenné válnak. Az egyéni
vállalkozó köteles 2020. március l-ig leadni az érvénytelen igazolványt az állami adóhatóság részére.
A leadott igazolványt az állami adóhatóság bevonja. Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta
le, vagy nem küldte meg, azt az állami adóhatóság visszavonja."

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (6) bekezdés b) pontja
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Evectv.
h) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 19. § (2) bekezdés a) pontjában, 38/A. § (2) bekezdésében az ,,a
Hatóság" [szövegrész]szövegrészek helyébe az ,,a Közreműködő Szerv" szöveg,
lép.
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Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Hatályát veszti az Evectv.
a) 3/A. § (2) bekezdés d) pontja,
[aj'-2) 4. § (2) bekezdésében a,, , továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése" szövegrész,
[bjf) 10. §-a,
[cjd) 11. § (1) bekezdés h) pontja,
[djg) 12. § ( 1) bekezdése,
0 14. § (2) bekezdése,
[ejg) 18. § (2) és (4) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében az ,,az állami adóhatóságot" szövegrész,
lflh) 18. § (5) bekezdése,
[g/j) 19/A. § (2) bekezdésében az ,,a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá"
szövegrész,
j) 37. § (3) bekezdése,
[hjls) 39. § e) pontja.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

70. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
[módosításáról] módosítása

Módosítópont sorszáma: 41. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (3) bekezdés - Mttv. 206. §
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Mttv. 206. § 1(3b) bekezdés az alábbi d)-e) ponttal]-a az alábbi (3c) bekezdéssel egészül
ki:

[(]:.c.1üFelhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg[)]

[,,d]~) az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás igénybevételével
összefüggő eljárási szabályokat,
[e].12) az általános adatvédelmi rendelet alapján fennálló adattörlési kötelezettséget biztosító szoftver
fejlesztését követően a minősített tanúsítvány kiadására kijelölt jogi személyt, továbbá a minősítés
feltételeit."
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Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § b)-e) pont
Módosítás jellege: módosítás

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
b) 2.§ 6. pont d) pont dc) alpontjában a ,,rádiótelefon" szövegrész helyébe a ,,mobiltelefon" szöveg,
e) 2.§ 6. pont d) pont di) alpontjában a ,,rádiótelefon" szövegrész helyébe a ,,mobiltelefon" szöveg,
d) 2. § 27. pontjában a ,,70%-ban" szövegrész helyébe a ,,hetven százalékban" szöveg,
e) 3. § (9) bekezdés f) pont fa) pontjában az ,,50%-ában" szövegrész helyébe az ,,ötven százalékában"
szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Hatályát veszti az Nkt.
[a) 21. § (12) bekezdése,]
[b ]~) 23. § ( 11) bekezdése,
[c]Q) 58. § (5a) bekezdése,
[ d]f) 96. § (3e) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (2) bekezdés - Gst. 49. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Gst. ,,14. Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 49. §-sal egészül ki:
,,49. § E törvény 10/F. §-át a (fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése
érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépését]2020.
január 1-jét követően megkötendő adósságot keletkeztető ügyletekre kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (1) bekezdés - Szabstv. 38. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

80.§

( 1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
,,(2) Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a [Nemzeti Média- és
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Hírközlési Hatóság)Kormány által kijelölt szerv, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv jár
el."

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (2) bekezdés - Szabstv. 44. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Szabstv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés szerint eljárva
a) az általános szabálysértési hatóság az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az
ugyanazon eljárás alá vont személy ellen a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást
is, kivéve a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértést, a bíróság elsőfokú hatáskörébe
tartozó szabálysértést, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a [Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság)Kormány által kijelölt szerv és az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
szabálysértéseket;
b) a bíróság az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az ugyanazon eljárás alá vont személy
ellen a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is."

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Szabstv. 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A bíróság és az általános szabálysértési hatóság jogkörében eljáró rendőrkapitányság által
kiszabott közérdekű munka végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek
hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság jogkörében eljáró
rendőrkapitányság gondoskodik. Az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv
szabálysértési hatósága által kiszabott közérdekű munka végrehajtásáról az egyes feladatok
ellátására létrehozott általános szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőrkapitányság
gondoskodik."]

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(4)] ill A Szabstv. 208/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,208/A. § (1) Aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek lefoglalását vagy elkobzását rendelték el,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a [Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság]Kormány által kijelölt szerv hatáskörébe tartozik."
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((5)] .(±2 A Szabstv. 239. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a§ a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
,,(2) Az ( 1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás az egészségügyi államigazgatási
szerv hatáskörébe tartozik.
(3) Az ( 1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre
felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot."

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A Szabstv. 252. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

,,( 10) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított 38. § (1) bekezdése alapján a
fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állományából az általános
szabálysértési hatóság személyi állományába kerülő állomány alapilletménye a jogviszonyváltáskor
nem lehet kevesebb, mint a jogviszonyváltást megelőző napon a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál
érvényes illetménye. E tekintetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 289. § (4) bekezdésétől eltérően a
rendvédelmi igazgatási alkalmazott illetménye meghaladhatja a munkakör besorolása szerinti fizetési
fokozathoz tartozó felső határt és az ehhez szükséges különbözetet korrekciós díjként kell folyósítani.
A korrekciós díj a Hszt. 289/A. § (3) bekezdésének alkalmazása során nem változtatható meg."

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Hatályát veszti a Szabstv.

1. 39. § (2) bekezdés a) pontja,
2. 40. § (5) bekezdés a) pontjában az ,,járási hivatal esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal,"
szövegrész,
3. 40. § (5) bekezdés b) pontjában az ,,fővárosi és megyei, vagy több megyei kormányhivatal
illetékességi területe esetén a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter," szövegrész,
4. 40/A. §-a,
5. 141. § (2a) bekezdése,
6. 141. § (2c) bekezdésében a ,,(2a) és (2b) bekezdés szerinti esetben a" szövegrész,
7. 144. § (2) bekezdése,
(7.] ~ 144. § (4) bekezdésében a ,,(2) és a (3) bekezdés szerinti esetben a" szövegrész,
[8.] 9. 181. § (2) bekezdése,
(9.] lQ_,_ 182. § (3) bekezdése,
(10.] u. 183. § (3) bekezdése,
[11.] R 183/A. § (3) bekezdése,
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[12.] 13. 184. § (2) bekezdése,
[13.] 11_, 189. § (6) bekezdése,
[14.] Jí 190. § (2) bekezdése,
[15.] _l_Q__, 194. § (2) bekezdése,
[16.] lL 198. § (2) bekezdése,
[17.] ~ 199. § (2) bekezdése,
[18.] 12.., 199/B. § (3) bekezdése,
[19.] 20. 199/C. § (2) bekezdése,
[20.] 2.L 201. § (5) bekezdése,
[21.] 22. 203. § (2) bekezdése,
[22.] 23. 204. § (3) bekezdése,
[23.] 24. 205. § (2) bekezdése,
[24.] 25. 206. § (2) bekezdése,
[25.] 26. 206/A. § (2) bekezdése,
[26.] 27. 206/C. § (3) bekezdése,
[27.] 28. 207. § (2) bekezdése,
[28.] 29. 208. § (2) bekezdése,
[29.] 30. 216. § (4) bekezdése,
[30.] u. 183. alcíme,
[31.] 32. 250. § (3a) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § (1) bekezdés - NAKtv. 1. alcím 15/C. § (1) bekezdés
a) pont
Módosítás jellege: módosítás

83.§

(1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban NAKtv.) 1. alcíme a következő 15/C. §-sal egészül ki:

,, 15/C. § ( 1) Az agrárkamara mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja
a) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat,
valamint"

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § 
Módosítás jellege: módosítás

93.§

[ (1)] A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a
továbbiakban: Turizmus tv.) 10. §-a a következő 1) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
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,,j) szálláshely-szolgáltatónak a tárhelyszolgáltatónál történő csatlakozásának részletszabályait"

(rendeletben határozza meg)

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § 
Módosítás jellege: módosítás

96.§

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. §-a a következő (28) és (29)
bekezdéssel egészül ki:

,,(28) A felsőoktatási információs rendszerből az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a
kormányablaknak, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, az állami foglalkoztatási szervnek,
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, valamint a rehabilitációs hatóságnak a feladatellátásához
szükséges adatok tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületet biztosít.
(29) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az óvodai nevelésben részvételre kötelezett
gyermekek nyilvántartásából, illetve a tanköteles gyermekek nyilvántartásából
a) a családi pótlékra való jogosultság ellenőrzése céljából a tankötelezettség teljesítésére vonatkozó
adatok tekintetében a családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére,
b) az árvaellátáshoz kapcsolódó kérelmek elbírásához a nyugdíj biztosítási igazgatási szerv
részére [az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvény szerinti automatikus információelérési felületet biztosít.]
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti
automatikus információelérési felületet biztosít."

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

97.§

(1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Turizmusmód
tv.) 4. § (2) bekezdésének
a) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés[ének] a) pontját [megállapító] módosító rendelkezése a
,,nemét" szövegrész helyett a ,,nemét, állampolgárságát" szöveggel,
b) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés[ének] b) pontját [megállapító] módosító rendelkezése az
,,azonosító adatait" szövegrész [helyébe] helyett az ,,azonosító adatait, a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik országbeli
állampolgár esetében ~ vízum vagy tartózkodási engedély számát, valamint a beutazás időpontját,
helyét" szöveggel,
e~ a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés[ének] e~ pontját [megállapító] módosító rendelkezése a
,,várható befejező" szövegrész helyett a ,,várható, valamint tényleges befejező" szöveggel,
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d) a Turizmus tv. 9/H. § (6) bekezdését [megállapító] módosító rendelkezése a ,,szálláshely
szolgáltatónál" szövegrész helyett a ,,szálláshely-szolgáltatásnál" szöveggel
lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (2) bekezdés - Kit. 281. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kit. 281. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
,,[(14)] @ Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a hatóság egészeként
kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási (fővárosi kerületi) hivatalt, illetve a
hatóság egészeként kizárt fővárosi és megyei kormányhivatal helyett eljáró másik fővárosi és megyei
kormányhivatalt."

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § 
Módosítás jellege: módosítás

100. § 

(1) Ez a törvény - a (2)-[(6)1.(.2..Lbekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, [(5))(±} bekezdés a), c)-f) pontja; 4. § (1) bekezdése, 7-8. §-a; 9. § (1)
bekezdése, 10. §-a; 12. § (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; 13. § (1)-(2) bekezdése, (4)
bekezdés a) pontja, (5) bekezdés at-c), f) és h) pontja; 15. § ( 1 )-(6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja;
16. §-a; 17. § (1) bekezdése; 19. § (1)-(2) bekezdése; 20. §-a; 22. § (1)-(5) bekezdése, (6) bekezdés
b) pontja; 23. § (2)-[(4)]ill bekezdése; 28. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés
d) pontja; 29. § (2) bekezdés a) és e) pontja; 31. § [(3)-(4)](1) és (4) bekezdése, (6) bekezdés e) pontja;
32. § (3) bekezdés a) pontja; 33. § (2)-(3) bekezdése; 34. § (4) bekezdés h)-i) pontja; 35. §-a; 39. §
(2) bekezdése; 40. § (1)-(2) bekezdése; 41. §-a; 42. § (2) bekezdése; 43-44. §-a; 45. § (1)-(3)
bekezdése; 47. § [(2)] ill bekezdés a) pontja; 48. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja; 51. §
(1) bekezdése; 52. §-a; 54. §-a; 57. §-a; 58. § (1) bekezdése; 59. §-a; 60. § l(l)]ill-[(7)].(fil bekezdése
és (7) a)-b) pontja; 61. §-a; 63. § (1), (3) és (4) bekezdés a)-b) pontja; 64. §[-a] (1)-(2) és (4)
bekezdése; 65. § (2) bekezdése; 66. § (1) bekezdése; 67(-68]. §-a; 68. § (5) bekezdése, (6) bekezdés
d) pontja, (7) bekezdés a)-d), Dés h)-k) pontja, 69. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése; 71. §-a; 72. § (2)
(3) bekezdése; 73. §-a; 75. § (1)-(5) bekezdése; 76. § (1)-(6) bekezdése; 77. §-a; 79. §-a; 83. §-a; 85.
§ (1) bekezdése; 86. §-a; 88. §-a; 89. § (1) bekezdése; 90-91. §-a; 94-95. §-a; 98. § (2) bekezdése
2020. január l-jén lép hatályba.

(3) A 60. § (1) bekezdése 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 64. § (3) bekezdése 2020. február l-jén lép hatályba.
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[(3)]í2l_A 2. § (l); (3)[-(4)] bekezdése, [(5)](12 bekezdés h) pontja és [(6))ill bekezdése; 3. §-a; 4. §
(3) bekezdése; 5-6. §-a; 11. §-a; 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés h) pontja, (6) bekezdése; 13. § (3)
bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés d)-e) és g) pontja; 14. §-a; 15. § (7) bekezdés b)
pontja; 17. § (2)-(3) bekezdése; 18. §-a; 19. § (3) bekezdése; 22. § (6) bekezdés a) és e) pontja, 23. §
(1) bekezdése, 24-27. §-a, 28. § (3), (6) bekezdése, (9) bekezdés a)-c) pontja; 29. § (2) bekezdés h)
pontja és (3) bekezdése, 30. §[(3)-(4) bekezdésc]-a, 31. § (5) bekezdése, (6) bekezdés a-d) pontja;
32. § (1) bekezdése, (3) bekezdés h-d) pontja, 34. § (1), (3) és (4) bekezdés a)-g) pontja; 36-38. §-a;
39. § (1) bekezdése, 40. § (5) bekezdése; 45. § (4) bekezdése; 46. §-a; 47. § [(2)]ill bekezdés h)
pontja; 48. § (4) bekezdés b) pontja; 49-50. §-a; 51. § (2) bekezdése; 53. §-a; 55[-]. § (3) bekezdése,
56. §-a; 58. § (2)-(3) bekezdése; 60. § [(8)] ill bekezdés c) pontja; 62. §; 63. § (4) bekezdés c-g)
pontja; 66. § (2) bekezdése; 69. § (1) bekezdése; 72. § (]) bekezdése; 74. §-a; 75. § (6) bekezdése;
76. § (9) bekezdése; 78. §-a; 80. §-a; 81. § (2) bekezdése; 82. §-a; 84. § (3) bekezdése; 85. § (2)
bekezdése; 89. § (2) bekezdése; 92. §-a, 98. § (1) és (3) bekezdése; 101. § ( 1) bekezdése 2020. március
l-jén lép hatályba.

[(4)](.fil_A 70. §-a 2020. március 31-én lép hatályba.

(7) A 68. § (1)-(4) bekezdése, (6) bekezdés a)-c) és e)-0 pontja, (7) bekezdés e) és g) pontja 2020.
július 1-én lép hatályba.

[(5)].(fil_A 9. § (3) és (4) bekezdése. 93. §-a 2020. szeptember l-jén lép hatályba.

[(6)].(2l_A 4. § (2) bekezdése; 9. § (2) bekezdése; 12. § (2) bekezdése; 21. §-a; 28. § (7) bekezdése,
29. §(])bekezdése, [30. § (1)-(2) bekezdése,] 31. § [(l)-(2)](2)-(3) bekezdése, 32. § (2) bekezdése,
34. § (2) bekezdése, 40. § (3)-(4) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, 47. § [(1)] ill bekezdése, 63. § (2)
bekezdése, 65. §(])bekezdése. 69. § (4)-(5) bekezdése, 76. § (7)-(8) bekezdése, 81. § (1) bekezdése,
84. § (] )-(2) bekezdése, 87. §-a, 96. §-a 2021. január l-jén lép hatályba."

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más
szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban
lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály
rendelkezése szerint kerül.
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II. rész

Módosítópont sorszáma: 58.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Szövegrész helyesen:
rendelkezése: javaslatban:

1. 1. § (12) bekezdés Magvar Állam rnazvar állam

2. 2. § (2) bekezdés- Kkt. 29. § (16) helyezését, és helyezését és
bekezdés

3. 3. § a) pont fokú"szövegrész fokú" szövegrész
4. 3. § b) pontba) alpont illetőleg"szövegrész illetőleg" szövegrész

5. 4. § (2) bekezdés - Flt. 57/C. § (3c) alpontjában, és alpontjában és
bekezdés

6. 5. § b) pont 14/B. (7a) 14/B. § (7a)
7. 6. § fejezete Fejezete
8. 7. alcím címe szervezésről szervezéséről
9. 7. § nyitó szövegrész szervezésről szervezéséről

l 0. 8. § - 1991. évi XLIX. törvény 31. melyekből amelyekből
§ ( 1) bekezdés e) pont

11. 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrész 23/A. §-al 23/A. §-sal
12. 13. § (4) bekezdés b) pont a ,,az az ,,az
13. 13. § (5) bekezdés h) pont a ,,és az ,,és

14. 15. § (5) bekezdés - Mvt. 82/D. § jegyzőkönyv-készítési jegyzőkönyvkészítési
( 1) bekezdés b) pont

15. 28. § (1) bekezdés - Gyvt. 10/B. § a-d) a)-d)
16. 28. § (1) bekezdés - Gyvt. 10/B. § törvény. törvény
17. 28. § (3) bekezdés határoz. határoz."

18. 28. § (7) bekezdés - Gyvt. 142/B. § azonosítóját. azonosítóját,
(1) bekezdés a) pont af) alpont

19. 28. § (7) bekezdés - Gyvt. 142/B. § azonosítóját. azonosítóját,
(2) bekezdés a) pont af) alpont

20. 31. § (1) bekezdés-Tny. 96. § (3) feladataik feladatai
bekezdés e) pont

21. 33. § (1) bekezdés - Kultv. 99/C. § hatályba lépésekor hatálybalépésekor
(2) bekezdés

22. 33. § (2) bekezdés nyitó szövegrész §-a következő §-a a következő

23. 34. § (2) bekezdés - Inytv. 72. § (1) hatóság, és hatóság és
bekezdés g) pont

24. 40. § (2) bekezdés nyitó szövegrész a következő a § a következő
25. 42. § (2) bekezdés d) pont az ,,nyilvántartótól" a ,,nyilvántartótól"

26. 48. § (1) bekezdés - Nsztv. 15. § szőlő, gyümölcs-, és szőlő-, gyümölcs- és
(7) bekezdés

27. 48. § (1) bekezdés-Nsztv. 15. § Dísznövény Dísznövény-
(7) bekezdés szaporítóanyag szaporítóanyag

28. 48. § (2) bekezdés - Nsztv. 23. § dísznövény dísznövény-
(2) bekezdés a) pont ab) alpont szaporítóanyagot szaporítóanyagot
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29.
58. § (1) bekezdés - Tfvt. 49. § (2) szennyvíziszap komposzt szennyvíziszapkomposzt
bekezdés a) pont

30.
58. § (1) bekezdés - Tfvt. 49. § (2) hatáskörébe, hatáskörébe.
bekezdés e) pont

31.
58. § (1) bekezdés -Tfvt. 49. § (5) pontban pontjában
bekezdés

32. 60. § (2) bekezdés - Éltv. 34. § (1) Állat-egészségügyi Állategészségügyi
bekezdés

33. 60. § (3) bekezdés nyitó szövegrész Éltv Éltv.
34. 60. § (4) bekezdés nyitó szövegrész Éltv Éltv.
35. 60. § (6) bekezdés nyitó szövegrész 38/B.§-a 38/B. §-a

36. 60. § (7) bekezdés - Éltv. 38/B. § az (4) a (4)
(5) bekezdés

37. 63. § (4) bekezdés d) pont 105/C. §-t 105/C. §-át

38. 68. § (1) bekezdés-Evectv. 3/A. § feladatokat." feladatokat.
(3) bekezdés e) pont

39. 69. § (4) bekezdés nyitó szövegrész bekezdés bekezdése
40. 69. § (5) bekezdés nyitó szövegrész bekezdés bekezdése

41. 70. § (1) bekezdés - Mttv. 184. § részére" részére,"
(2) bekezdés d) pont

42. 71. § 1) pont a ,,55%-ot" az ,,55%-ot"
43. 80. § (6) bekezdés 2. pont az .járási a .járási
44. 80. § (6) bekezdés 3. pont az .fővárosi a ,,fővárosi
45. 81. § ( 1) bekezdés nyitó szövegrész továbbiakban (Fttv.) továbbiakban: Fttv.)
46. 83. § (1) bekezdés nyitó szövegrész továbbiakban NAKtv. továbbiakban: NAKtv.
47. 83. § (2) bekezdés a) pont vállalkozó vállalkozói

48. 85. § (1) bekezdés - Földforgalmi adás-vételi adásvételi
tv. 30. § (4) bekezdés (kétszer)

49. 88. § "6 ,,6
50. 90. § (6) bekezdés a) pont Hálózatot" Hálózatot;"

51. 100. § (2) bekezdés 63. § (1), (3) és 63. § ( 1 ), (3) bekezdése
és

52. 100. § (3) bekezdés 34. § (1 ), (3) és 34. § (1), (3) bekezdése
és

53. 101. § (1) bekezdés hatályba lépésével hatálybalépésével
54. 101. § (3) bekezdés hatályba lépésével hatálybalépésével
55. 1. melléklet 2 sor D oszlop e) üzemeltetési engedély e) üzemeltetési engedély,

56. 1. melléklet 16 sor D oszlop telephelykutatási telephelykutatási
engedély engedély,

57. 1. melléklet 16 sor D oszlop e) telepítési engedély e) telepítési engedély,
58. 1. melléklet 40 sor C oszlop meg lévő meglévő
59. 1. melléklet 42 sor B oszlop építmény, esetében építmény esetében
60. 1. melléklet 44 sor C oszlop kérdésben kérdésében
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Indokolás

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

S. Tekintettel arra, hogy a módosítással érintett adatszolgáltatást az Nytv. mellett további két törvény
is tartalmazza, így javasolt a jogbiztonság elvének érvényesítése érdekében az egységes terminológia
használata.

6. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nem a jogos önvédelem, hanem a jogos
védelem esetét definiálja a 22. §-ban. A módosítás célja egyrészt a Vtv. és a Btk. közötti
koherenciazavar megszüntetése, másrészt az, hogy a hivatásos vadász szolgálati maroklőfegyverét ne
csak a saját testi épsége, hanem a Btk. 22. § ( 1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve más vagy
mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan
támadás elhárításához is használhassa.

11. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

12. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

13. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

14. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

15. Az építésügyi igazgatási szakrendszerből átvételre kerülő adatok pontosításra kerülnek

16. A T/8021. számú törvényjavaslat 2020. július l-jével hatályon kívül helyezi a a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt, így szükséges a jogszabályi kollízió feloldása

17. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

18. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

19. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

20. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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21. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

22. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

23. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

24. A módosítás lehetővé teszi, hogy kiemelt nagyberuházások esetén a jogszabályban kijelölt
örökségvédelmi szerv szakmai megfontolásai alapján határozza meg, hogy mely szervet von be
régészeti feladatai ellátásba a törvény alapján régészeti feladatellátásra jogosult szervek közül. Ezáltal
a korábban a törvényben meghatározott sorrendiség (a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi
múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum első helyen történő bevonásának
kötelezettsége) helyett a kijelölt örökségvédelmi szerv koordinációs szerepkörében eljárva, a
régészeti szervekkel egyeztetve rögtön a szabad kapacitással rendelkező szervet tudja felkérni a
régészeti feladatok ellátására. E megoldással további idő takarítható meg a kiemelt nagyberuházások
helyszínén kötelezendően lefolytatandó előzetes régészeti tevékenységek ellátása során.

25. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

26. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

27. A módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény szerinti kiemelten közérdekű beruházások
kivitelezésének gyorsítása érdekében további eltérési lehetőségeket állapít meg az önkormányzati
hatáskörben álló egyes környezetvédelmi (pl. zajvédelmi, vagy a magántulajdont korlátozó fás szárú
növények védelmére vonatkozó) szabályoktól. Ezekben a szabályozási tárgykörökben az eltérő
eljárási szabályok megállapításának lehetőségével az engedélyezési folyamatok jelentős rövidülése
érhető el.

28. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

29. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

30. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

31. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számára a személyes poggyászban található termékeknek a
határátkelőhelyeken történő ellenőrzését nem csupán az állati termékek, hanem valamennyi olyan
termék tekintetében biztosítani kell, amely az élelmiszerlánc felügyelet körébe tartozik (pl. növényi
termékek, növényvédő szerek, állatgyógyászati készítmények, stb.).

32. 2020. február l-jétől kijelölt külső helyszíneken kiépítésre kerülnek olyan elektronikus eszközök,
elektronikus ügyintézési pontok, amelyek meghatározott okmány igénylésének egyszerűsítése
érdekében lehetővé teszik, hogy az ügyfél személyesen, de ügyintézői közbeavatkozás nélkül tudjon
okmánykiállításra irányuló eljárást kezdeményezni.

33. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

34. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

35. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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36. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

37. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

38. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

39. Jogtechnikai és kodifikációs pontosítást tartalmaz.

40. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

41. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

42. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

43. Jogtechnikai és kodifikációs pontosítást tartalmaz.

44. Indokolt pontosítani, hogy a szabályozást a 2020. január 1-jét követően megkötendő adósságot
keletkeztető ügyletekre kell alkalmazni.

45-46. A sajtórendészeti vétség tekintetében az NMHH helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal
kerül kijelölésre, mint szabálysértési hatóság.

47. Az általános szabálysértési hatósági jogkör rendőrséghez történő telepítésével a korábbi, a
rendőrség által kiszabott közérdekű munka végrehajtására vonatkozó speciális szabályra és a
módosítással nem érintett 144. § (1) bekezdésének részbeni tartalmával azonos kiegészítésére nincs
szükség.

48. A sajtórendészeti vétség tekintetében az NMHH helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal
kerül kijelölésre, mint szabálysértési hatóság.

49. Az általános szabálysértési hatósági hatáskör rendőrséghez történő telepítésével a szabálysértési
hatósági ügyekben eljáró ügyintézők egy része átkerül a rendőrséghez, ezáltal kormánytisztviselői
jogviszonyuk rendészeti igazgatási alkalmazotti jogviszonyra változik. Az egyes jogviszonyokat
szabályozó törvényekben az illetménysávok eltérőek, így eltérő lehet a jelenlegi illetmény és a
rendvédelmi igazgatási jogviszonyban elérhető illetmény. A korrekciós díj biztosítja a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény besorolási szabályai szerint fizetett illetmény
megtartását az új jogviszony keretében is.

50. A kormányhivataloktól az általános szabálysértési hatáskör a rendőrséghez kerül, ezzel a
közérdekű munka végrehajtásának feladatát speciálisan meghatározó szabály hatályon kívül
helyezhető. A jogszabályhely hatályon kívül helyezése és a főszabállyá váló illetékességi szabályok
miatt a 144. § (4) bekezdésében a hivatkozás feleslegessé válik, hatályon kívül helyezhető.

51. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

52. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

53. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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54. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

55. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

56. A hatályba léptető rendelkezések módosítása. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása vezetésével
és nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok 2020. július l-jével kerülnek át az állami
adóhatósághoz.

57. Átmeneti rendelkezés kiegészítése a peres ügyekre vonatkozóan.

58. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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