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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/8017. számú

törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 1., 2., 7., 42. és 63. pontjának elfogadásához a jelen lévő

országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

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)jegyzöi 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
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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

((5))(4_') A Kkt.

a) 2. § ( 1) bekezdés b) pontjában az ,.(a továbbiakban: jármű)" szövegrész helyébe az .,(a
továbbiakban: jármű)." szöveg.

b) 20. § (2a) bekezdésében a .Jcözlckedési 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 .jarrania" szövegrész helyébe a .,tartania és erről a közlekedési
hatóságnak adatot kell szolgáltatnia" szöveg,

e) 47. § 2]_, QQP! 22.7. alpontjában a .Jcülön jogszabályban" szövegrész helyébe a .,miniszteri
rendeletben" szöveg.

f) 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában a ,,végrehajtásának" szövegrész helyébe az
,.ellátásának" szöveg

lép.

[(6)](2} Hatályát veszti a Kkt. 9. § (4) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Flt. 57/C. §-a a következő (3b)-1(3c)WD 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.
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[(3c)]í.1) 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 cj-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."

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 törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat
jogosultak igényelni.]

,.1) a [járműveket, a forgalmi és vezetői engedélyeket, a parkolási igazolványokat
és az ideiglenes rendszámtáblákat nyilvántartó hatósági 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~) bekezdést) pontjában alz] ,.[egyéni vállalkozói igazolvány! gépjármű törzskönyv.
egyéni vállalkozói igazolvány, _hatósági erkölcsi bizonyjtvá.Dy ~icíllft~_s_cí__yaj __ összefüggő''
szövegrész helyébe alz] .,[egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételével és
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törlésével! ~pjármü törzskönyv,_hatósági crkö]csi_bizonyítvány kiállításávaL valamint egyéni
vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételével és törlésével összefüggő'" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

((2) Hatályát veszti az Rtv. 84. § (2) bekezdés s) pontjában a ,,vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező" szővegrész.]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím címe és 19. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. A környezet [védelméről] y_~9slminek álta_lá11_osszabály_a_ir_<'>l szóló 1995. évi LIII. törvény
módosítása

19. § 

( 1) A környezet (védelméről! yf9fJDiént;_l<~lLé!_l~1}os ~z:_agMya_ir_QI szóló 1995. évi LI 11. 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, 1 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 ( 1) bekezdésben meghatározott célra

egyéni vállalkozó esetében)

.cb) egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, valamint az egyéni vállalkozó adószáma és
statisztikai számjele."

(tarthatók nyilván.)

Módosítópont sorszáma: 10. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - 1995. évi CXVII. törvény 81/A. § (9) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

21. § 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-a a következő (9)
bekezdéssel egészül ki:

,,(9) Az őstermelői nyilvántartást vezető szerv a szükséges adatok átvétele érdekében az
őstermelői nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületet biztosít a munkaügyi
és munkavédelmi hatóságnak a munkaügyi és munkavédelmi hatósági eljárással, ellenőrzéssel
összefüggő feladatai ellátása céljából a I81/A. §1 (2) bekezdés a) és d)-e) pontjában szereplő
adatokhoz."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (4) bekezdés-Tvt. 80. § (la) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Tvt. 80. §-a a következő ( 1 a) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) Ha az (1) bekezdés] aj-e) pontjai 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: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 
Módosítás jellege: módosítás

23.§

( 1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító
javaslat) a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt."

.,(3) A lüyélt.áspJ, vaggí~z egy~11n1ha. viselésér~,_valamint ·- a külön jogszabályban
meghatlÍJ.QA)JLJeltgteJeklwL-· SfcQlgM.?ti vaciász- é§.111arql5Jőfegyver használatára jogosult. A
hivatásos vadász a szolgálati maroklőfegyy~rgt ~ajogos védelmen túl ·· csak a sebzett szarvas,
dám, muflon, Q_Z .. é~L_él _y.éi_cicij~zn<'> slejKsS.r~ ... héis?:11álhéi.!.@~ AhiYa.tcis_Q~__vadász nagyy<1ci
utánkeresése során él kegyelemJ2.y~shsz:Jega.lább5 millim.t?1IT~tm~röj ü sörétet is használhat.''
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[(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)] (12 A Vtv. 83. § (6) bekezdésében a ,,hatósági engedély" szövegrész helyébe a ,,hatósághoz
történő bejelentés" szöveg lép.

1(4)) (22 Hatályát veszti a Vtv.

a) 50. § (2) bekezdés d) pontja,

b) 51. § ( 1) bekezdésében az ,.1 [és részére hitelesített szolgálati naplót ad át" szövegrész,

e) 53. § (1) bekezdés e) pontja,

d) 53. § (2) bekezdésében az ,,1 [egyúttal a hivatásos vadász szolgálati naplóját bevonja,"
szövegrész,

e) 83. § (4) bekezdés a) pontjában az ,, , valamint a hivatásos vadász szolgálati naplóját "
szövegrész,

t) 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: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Dijtv.

a) 28. § (3) bekezdése.

hl._29. § (2J bekezdésében az_..és (U" szövegrész.

[b))f} 31. § (6) és (7) bekezdésében az ..A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs
helye fellebbezésnek." szövegrész,

[c))g) 32/A. § (5) bekezdése.

[d)]~32/E. § (6) bekezdése,

[e)l.t) 32/E. § (8) bekezdésében az ..(ideértve a fellebbezés díját is) .. szövegrész.
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Módosítópont sorszáma: 14.
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)hlr. 84. §-a alapján azonnal
végrehajtható."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Gyvt. XXI. Fejezete [az alábbi] éltQv~t_ké:!Q alcím címmel és 142/A[.)-142/D. §-sal
egészül ki:

.Escti 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,

af) személyi azonosítóját].],

b) az eseti gondnok kijelöléséről szóló döntést és annak ügyszámát.
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c) 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,

af) személyi azonosítójátl.],

b) az eseti gyám kijelöléséről szóló döntést és annak ügyszámát,

c) 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] az Országos Bírósági Hivatal (a
továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) részére. A nyilvántartásba az adatokat a
nyilvántartást vezető szerv jegyzi be.

142/0. § 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."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (9) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(9) Hatályát veszti a Gyvt.

b) 73. § ( 1) bekezdés[énck felvezető szövegében] f1YÜ.QS7,g_vegrészében az,.. és hogy a döntést
megfellebbezték-e" szövegrész,
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Módosítópont sorszáma: 17.
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 .Jcivévc, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatóvá válik" szövegrész helyébe a .Jcivéve, 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 törvényJ,,az Ngtv.'' szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
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



10 

a) állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a
42. § (1) bekezdés a) pontja, a 42. § (1) bekezdés d) pontjából a munkahelyre vonatkozó
adatok, a 42. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jövedelemre vonatkozó adatok, valamint
a 42. § (1) bekezdés g) 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 ad) pontból a munkahelyre és a foglalkoztatási
jogviszony időtartamára vonatkozó adatok, támogatás megállapítása és ellenőrzése
érdekében az e) pontból az egészségkárosodás mértéke,

e) az egészségügyi ellátást nyújtó szerv (személy az cgészsegugyi szolgáltatói
feladataik ellátása érdekében a 42. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontja,

d) a cégbíróság külön törvényben meghatározottak,

e) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása
és a jogosultság ellenőrzése céljából a 42. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja,

f) a köztartozás behajtására törvény által felhatalmazott szervek e tevékenységük
ellátása céljából a 42. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja,

g) 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 g) 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 d) pontja,

i) 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 a) pontjában foglaltak
közül a születési név, születési hely, születési éve, hónapja, napja, valamint a g) pontja,

j) az egészségügyi államigazgatási szerv szerve egészségfejlesztési tevékenységük
ellátása céljából a 42. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontja,

k) a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adósságrendezési eljárások lefolytatása
céljából a 42. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja

szerinti adatok igénylésére jogosult."

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

a) a szociális igazgatás szerve a pénzbeli ellátások megállapítása, folyósítása
céljából a 42. § (1) bekezdés a) és g) pontjában szereplő adatokat a kincstár központi
szervétől, az t) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,

b) a munkaügyi hatóság munkaügyi ellenőrzés 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 az t) pontra vonatkozóan az állami
adóhatóságtól,

e) a családtámogatási feladatokat ellátó szerv az ellátások megállapítása,
jogosultsági feltételek ellenőrzése céljából a 42. § (1) bekezdés a) és g) pontjában szereplő
adatokat a kincstár 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 azt) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,

e) a gyámhatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából a 42. § 
(1) bekezdés a) és a 42. § (l) bekezdés g) pontjában szereplő adatokat a kincstár központi
szervétől, a 42. § (J) bekezdés azt) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,

t) 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 az t) 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. § (l) 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) bekezdést) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól."!

1(3)1(1) A [Tbj.Jtársadalombiztosításellátásaira és a n1agánny~igciijr<!J9g_osultakróLvalamint e
szolgáltatások fedezeté[öLszéJló L997- évilJ·~XX_,_llixv~11_y (a tQ_vábbiakban: Tbj.) 44/A. § (!) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,( 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. J\z adatok átadásának módjáról a kincstár központi
szerve és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt."

[(4)1.{ll Hatályát veszti a Tbj. 34. § (7) bekezdésében az .elsö fokú" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § 
Módosítás jellege: módosítás

31. § 

( 1) A társadalombi;,:tg?ítá_s_i 11y11gc:llcítcí~ról sz9ló_J997~_¢yi__1](_~Xl._tQrvény (a továbbiakban:
Tny_.)_{}"1-,§_(RJ_b_eke~cl¢se l1t::lyébe_ ct következő ren_d_t::lkezésJép:

,,(8) Ha a nyugdíjas az_c:gészségi állapottól függönyugellátás felülvizsgálata során az egészségi
állapot megáll@Jtcí~cíhoz szükséges_e_g¢1>zség!}gyi i_ratok;:t1lLDYUgdíjbiztosítási igazgatási szerv
által megállapíto_t_that<!üdő!!belül nem küldi 11_1ggL(!J}yt1gc:llá!ást az erről szóló határozat keltét
követő hóna_n_el~ő n@jávAlmeg kell s,i:üntetni.''.

[(l)L(lJ A [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban:] Tny.l)) 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) pontjai, valamint a (2) bekezdésjés 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 aj-d) pontja szerinti adatok, a (2) bekezdés e) pontjából a rokkantság
fokára vonatkozó adatok, valamint a (2) bekezdés t) pontja,

c) 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) és t) 
pontja,

t) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi
szerve tervezési és érdekvédelmi feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás
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érdekében a Magyar l Ionvédség 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) pontjábanJ35/A. §-ban meghatározott szervezet a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíj folyósító szerv által kibocsátott utazási
utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja

szerinti adatok igénylésére jogosult."

((2)1(3) A Tny. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

.• (Ja) 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)-1) és h) pontja.

b) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárása
céljából a (2) bekezdés aj-f) és h) pontja.

e) az egészségbiztosítási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a (2)
bekezdés a)-c) és h) pontja

szerinti adatok lekérdezésére jogosult."

[(3)Ji.1)_ A Tny. 96/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,.96/C. § ( 1) A nyugdíj biztosítási igazgatási szerv a nyugdíjkorhatár betöltését
megelőzően három évvel köteles a 96/8. § (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,
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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, táncmüvészeti
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."

1(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 nyugdíj biztosítási
igazgatási szerv által megállapított határidőn belül nem küldi meg, a nyugellátást az erről
szóló határozat keltét követő hónap első napjával meg kell szüntetni."!

(5) A Tny. 91. § (4) bekezdésében az ,,elsőfokú'' szövegrész helyébe az ,,ügyben eljárt" szöveg
lép.

(6) Hatályát veszti a Tny.

a) 76. §-ában az ,,elsőfokú" szövegrész,

b) 79. § (6) bekezdése,

c) 95. § (1) bekezdése,

d) 95/A. §-a,

e) 102/A. § (6) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 20.
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 1-1::: figyelemmel az [egészségügyi és
a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
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törvény) Eüak. rendelkezéseire is 1-1: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen
keresztüli hozzáférésse 1. amely I ek) 1 tevékenységükhöz I tevékenységéhez közvetlenül
szükséges! ek]."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

33.§

( 1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) a ,,Y~gyes rfn_c;lelkezések" alcíme a 99/8. §-t
követően a következő 99/C. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kultv. 92. §-a a_ következő 1(5)1 (3J_ bekezdéssel egészül ki:

,,1(5)) (3) IA minisztériummal a közművelődési és közgyűjteményi szakterületek
feladatellátásához biztosított központi költségvetési forrás tekintetében az éves
költségvetési törvény előkészítése során egyeztetni kell.] Az e törvény hatálya alá tartozó,
központi költségvetési szervként müködg intézmény_kji:ldási előirányzata terhére a tulajdonosi
j9ggyctk_9rl<Í~cíba_11 M!9 gazda_~ágiJcírsa~~g ré~zér_~ költ~~gvt::té~itámogatást nyújthat."

Módosítópont sorszáma: 23.
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: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(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 .Jiatósági döntés[t] vagy"
szövegrész[.L 

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő [h)-1)] _i)-Q) ponttal egészül ki:

(Az egységes szociális nyilvántartásból)

,,[h)I D a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési
eljárásához szükséges adatokat,

[i)] j} a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelői feladatok végrehajtásához
szükséges adatokat.

U)] k2 az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése
érdekében szükséges adatokat.

[k)] D a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátás megállapítása, egyeztetési
eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatokat,

[l)] m) az állami foglalkoztatási szerv a gyermekek után járó támogatások lekérdezése,
nyilvántartásba vétel, ellátás megállapítása érdekében szükséges adatokat,

[m)] !Ü az áldozatsegítő szolgálat az áldozatsegítő támogatások engedélyezéséhez
szükséges adatokat,

[n)] Q} a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítségnyújtási támogatások
engedélyezéséhez szükséges adatokat"

(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérhcti.)

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § 
Módosítás jellege: módosítás

47.§
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ill_ A kulturális örökség_ védeiméről szóló 2001_. éviLXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)
23/G. § (2)-( 4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések !énnek:

.,(2) A kiemelt na_gyberuházás eseténajogszabfuban kijelölt örökségvédelmi szerv
gondoskodik

hl a_kivitekzés során ~U~tandéJ LGgGszeü rrn~gfi~J~~ és szükség esetén régészeti
bontómunka

elvégzéséről, és e feladatokra_ vonatkozó_szerződést a beruházóval a 22. § (11)
bekezdésében meghatározott 15_napps határidőn belül megköti.

(3)_ _1\_Ql GS (4J l:,ekc:zdésben m~ghatározott felet_ci<1tol< elvégz~_~ébe jogszabályban
meghatározott módon_ bevonható

~--:1 gyt'!i!s:l.t~rW<,?téD__éri ntet_t _megyeLbél_tókqrü yárg~__1_1_1g0~!trD. Budapesten a Budapesti
Történeti Múzeum.

b) a gyt'.'ijtőterQLe__t~_n_ fri_nte!1Jc:r~iJeti_rnú0eL1m,___vagy

c,:)11_feltá_rá_5rajogo§_ult intézmény vélgy szer~ezc:L

(4J__ Amennyjben a _ _jog_szabályban kijelölt örökségvédelmi szerv régészeti
feladatellátással kanesolatos megkeresésére a (3_.}_J)ekezdésben megjelölt intézmény vagy
~_zervezet öt DJ!QQ.n__ _b_elül_nem vál:1s2:9_l__,__ '! jogsza_bályban kijelölt örökségvédelmi szerv
k91:'.Yctlenül g9_ndo~l<odik_<1_régG_s_2:eti_ fol<1ciatellátásról .'"

1(1)1 (1} A [kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban:]
Kötv.l)] 72. §-a a következő ( 1 b) bekezdéssel egészül ki:

.,(! b) A hatóság a 71. § (!) !és (2)1 bekezdése szerinti yéde_tts~g tényére vonatkozó
adatok [átvételéhezjátadásához 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."

(3) A Kötv_.Jil/C. § (2) bel<ezciés¢b_e11 az ,,augusztu~·, szövc:g_i:ész belyéb_e_a____,_jg1_nuár"' szöveg~

1(2)] (1) Hatályát veszti a Kötv.

a) 61/.1. § (2) bekezdés a) pontjában a ..vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát"
szövegrész.

b) 75/C. §-a.
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Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 28.
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 az ..a bíróságtól" szöveg.

e) 28. § (3) bekezdésében az ,.al'.járási hivatal" szövegrész helyébe a;: ..a bíróság" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 29. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § 
Módosítás jellege: módosítás

SS.§

W _ A nemzetg~zciasági 5;:empo11tl-l9J kiemelt jel~ntös¢gü _b~n1bázások megvalósításának
gyorsításáról és egys0~1~LÍ~ít¢séről szóló _2!.)Qfr. éyi lcllLt-9.JY~lJY__@_tov'ábbiakban: Ngtv.) 11 /B.
§_ ( 1) bekezdése_heJyfQe_a következő rend~Jke7,és lép:

1JlL~!~n.1eiten kQ.z¢rd_cküJ2~rnb_~z,~s esetében a _K9rm_~1_11_i:_engeletben állapíthatja meg
a kiemelten közérdekü. beruhá7=ás he lyszínér~ ¢s közvetle1ik.9m~z,e_t_~r~ v_q_1_1fükozóan

a.Ll!.__filljátos tclcpülésrendezésiés__bcépítési szabályokat, valamint a beruházással érintett
építményekre vonatkozóegyedi_ épjtési kövctelmé!1yeket.

b) a sajátos telekalakításiké5vetelményeket,

e) az egyedi_tckpDlésképi _követelményeket
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e) a kön}Yg_zety_édclménck általános ~/.é:tJ)áJy_airól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a
szerinti környezetvédel1J1i __ é_~ft!_~_g<ÍfJíD9VényC?k yéde?l111¢r_e_yonatkozó előírásokat."

(2) Az Ngtv. 11 /D. §(JJ_bek~~-Q~~-(?_b_c;ly¢h(?_a_k_öy(?_tke0Q rendelkezé_sJ_ép_:_

,,(1) A Kormány aJl/B . ..§_Jl).bekezdése szerinti követelmények meghatározásával
együtt rendeletben határozhatj_a_meg

a) az épít_~'>_(i_gyj_ba.!Q_sági eljárások =_KQí':JJ1_l!~RY-~~tetésekre is kiterjedő-,

b) a telekalakítási hatósági eljárás.

g) a t~lrnQ.lési<épi véle111_¢_11y~ési (.;; bejeientési_C?ijárás,

f) a körny~zet_vég(?Jrni _¢sél_téí_~_s~á_rg119_yépyc;k vfdelmére vonatkozó hatósági eljárások

ágazatjjQg~;1,a_b<Ílypan füglajtélk!_ól eltérő különq~ ~ijáréisj_sz:a_b<:1ly_ait."

Q_) Hatályát veszti la 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 .clsöfokú" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tfvt.

tl_l 5/C. §_-ábana.,9 13/h._§~ban'· szg_vegré~z_heJyéb_e él_,.9::JJ_,__§-ban" szöveg,

la)] _1-,_) 18. § ( l) bekezdésében, 30/A.§ ( 1) bekezdésében az ,,Az első fokon" szövegrész helyébe
az ,,A" szöveg,

lb)] <J. 26. § (4a) bekezdésében a ..hatóságnak a kormányhivatal útján felterjesztett" szövegrész
helyébe a ..hatóság .. szöveg

lép.
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Módosítópont sorszáma: 31.
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)I bekezdésében az .,a műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe az
,,az MMK" szöveg,

d) 88. § (3a) bekezdésében az ,,A műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe az .,Az
MMK'' szöveg,

~-L~~,-~(]_<1}J:,ekczdésébcna;L ,,a 1111'.!szaki=biztons~gi b~!Q~<:Íg'' -~Qv~gré_~1'._J~lyébe az ,,~:,,:
MMK'' szöve_g_,

(e)) D. 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: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § 
Módosítás jellege: módosítás

60. § 

(1) Az élelmiszcrláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a
továbbiakban: l"~ltv.) (a következő) 18. § (5b) (bekezdéssel egészül ki) bekezdése helyébe a
kg_yetkező rengeJke0és lép:

,,(Sb) A sertés tartásával és szállításával összefüggő valamennyi bejelentési
kötelezettségét az állattartónak a tartási helyek és tenyészetek összerendeléséröl történő
értesítést követő három hónap elteltét követően elektronikus úton kell teljesítenie az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé."

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

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

1(3)1 Q}Az Éltv~ 38/A. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

,,(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
111.§J lL_§ b)-k) pontjában meghatározott adatok igénylésére jogosult."

l(S)J 0.}Az Éltv. 38/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki.

,.(14) A Földmcgfigyelési 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."

1(6)] (2) Az f:ltv. 38/B.j-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

.. (2b) Az e törvény. illetve a 38/A. § (Ja) 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)1 (6) 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 alz] (4) bekezdés szerinti
kötelezettségének nem tett eleget - a megváltozott adatokat hivatalból vezeti át a FELIR-ben."

.,39/A'....§.Ua_??célelmiszerlánc-felügy~lc.1L~~-rv országos illetékességgel eljárva hozott
döntést, a _d_QnJé~ével sze111ben _indított kö__zig?zgélji:l~i__ Q.~r)J_~I! Jl .. J.ővárosi Törvényszék
kizárólagosan illetéke.?.,''

(8) Az Éltv.

él} }l. § JJ}J)Ql}t bb) _ alpontjáb_an <tz_,,~íllatC szövegrészhelyégf_<!L,,~_19rv¢1.1y hatálya alá tartozó··
szöveg.

b) 34. § ( 1) bekezdés nyitg_ gQy'fgr~sz,¢1J(,":IJ aí'. '°"~_11ITdély~í'.L_v_(lgy _nyilvántartásba veszi
szövegrész hely~ge_aí'._,,(,":Qgg_ci.9_ly_~i \!?gy bejelentés alapján nyilyc'lnJ?rtásh<1.veszi" szöveg,

fl64. § (8) bekezdésében az ..az elsőfokú" szövegrész helyébe az ..a" szöveg
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lép.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § 
Módosítás jellege: módosítás

63.§

( 1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az engedélyköteles erdészeti létesítmények, valamint az erdei legeltetés céljából
létesített villanypásztor kivételével, az erdészeti létesítmény létesítését bővítését,
korszerűsítését, megszüntetését vagy rendeltetésének megváltoztatását annak megkezdése előtt
legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére."

(2) Az Evt. 39. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az erdészeti hatóság térítésmentesen elektronikus hozzáférést biztosít)

,,i) a környezet- és természetvédelmi hatóság részére az erdészeti hatósági eljárásban
természetvédelmi szakkérdés vizsgálata, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek
természetvédelmi szempontú korlátozása érdekében szükséges erdők"

(Adattárban nyilvántartott adataihoz.)

(3) Az Evt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az erdőből erdei avar vagy a talaj humuszos termőrétegének összegyűjtése és
elszállítása tilos. Akáemag gyűjtése az erdészeti hatósághoz a gyűjtést megelőző legalább 30
nappal korábban történő bejelentéssel lehetséges."

,,90(N__, §_J\:;,:_ ~rgészetih<lt.9~_ág faanyag ker~sk~d_eJ111.iJ.cíncJ19-1Qsági fel ügyelete keretében
hozott döntésével szemben indított közigazgQtá~ip~rb_~11a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan
illetékes."

1(4)1 (5} Hatályát veszti az Evt.

a) 18/A. §-a,

b) 43. § (1 )-(3) bekezdése,

e) 76/A. § (3) bekezdésében a .fcllebbezésrc tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja, és

azt ,, szövegrész,
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d) 105/C. §-~t megelőző alcím címében a;,: ,,elsőfokú és másodfokú" szövegrész.

e) 105/C. ( 1) bekezdés a) pontjában az ,,elsőfokú" szövegrész.

t) 105/C. § ( 1) bekezdés b) pontja,

g) 105/0. ( 1) bekezdés nyitó szövegrészében az ..elsőfokú eljárásban" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § 
Módosítás jellege: módosítás

64.§

( 1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről. az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biomctrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.)
12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A 11. § (2) bekezdés e) pontja szerinti járművezetéstől eltiltás leteltének napját, a
végrehajtását befolyásoló tényeket és ezek fennállásának időtartamát a közlekedési hatóság
közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel, ha a vezetői engedély visszavonásáról a közlekedési
igazgatási hatóság intézkedett."

(2) A Bnytv. 17. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7a) A 16. § (2) bekezdés k) pontja szerinti járművezetéstől eltiltás leteltének napját. a
végrehajtást befolyásoló tényeket és ezek fennállásának időtartamát a közlekedési hatóság közli
a bűnügyi nyilvántartó szervvel, ha a vezetői engedély visszavonásáról a közlekedési igazgatási
hatóság intézkedett."

(3) A Bnytv. 72~- akövetkezö(I bjbckezdéssel q~észülki:

d.lliLA__b_ajósá_gi__ C'.fl<öJ_csi_ biZQfü_ű_v~11y kiJllít_ása__iránti kérelmet a kérelmező a
szen1ély,gQt1_9?$?g igaz'.o)ásá.rc1 __ alkalmas_ hatósági jgaz_o_Lvá.nya birtokában. elektronikus
ügyintézési p-0nton keresztül is előterjesztheti."

[(3)1 (_4} A Bnytv. 72. § ( 1) bekezdésében az ..ügyfélszolgálaton személyesen" szövegrész
helyébe az ,,ügyfélszolgálaton. valamint a kormányablakban személyesen" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (1) bekezdés - Kgfbtv. 47. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65.§
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( 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 Jbekezdésében meghatározott
adatokat automatikusan és díjmentesen szolgáltatja a [közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvényi .K_knyJ. szerinti járrnűnyilvántartásnak."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 3 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 
Módosítás jellege: módosítás

68.§

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

..A nyilvántartást vezető szerv, a bejelentésben közreműködő szerv és a Hatóság feladatai

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,

c) a 19/8. § szerint hatósági ellenőrzést végez,

d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a (2) bekezdés a) és cj-f) pontban
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)
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a) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat,

b) 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."

(2) Az Evectv. 7. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.,(2) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot
megfelelően töltötte ki, vagy a bejelentő az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a
nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített
elektronikus rendszeren keresztül rögzíti az egyéni vállalkozó adószámát, valamint beszerzi az
egyéni vállalkozó statisztikai számjelét.

(3) A (2) bekezdésben foglalt adatok beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv
az egyéni vállalkozót - azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával
egyidejűleg nyilvántartásba veszi, és megküldi a 9. §-ban meghatározott, a nyilvántartásba
bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést (a továbbiakban: értesítés) a bejelentő részére.

(4) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a nyilvántartást vezető
szerv nem mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.

(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg a
nyilvántartásba vételről értesíti a Központi Statisztikai Hivatalt, a Közreműködő Szervet,
valamint a Hatóságot."

(3) Az Evectv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

., 13/A. § A nyilvántartást vezető szerv közvetlen hozzáférést biztosít az egyem
vállalkozók nyilvántartásához a I latóságnak az egyéni vállalkozói tevékenység hatósági
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekéhen."

(4) Az Evectv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 14. § (1) Az egyéni vállalkozó - természetes személyazonosító adatai, lakcíme és
állampolgársági adata kivételével - a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a
változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon
(a továbbiakban: változásbejelentési űrlap) a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni. A
változásbejelentési űrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát,
valamint a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó az állami adóhatóság
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által vezetett adónyilvántartáshoz szükséges - külön törvényben rögzített - további adatokat a
nyilvántartást vezető szerv útján is eljuttathatja az állami adóhatósághoz.

(2) Az adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. és 7. §-t kell
alkalmazni azzal, hogy az értesítés az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a 9.
§ a) és b) pontjában meghatározott. valamint az adatváltozással érintett adatokat tartalmazza.

(3) A nyilvántartást vezető szerv az ( 1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben a
megváltozott adatokról értesíti a Központi Statisztikai Hivatalt a Közreműködő Szervet,
valamint a Hatóságot."

(5) Az Evectv. a következő 38/D. §-sal egészül ki:

,,38/0. § 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...

(6) Az Evectv._u.Át111_e11_eti_rc:Dd~lke?éss::k" ~J_c:í111c: a_kgy~]<t::ző 38/E._§-~al egészül ki:

,,38/E. __ §_1\lJ . .§_ __ {l)_l;)eke?dés b) pontj<:1 s;,_grinti adat()ls<!L_a 2019. december 31-i
~IJ@_Qt!l<!K _lI1_rnfolelQc:tJ -'1 nyi)v~ulart~_st vezc:tő szerv __ a7,_~éni_vállalkozói igazolvány
leadásának ellenőrzése és az egyéni vállalkozói igazolvány visszavonására irányuló eljárás
Jefolytatása érdekébe_n C1r_ehiy1llj~_,_J\? <1r_'-'.'1jyálLadatQ_~<1t_<!_ n_y__ilvántartást vezető szerv legkésőbb
2020. december 31-én törli."--~---·-···- ......-----------·---·-···-········ --- -· --·---· ···-········ -

1(6)] (?_} Az Evectv.

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. § (l) és (2) bekezdésében az ,,a Hatóságnál" szövegrész
helyébe az ,.a Közreműködő Szervnél" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 119. § (2) bekezdés a) pontjában,J 38/A. § (2) bekezdésében
az ..a Hatóság" szövegrész helyébe az ..a Közreműködő Szerv" szöveg.

c) 13. § (4) bekezdésében az ,,és a Hatóság" szövegrész helyébe az ,,és a Közreműködő Szerv"
szöveg.

d) 17. § ( 1) és (2) bekezdésében a ,,személyesen" szövegrész helyébe a ,,személyesen, postai
úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján" szöveg.

e) 19. § ( 1) bekezdés a) pontjában az ..a Hatóságnak" szövegrész helyébe az ,.a Közreműködő
Szervnek" szöveg.

!)_12. § __Q)__l,_~l<c:_;.-:cj¢~ a)_ pontjábanaz ,,a f Iatóság··_sz9vegr~~?~k_h~l)r_éQe_az__ ,,a Közremüködő
Szerv" szöveg.

(flg) 39. § ( 1) bekezdés a) pontjában a ,,nyi Ivántartást vezető szervet" szövegrész helyébe a
,.nyilvántartást vezető szervet, a Közreműködő Szervet" szöveg
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lép.

1(7)1 _{fil Hatályát veszti az Evectv.

a) 3/A. § (2) bekezdés d) pontja.,

[ajb) 4. § (2) bekezdésében a ... továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése"
szövegrész.

lbl~) 10. §-a.

lcJg) 11. § (1) bekezdés h) pontja,

ldl~) 12. § (1) bekezdése.

le]g) 18. § (2) és (4) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében az ,,az állami adóhatóságot"
szövegrész.

lflh) 18. § (5) bekezdése,

JgJi) 19/A. § (2) bekezdésében az .,a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. továbbá"
szövegrész.

(hlk) 39. § e) pontja.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

68.§

( 1) Az egyéni vállalkozóról és ~Z: egyéni cégröl szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban:
Evectv.) ,.A nyilvántartást vezető szerv és a Hatóság feladatai" alcíme [címei helyébe a
következő [ rendelkezés I alcím lép:

..A nyilvántartást vezetö szerv. a bejelentésben közreműködő szerv és a Hatóság feladatai

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.
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c) a 19/B. § szerint hatósági ellenőrzést végez,

d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a 1(2)] ill bekezdés la) és c)-t)] a-c)
(pontban ],12911tj_éiban 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: l latóság)

a) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat

b) 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

c) 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: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Evectv. [ajaz ,,A_z_cgy~1li__y_áJl<1lkozók nyilvántartása" {lif_ím_c_::i 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: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Evectv. u6.lrn~Dfti_re11.9~Jkezé!S_~_k'' al~ím9 a következő 38/D. §-sal egészül ki:
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.,38/D. § Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január l-jén érvénytelenné válnak.
Az egyéni vállalkozó köteles 2020. március l-ig leadni az érvénytelen igazolványt a[z állami
adóhatőságjllajóság részére. A leadott igazolványt alz állami adóhatósági Hatóság bevonja.
Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, azt a[z állami
adóhatósági HatQ~ág visszavonja."

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

[(],,Q_0_Fclhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg[)I

[,,dJ~) az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás
igénybevételével összefüggő eljárási szabályokat

[ejb) az általános adatvédelmi rendelet alapján fennálló adattörlési kötelezettséget
biztosító szoftver fejlesztését követően a minősített tanúsítvány kiadására kijelölt jogi személyt,
továbbá a minősítés feltételeit."

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § b), e) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

71. § 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

b) 2.§ 6. pont ci)_po11t dc) alpontjában a ,,rádiótelefon" szövegrész helyébe a ,,mobiltelefon"
szöveg,

e) 2.§ 6. pont _cl) pgnt di) alpontjában a "rádiótelefon'' szövegrész helyébe a .mobiltclcfon"
szöveg,

d) 2. § 27. pontjában a ,.70%-ban" szövegrész helyébe a .Jietven százalékban" szöveg,
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e) 3. § (9) bekezdés f}_p_Qlll fa) pontjában az .. 50%-ában·· szövegrész helyébe az .,ötven
százalékában" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Hatályát veszti az Nkt.

la) 21. § (12) bekezdése.]

1 b 1~) 23. § ( 11 ) bekezdése,

lell2) 58. § (5a) bekezdése.

!dle) 96. § (3e) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 45.
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
hatálybalépésétJ2020.január J -jét követően megkötendő adósságot keletkeztető ügyletekre
kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (l) 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
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(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság]Kormány által küelölt szerv. valamint az
egészségügyi államigazgatási szerv jár cl."

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (2) bekezdés - Szabstv. 44. § (3) bekezdés a) pont
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(!(qrmány _á.ltal kijelölt -~0.~Y 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: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

1(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: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (4) és (S) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

((4)1 0} 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 cl.
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(2) Az ( 1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a [Nemzeti Média
és Hírközlési HatóságjKormány által_k_üclölt szerv hatáskörébe tartozik."

1(5)1 (12 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: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(&6_ _S~<1b__sty_,_ 2_5 2. §-,J ;:i _l<_é)yetkS::2'.9 ( 1 0) bckezdéssc I~g¢szQJ k_i_~

,,{J O) A fővárosi_és n~ei _kormányhivatalok_ működésének_e_gyszerűsítése érdekében
egyes_ törvények módosításáról szóló 2019. évi ...Jörvénny~l megállapított 38. § (1) bekezdése
alfil2ián a fővárosi. megyei kormányhivataljárási(fövárosi kerületi}_hivatalának állományából
az általános szabálysértési_hatóság személyi állományába kerülő állomány alapilletménye a
jogviszonyváltáskor nem]ehet kevesebb. minta jogviszonyváltást megelőző napon a járási
(fővárosi kerületi_Lhivatalnál érvényes illetménye. E tekintetben a rendvédelmi feladatokat
el látó_~,;:ervc:J_i)jyi;lffiSOS_?llQm~ny~D_ak__~zQlg~Ja!U9g\/i~;z:on_yirpl 1,:z:<'>_l9_2_QJ 5. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 289. § {_4)_bekezdésétöl eltérően a rendvédelmi igazgatási alkalmazott
illetmé11yc: mGgh<!l.?cihatja . a_ munkakör besorolása szerinti . tizt?Ks_i_ fü_kozathoz tartozó felső
határt és az_ ehhez szüksé_ges_különbözetet korrekciós díjkéntkcll folyQsítani. A korrekciós díj
a Hszt. 289/A. § Qlbekezdésének alkalmazásasorán nem változtatható n~:·

Módosítópont sorszáma: 51.
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.
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5. 141. § (2a) bekezdése.

6. 141. § (2c) bekezdésében a .. (2a) és (2b) bekezdés szerinti esetben a'' szövegrész.

7. 144. § (2) bekezdés~,

17-11L 144. § (4) bekezdésében a ,,(2) és ~_(3}_!:,_eke_zdés_~erintie~etb~!l_f' szövegrész,

(8.1 9. 181. § (2) bekezdése.

(9.1 ie. 182. § (3) bekezdése,

110-1lL183. § (3) bekezdése.

( 11. 1 12..: 183/A. § (3) bekezdése.

112-1 ]3. 184. § (2) bekezdése,

(13.I L4_._ 189. § (6) bekezdése.

114-1 L'?.: 190. § (2) bekezdése.

(15.] _L(i 194. § (2) bekezdése.

(16.1 J]_,_ 198. § (2) bekezdése,

(17.) 18-: 199. § (2) bekezdése,

118.) 19. 199/B. § (3) bekezdése.

(19.] 20__,_ 199/C. § (2) bekezdése.

(20.) 2L 201. § (5) bekezdése.

121.) 22. 203. § (2) bekezdése,

122.) 23. 204. § (3) bekezdése.

(23.1 24. 205. § (2) bekezdése.

(24.) 2í 206. § (2) bekezdése,

125.) 26. 206/A. § (2) bekezdése.

126.) 27_,_ 206/C. § (3) bekezdése,

(27.) 18~ 207. § (2) bekezdése.

(28.) 22.: 208. § (2) bekezdése.
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129.) 300 216. § (4) bekezdése.

130.) 31. 183. alcíme.

131.) 32. 250. § (3a) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § (1) bekezdés - NAKtv. 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 NJ\Ktv.) 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: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § 
Módosítás jellege: módosítás

93.§

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

(Felhatalmazást kap a Kormány. hogy a)

.,j) szálláshe I y-szo lgál tatónak a tárhelyszolgáltatónál történő csatlakozásának
részletszabályait"

(rendeletben határozza meg.)

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (29) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

96.§
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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
ny i I vántartásábó 1 

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.]
~;,:_tle_k1tQJlikL!S ügyintézés és a Qi;,'.almi szolgáltatások áltaLán9s S!._a_bc!lygi_iról szóló törvény
szerinti automatikus információelérési felületet biztosít."

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § 
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.) J2. § (3) bekt.:,-,clése_h_elyébe a követ_~ez9 rGn<:l~l_kt:zfsJép__:

,Jl)_6_4, §{2) bekezdése, ~z 5.§ (31_bekt.:zdést.:, a 8. §,_yaJallli.D1~_2. és 3. alcím 2020.
szeptember l-jér1_lép hatály_bgi.~·

(2) A Turizmusmód tv. 4. § (2) bekezdésének

a) a Turizmus tv. 9/H. § ( 1) bekezdésjének] a) pontját [megállapító] 1119_ci_9_~ító rendelkezése a
..nemét" szövegrész helyett a ..nemét, állampolgárságát" szöveggel.

b) a Turizmus tv. 9/H. § ( 1) bckczdéslének] b) pontját JmegállapítóJ módosító rendelkezése az
.,azonosító adatait" szövegrész [helyébe] h~Jye?_H az ..azonosító adatait. a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik országbeli
állampolgár esetében l._l vízum vagy tartózkodási engedély számát. valamint a beutazás
időpontját, helyét" szöveggel.
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e) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdésjének] e) pontját [megállapító] módosító rendelkezése a
.várható befejező" szövegrész helyett a .várható. valamint tényleges befejező" szöveggel.

d) a Turizmus tv. 9/H. § (6) bekezdését [megállapító] m9d9sjt_ó rendelkezése a .,szálláshely
szolgáltatónál" szövegrész helyett a ,,szálláshely-szolgáltatásnál" szöveggel

lép hatályba.

1(2) A Turizmusmód tv. 12. § (3) bekezdésében a ,,2020. január l-jén" szövegrész helyébe
a ,,2020. szeptember l-jén" szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kit. 281. §-a a következő 1(14)1 (15) bekezdéssel egészül ki:

.,1(14)1 (1_5) 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: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § 
Módosítás jellege: módosítás

100. § 

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

(2) A 2. § (2) bekezdése, (5) bekezdés a), c)-t) 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 a)-e), t) 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) bekezdése; 28. § (1)-(2) és (4)-(5)
bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; 29. § (2) bekezdés a) és e) pontja; 31. §
(3)-(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)
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. § (1)-(7) bekezdése; 61. §-a; 63. § (1),
(3) és (4) bekezdés a)-b) pontja; 64. §-a; 65. § (2) bekezdése; 66. § (1) bekezdése; 67-68. §
a; 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;
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88. §-a; 89. § (1) bekezdése; 90-91. §-a; 94-95. §-a; 98. § (2) bekezdése 2020. január l-jén
lép hatályba.

(3) A 2. § (1); (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése; 3. §-a; 4. § (3)
bekezdése; 5-6. §-a; 11. §-a; 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés b) 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 b) pontja és (3) bekezdése, 30. § (3)-(4) bekezdése, 31. § (5)
bekezdése, (6) bekezdés a-d) pontja; 32. § (1) bekezdése, (3) bekezdés b-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) bekezdés b) pontja; 48. § (4) bekezdés b) pontja; 49-50.
§-a; 51. § (2) bekezdése; 53. §-a; 55-56. §-a; 58. § (2)-(3) bekezdése; 60. § (8) bekezdés; 62.
§; 63. § (4) bekezdés c-g) pontja; 66. § (2) bekezdése; 69. § (1) bekezdése; 72. § (1)
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) A 70. §-a 2020. március 31-én lép hatályba.

(5) A 9. § (3) és (4) bekezdése, 93. §-a 2020. szeptember l-jén lép hatályba.

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

.(J.lJ:z a törvény Cl (2)-(9) bekezdésben foglalt kiyétellel -- a kihirdetését _k()yc:19 11_ap9n_lé12
hatályba.

ill_b-_2:_§_í2J b_e~L'.dése, (4)_bekc::z:cl_~s_aJ_~c:l-t)_p9ntja.; <L.1.__§_(l}l;,eJezdése; a 7-8. §; a 9._§_
WJ2c:_kezg~.§~;_aJQ. §;_<1_J}.§_QJ-(4J 12c:kezcjé_sc:,_ (5}_!;,_c:kqg~il.L.QQotja; a 13. § (1)-(2)
bekezdése. (4) bekezdés a) pontja_,_í.2) bekezdés (l_)-(J_,J) és h) pontja; a 15. § (I )-( 6) bekezdése,
(7)_bGl<~_z_désa) pontja; a 16. §;a 17. § (I) bekezdése; a 19. § (l)-(2)r,ekezcl~sc:; a._2_Q,_§0!_2],_§_
(1)-(5) bekezdé~_(_())!;,ekc:zg¢s_h)pontja; a23. §_(2)-ü)bekc:z_clése; a 28. § (]J-(2) és (4)-(5)
l2~kc:zcl~s~,_(8) bekezdése, (9) bckezdésd) pontja; a 29. § (2) bekezdés a} éssJpm1tja.;AJL_§
(1) és (4) bekezdés_c:, (6)_J;,c:]<c:z_d~s ej ponüa.;_a. J_'.L§U} bekezdés a) gontja; a 33. § (2)-(3)
bekezdése; a J1. §_{4) qel<c::zdés b)-i) p9)1tja; a35_._§; a 39._§_fD_bekezdése; a 40. § ( 1 )-(21
bekezdése; a 41. §;a42._§(2)beke_zdése;a 43-44. §;_a_4_~, § (lJ:LlJ bekezdése; a 47. § (12 
bel<_c:_zci__¢s_AJPontj_a.;a 48. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdés aJp911tja;a.1:51_. §lD bekezdése; az
52. §; az 54. §;a.z_5?. §; a.z 58. § (l)_bekex.Mse; e:v59. §;e:160~_§_(2J-(6) bekezdése és (8)
bekezdés a)-:Q}pontja; a.()J, §; a 6}, § ( 1 _Lf3J bekc:zclése ¢s__(_~Jbc:kezdé~_aJ-:l2)pontj__<!_;___a._f)_U
(1)-(2) és (4) bekezdés~a_65._§_J2lbekezdése;_a 66._§(l) bekezdése; a 67. §; a 68. § (7) 
bekezdés d) p_gn_tja.-'(JD_be_kc:Ldés <1)-g),f) é_sh)-k)_pQ11tja.; a. (i9._§J2J-:O) é_s((ilí?J_bekezdése; a
ll_§_;_a._71.__§(21-Lllbekez,dése; a 73. §: a 75. §(l}(~)_bek<:'.zdése;<l_]g. §(UJ.{)J bekezdése; a
77._§;a.]9._§;a 83. §; a 85. § (I) l;,ekezdése;a86. §;<188. §;_a 89. §__(1) bekezdése; a 90-91. §;
é:1___94._§,_a.__95._§ O)bekezci_és~; a 9_8" § (2) be.kezdés~ 2020.j_a.nuár 1-j~nl_é__p hatályba.
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(4) A 64. § CD bekezdé?e 2020. február_J-jén lép hatályba.

( 5) A 2. § (lliJJbek~zg_ése, _(4)J~~l<.e0ci¢s b) pontj'1_¢s_(:i)Q(?_kezdése; a 3. §~ § ( 3) bekezdése;
az 5-6. §; a IJ, § ;__aJ]. § (1) Qt;]s_<:~zdé!Se, (~)J-,ekczclés _bJ _pQntja, {§Lh~l<c::t'-cit;se; a 13. § Dl 
b_ekez_d_é_§~,J41bc:kezdés bjpontja, (5Jbekezdés_d)-e) és g)p9ntj?; a 14,§;_?Ji _§Q) bekezdés
b) pontja; a 17. § CDJJ) bekezdése; a_l_8_._§; a 19. § (J) bekezdése; a 22. § (6) bekezdés a) és e)
PQ!nigi; a 21,_§JlJh~l<~z,dése; a 24-27. §;_<128. § (3)'-(§Jbt:;l<ezdés~ és (9) bekezdés a)-c) pontja;
a 29. § (2) bekezdés bl pi?ntjaés (J) bekezdése;_ a30._§; a 31. § (5) bekezdése és (6) bekezdés
C1_-_cll1mntj?~_é!__g._ § (1) _b<?kc::t,d_ése és (3) bel<.ezdés b-d) PQQtj<l;_A]4. §Jl-1_ ( 3) bekezdése és ( 4)
bekezdés a)-g) pontja; ?19:~--_§~<1]_9._§ (l)_bc:l<_ezcié~c:;___(!jQ.__§_{5J bekezdése; a 45. § (4)
bekezdése; a "1:fí. L <!_47. _§ _(4) pe]s~~<:i¢s b)_p9r:itj<1; a 48. § (41_bc:ke_0cl¢;;_J?}p_9ntjC1~ a 49-50. §; az
21_. § (2) bekezdése; az 53. _§~_azjUll)be_k_c:_;i:gé_._<;c:;_<1:t,56. §; az 58. § (2)-(3) bekezdése; a 60.
§_(_7) bekezdé~e_é;; (81 bekezdés__c:J_pontja; a {)_2_. §; a 63. §_(4J_beke?_cl¢~~¢~__ (:i}_bekezdés cj~g}
pontja; a 66. § (2) bekezdésc:_;_<1_69.___§_(l)_bekezdése; <!_)2_. §(])bekezdése; a 74. §; a 75. § (6)
_bekc:_;i'.Q_~~c:;_a 7(), § (9)bekc:zdése; a 78. §; a 80. §;_a 81. § (2)_1J_e]<e0d¢§~_;_<lB.__§; a 84. §Jl} 
bekezdése; a 8:i,_§J2_)_pel<_czg~'>(?_;_<l_8_2. §CD bekezdése; a 92. §; a 98. § (1) és (3) bekezdése; a
10 L§ {]Jj:l_el<ezdése; valamint a? ! .jnelléklet 2020. márci_us L-j~nL¢p b_a_t~!)rba"

(()J_A_7Q.§_ 2_Q2_Q. rnárs;illsJL~g1Jép batály b?.

ill_6_{)_8i(DJ4) bekezdése, (7)bc:l<ezdés a)~c)és e)-1) pontja, (8) _l)ek_t;;,i:_cli_,-;~}~s__glponili!,_ _<1
95. § (2) bekezdése 2020.jíi_lius l-jén 1_¢p_hatályba,

í.2l_A_4_.___§_~ke?5ié§c:_; _?_2.__§_(1J_J;,c:l<_czg¢§.(?_; a_J)_. § CD bekezdése; a 21. §; a 28. §l.Z}
bekezdése: a 22.__§__0ll_~k~?ci¢~~JL §_(2J~ntbGkezg_¢~_;_<:i 3_2_. §_(__2) bekezdése; a 34. § (2)
b_~k_E:_i'._cl_¢~c:_;__<!_4Q.__§__(J)_-.(41bekc:z;g_¢~_e; ? 42. § (]Jb_c:kc:zd.¢_s_c:;_<l 4 70_§_ (2) bekezdése; a 63. § (2)
bekezdése; a(;,~_._ §_(l}J;,~k.e:fedé?~~_<1_()2, § (4)_~(:i)_ bckt?0cl~s_t;_;__<!_l9, §_(7)-(8) bekezdése; a 81. §
(ll__b~_kezdé~~-a 84. §_(J)-_(2}bG~~~cl~§e; a 8}._§; a 2_6. § 2Q_2J.jm1_Ltá.Ll-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § 
Módosítás jellege: módosítás

100. § 

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

(2) A 2. § (2) bekezdése, (S) bekezdés a), e)-t) pontja; 4. § (1) bekezdése, 7-8. §-a; 9. § (1)
bekezdése, 10. §-a; 12. § (3)-(4) bekezdése, (S) bekezdés a) pontja; 13. § (1)-(2) bekezdése,
(4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)-e), t) 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) bekezdése; 28. § (1)-(2) és (4)-(5)
bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; 29. § (2) bekezdés a) és e) pontja; 31. §
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(3)-(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)
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. § (1)-(7) bekezdése; 61. §-a; 63. § (1),
(3) és (4) bekezdés a)-b) pontja; 64. §-a; 65. § (2) bekezdése; 66. § (1) bekezdése; 67-68. §
a; 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 2. § (l); (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése; 3. §-a; 4. § (3)
bekezdése; 5-6. §-a; 11. §-a; 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés b) 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 b) pontja és (3) bekezdése, 30. § (3)-(4) bekezdése, 31. § (5)
bekezdése, (6) bekezdés a-d) pontja; 32. § (1) bekezdése, (3) bekezdés b-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) bekezdés b) pontja; 48. § (4) bekezdés b) pontja; 49-50.
§-a; 51. § (2) bekezdése; 53. §-a; 55-56. §-a; 58. § (2)-(3) bekezdése; 60. § (8) bekezdés; 62.
§; 63. § (4) bekezdés c-g) pontja; 66. § (2) bekezdése; 69. § (1) bekezdése; 72. § (1)
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) A 70. §-a 2020. március 31-én lép hatályba.

(5) A 9. § (3) és (4) bekezdése, 93. §-a 2020. szeptember l-jén lép hatályba.

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

(DJ:,:~_<L!Qr\lé_ny a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a ki_birciet~sé_tk_öy~t<L!L@Qn lép
hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdé~c:L{"+)be_l<ezg_é~J1J¢~ _e}t)pQD_tja~_<i_J_._jJ_JJJ-,~kezdése: a 6-7. §; a 8. §
(DJJG!<~?ci{s_c;JJ 9. §; <l lI. §(3)-(4) be]sezdé~e,(5) bekezdésa) pontja; al:2._§(U~(.2) bekezdése,
( 4) bekezdés_filJ?QJ}lj_CJ,(~J_l?_~!<~~~~ a)-c,:1 f) ~;i_h) pontja; a IL+. §_(ll-(fü_b~_k_ezdése. (7) bekezdés
fil_pQ11Jjgt_; <l_J5. § (l) bekezciést:; él J 7. § ( 1 )-(2) bekezdése; a 18._§; a2Q. § ü)::GD l;,~l<_Q'.M~~ 
( 6) bekezd¢~ __!;,) p_oqli_:1; <1_ 2L § (2)-(5J__beke~clése;_ :;i_ 26. §__íJ)-(2) és ( 4 )-(5) bekezdése. (8)
b~!<czdés_e, (9) bekezdés d) pontja; a 27. § (2) bekezdés a) ésc}pontj<1; _<l 29. §_fil~~-L4}
bekezdése, ( 6) be_k~?si~s c:}JJ_Q11_tj<l~_j1__'.3Q:_§_(3}1Jc:!<q&f¢~<1)12ontj<l;_(_l 31. § (2)-(3) bekezdése; a
32_._§_(4) bekczdésh)_::i) pQQJj(!; aJ3._§; a37. §_(2)b~kezci_é;i_e_;_a 3_8._~(l)-(2) bekezdése; a 39.
§; a 40. § (2l_b~kt;'.".,9~;i_e; <1_±1--:42_. §; a _41, § {1}0) l:,_e_kc:i'.gése~ <l 42---§ (4) bekezdés a) pontja; a
~§{11-Dl p_e_l<czd~se, {4) h_eke~c1¢s a) pontja; a 49. § UJ'2_el<e0ci~~_e; ?~2Q. §; az 52. §; az 55.
§; az 56. § (ll_l,_ckezMsc_; (_1_~57_. §; az 58.§ (2)-{6) b~kczd_ésc ¢.srnlbckczdés a)-1;>) pontja; az
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59. §; a 61. §í.11 ...LD_be]s_ezdése és (5) lJ~k~z:c:1¢s_é!)-__b}_pontja; a 62. §JI )-(2) és (4) bekezdése; a
63. § (2) bekezdése~ a64. §_JI) bekezdése; a65. §;a_66. § __(_7)__bekezdés_c:I} pontja, (8) bekezdés
a)-d). f) és h)-k) P9D.till;_afil__._§_(2}:{JJés__(_g}(7JlJekqdése;E~B,_§;_a__ ~2-__§_(1)_:DJ bekezdése;
a 70._§; a 72. §J.D~(~}bc:ls_G~_ci_é?c:;__ _ct 73.~(l)-{_fü bekez:déss:__;_a.__74_,_§;__ a.7g~§;_a. 80. §; a 82. §; a
84. §; a 85. § ( 1) bekezdése; a 86-87._§_;_a90._§. a 9L§ (1) bekezdése; a 94. § (2) bekezdése
2020. január l-jén lép hat?lyl_:,_a.

(5) Az }._§_(11, (3} lJckc:~¢se, __(__4) bekezdés Q) pontja é~__ .(5) bekezdése; a 2. §; a 3. § (3)
bekezdése; <!..4.:-5. §; a J0. §; a. ]_l __ ._§Jl}_QC?ke_z_g_ése, (5Jbekezdé~_I:,}_129ntja. ( 6) bekezdése; a 12.
_§JJ_)__bek~Z,Qés~, (4}_\Jekt;zcl¢s IJ)_pontj_ct__,(5) ~]sezci~s d)-__~.L~_g) pontja; a 13. §; a 14. § (7)
bekezdés b) pQfilÍ~_;____a._ !j, _§_(21-üJ.ht;l<c:z:_g_~_~_G;_c.!_lQ,_§;_J!..JZ.. § (3) bekezdése; a 20. § (6) bekezdés
a) és e) pontj~a 21. _§J_I )j)ekezdése;_a 22-25. §~ a 2(i._§ (11.L6)bekezdése és (9) bekezdés a)
UP.Q.lltia; a 2_1 §(2J_beke;_z:gés lJ)_p_ontja. ¢s (3}bekez:c:1¢;,e; ?:)&. §_;__ a._)2._ § (5) bekezdése és ( 6)
bekezdés a:-c:l}__p..9ntja._; a 3 Q_. § ( 1_)_ bekezdése é__s (3) bekez:ci_é~ b-c!) QOD.tj_a_;___é!_l2.:....U 1 ), (3)
be]s~_;,.gés~¢~_(4.)l,e]s~7désa}g)p911_tja; a34:JQ. §;a 3]_._§ (l)_l,__ek~z:cl~_s_~~a 38_:....§_(~) bekezdése;
a. 4J._ § (4.lb~kezg¢se; a 4_4, §; a 45. §J4) bc:kezdés l:,J pol}!j'1_; a__:H5--'--§ (4)J,ekezdés b) pontja; a
:!.7-48'- §;__1:!_ 4.9.:._§ (2l.\JG!s~~¢?G;__a._z ~ L§;az _5_3. § DJ bekezdése; az_24_.__§_ ; az 56. § (2)-(3)
bekezdése;_;a0 ~&- §J7_) he]se;_z:_g_¢~e{s (&1h£~gzdés c}pontj__a;,160._§; a 2-l.___§ (4) bekezdése és
(5) bekezdés e )-g).QQ_ritja.;J!._6_4. _§í.21 be~2:d¢~_G; _a_ 67,_§ (l)_l)_~kezcl~s£..; _ct_9.9~JD bekezdése; a
71_,_§;_a 72. § _ _(fü_b_e!(_e?,dé_sf;c1_73._§__(9) I:,ekezclés.£; a 75.:.§; a}7,_§~a_7_8,_§_(2) be]sez:dés~;____a._79.
§; a 81. § (3) bekezdése: a 85. §_(_2)_bekezdése;a88,_§; a 94._§_(l}_és (3) bekezdése; a 97. § ( 1)
bek~zci¢~~\/alarnint az J. m~lléklet)Q2Q. március l-jén lép)la.@_y_I:,a.

(Q)_f\_6(i,_§Oll4J be_l<ezdéss:, (7) !)_e]sezd_és a)-c) és e)-f)pontja,(~J lJek~_z:M~s:l és_g}_Q_ontja, a
21.____§ (_2) bekezdése 2.Q2Q.júlilb'> L-j¢1J.1¢.Q._l1_at_~JylJc.!,

(7) A 8. § {3ilil4)bekezdése; a_89. § 2020. _szeptember_J-jén lép hatályba.

(8) A 3. § (1) bckezdése;_a8. §_ (2) bekezdése~a _11. § {2.) bekezdése; a 19. §; a 26. § (7)
b~h~ZQ~~~; '!27: § (1) bekezdése; a_ 29. § (2)-(3) bekezdése; a J0, § (2)~kezdése; a 32. § (2)
bekezdése; !-!J~. § 0}(4) l?ekcz<:1.¢se; a_4Q. § (1) bekezci¢~e;_;a 4.i..§_ (2) bekezdése; a 61. § (2)
bekezdése; a_9.J_._ § (l)IJel<e0cié~C?;_a 67_. § (4)~(5) bekezdése;__ él 73._§__(7):-(fil bekezdése; a 78. §
( 1) bekezdése_; a._~ L § {I )-G) bek~zdés_~; a 8_3, §; a 92. § 2021__.j_ctJrn~r 1..:i.~D.. L¢pj:iatályba.

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) ! la törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével
más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a
folyamatban 1~\/Q Q~It;~ £liá..r1Í~okbai1 az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása
a jogszabály rendelkezése szerint kerül.
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Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. § 
Módosítás jellege: elhagyás

1102. § 

E törvény

a) 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, illetve 38. cikk (1) bekezdése alapján,

b) 16. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

e) 70. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

d) 85. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.]

Módosítópont sorszáma: 61 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. §
Módosítás jellege: módosítás

103. § 

!E törvény 35. §-a, 44. §-a, 48. § (1)-(3) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, 58. § (1)
bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 66. § (1) bekezdése, 90. §-a a belső piaci szolgáltatásokról
szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja. 1 

E tQrvény 33. §-~, 42" §-?e, 46. § (1 )-(3jbckczdése és (4) bekezdésa) pon_üa_, _56.~_ülbekezd~~
~[,_§_(2J__b~~~zd¢~e,_64. §_(IJbekq:d~~e, 86. §-a a belső piaci ~ZQlgáltaJ_;ís_9kró_l ~zóló,_l_Q_QJi,
december 12-i_2006/123/EK európai parlamenti_ és tanácsi_ irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 62.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat érintett
rendelkezése:

2. § (2) bekezdés Kkt. 29. § ( 16)
bekezdés

f---2_.---------jf--3_. § a) 129nt _ _
3. 3~b) pont baJ_alpon_t __

1.

Szövegrész a
j_a__ v__ aslatban:

. . --- ---------------- -----

he l yczését. és

fokúszövcurész--· . . J;;;;, _ 

_ i lle!ő lcg''szövegrész

Szövegrész helyesen:
-"- - ······-·· ---------------- --

helyezését és

fokú" szövegrész _
illetőle " szöve zrész
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-·------·- --------------------------- --------------------------------- ·-···------- ----·-···---- ·------------ ·-------·-------

4. 4. § (2) bekezdés Flt. 5 7/C. § alpontjában, és alpontjában és
(3c) bekezdés

-------------------------------- -----------·-----------------------

5. 5. § b) pont 14/B. (7a) 14/B. § (7a)----- -- ···--·-··----·

6. 6. § __fuezete Fejezete
7. 7. alcím címe szervezésről szervezéséről

-··------------

8. 7. § nyitó szövegrész-~~.---- szervezésről szervezéséről~------------

9. 8. § - 1991. évi XLIX. törvény 31. melyekből amelyekből
§ ( 1) bekezdés e) pont

------ --
10. 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrész_ _23/A. §-al 23/A. §-sal
11. 13. § ( 4) bekezdés b)_Qont ______ a ,,az az ,,az
12. 13. § (5) bekezdés h) QOnt a ,,és az ,,és

13. 15. § (5) bekezdés -- Mvt. 82/D. § jegyzőkönyv-készítési jegyzökönyvkészítési
( 1) bekezdés b) pont

14. 28. § ( 1) bekezdés - Gyvt. 10/B. § _ a-d) a)-d)
15. 28. §_ ( 1 )bekezdés - Gyy't. 10/B. §_ ény törvény,-- ______ ,,_ 

16. 28. § (3) bekezdés_ határoz. határoz."
--------------------------

17. 31. § (1) bekezdés --Tny. 96. § (3) feladataik feladatai
bekezdés e) pont

-----·····- - ----··-----···--·--·. ,,,, § ( 1) bekezdés - Kultv. 99/C. hatályba lépésekor hatálybalépésekor18.
_) _). 

bekezdés
------- - -------------------

19. 33. § (2) bekezdés nyitó §-a következő §-a a következő
szövegrész

-·-----·- --

20. 34. § (2) bekezdés -- Inytv. 72. § hatóság, és hatóság és
( 1) bekezdés g) pont

21. 40. § (2) bekezdés nyitó a következő a § a következő
szövezrész

- -- _Q_ ------ ---- -------· -------------- -----------------------

22. 42. § (2) bekezdés d) QOnt az .nvilvántartótól" a ,,nyilvántartótól"
----- -----------------·-·- ····-··-··--·---· ·--

23. 48. § (1) bekezdés-·-·· Nsztv. 15. § szőlő, gyümölcs-, és szőlő-, gyümölcs- és

--·- (7) bekezdés _______________ --~- _ ---·---···-·- ------·····- --·-- -

24. 48. § ( 1) bekezdés Nsztv. 15. § Dísznövény Dísznövény-
(7) bekezdés __sza.R_orítóanyag szaporítóanyag

25. 48. § (2) bekezdés - Nsztv. 23. § dísznövény dísznövény-
(2) bekezdés a) pont ab) alpont____ szaporítóanyagot - szaporítóanyagot

26. 58. § ( 1) bekezdés Tfvt. 49. § szennyvíziszap komposzt szennyvíziszapkomposzt
(2) bekezdés a) pont

----- ··-·-·-·----~---·- ·--

27. 58. § ( 1) bekezdés -- Tfvt. 49. § hatáskörébe, hatáskörébe.
(2) bekezdés e) pont

28. 58. § (1) bekezdés - Tfvt. 49. § pontban pontjában
(5) bekezdés

····--•- 

29. 68. § ( 1) bekezdés - Evectv. 3/A. feladatokat." feladatokat.
§ (3) b__(?~~~dés

- - --·--·--·-------- --- ·-··---

30. 69. § (4) bekezdés nyitó bekezdés bekezdése
szövegrész

31. 69. § (5)bekezdésnyitó bekezdés bekezdése
szövegrész

----··-·---·······--··

32. 71. § l)_p-0nt_ , a ,__,:5~fo~<Jt'' az ,,55%-ot"
- - - --·---·-·-·- ,,,, 

80. § (§)_~~k~.7:d~s ?: p<J_n_l az a ,,járási --~_)_). 
-·- ,_

34. 80. § (6) bekez:_cks L_.e_ont az .fővárosi a ,,fővárosi
---·--- -----··-·-------
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81. § ( 1) bekezdés nyitó
,-
3
_
5
_· ---+--sz_"öve_g~sz _ _ .

83. § ( 1) bekezdés nyitó
szövegrész __ _

---+--

37. ---+-8_3_. § (2) bekezdés a) pont.
38. 88. § 

36.

--- ------------------ -- -------------------~ -------~

továbbiakban: Fttv.)továbbiakban (Fttv.)

továbbiakban NAKtv.
------·- ·---------------j

továbbiakban: NAKtv.
-··· -----------------------.-------

vállalkozó vállalkozói
-·---·--··· -----·-·· 

"6 ,,6
,___3_9_. --+--9_0 ·~§_(§)l,~l<._~z:d~s_a). p_()n_! _ .
1---4_0_. --+---10_1 . § 1 bekezdés
41. ---+-1_0_1_. § (3} t,~~~zdés . __
42. 1. melléklet 2 soLI) oszlop

1. melléklet 16 sor D oszlop43.

44. 1. mellél<._let 1§_ S()i-Q ()~zlop __
45. 1. melléklet 40sor C oszlop
.~§: _ __ 1. melléklet 42 sor B 0~7:_~()p
47. l.111clléklct 44 S()_r e O~'J'.Lop

Hálózatot" Hálózatot;" _
. ..... ~!_ályl,a lépésév~L hatál balé ésével ·-------

h_atályba lép~~~Y_t?l . ·-. hatálybalépésével__ _ __
e) üzemeltetési en 1edél e) üzemeltetési en 1edél
telephelykutatási telephelykutatási

_ en 1edély -___,r-e_n~1~e_de_'l~, -------,
_ _S:l_t_c:'.l(?pité_si engedély__ --·- .e) telepítési en edél ,

. m~_giévö ·-· _11:1cgle_~v_ö ___,
_építmény. esetében é_pítmény esetében __
kérdésben kérdésében------~

Módosítópont sorszáma: 63.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

-------------------------------- -- - -- -------- ·---------------- --- --------- --

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a
rendelkezése: _javaslatban:······--+---------·-----

!. § ( 12)_ bekezdés _M}lgyar ÁBam _
70. § ( 1) bekezdés· Mttv. 184. § részére"
(2lb_c~~~dés _cl}Q()nt

,., 85. § ( 1) bekezdés- Földforgalmi adás-vételi
~-'-· -~_tv__._30. §_{_4)__t,~kezdé_s (l~_t~;1:cr)

1.

2. 

Szövegrész helyesen:

magvar állam
részére."

... - -----· .. ---·· ------- ---------------------0

adásvételi

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/8017/4/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/8017/4/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/8017/4/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/8017/4/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/8017/4/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/8017/4/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

8. Jogtechnikai módosítás.A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 58., 60. és 61.

9. Lásd a T/8017/4/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

10. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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11. Lásd a T/8017/4/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

12. Lásd a T/8017/4/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

13. Lásd a T/8017/4/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

14. Lásd a T/8017/4/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

15. Az eseti gondnokok és eseti gyámok nyilvántartásának vezetésére - hasonlóan a

gondnokoltak nyilvántartásához - az Országos Bírósági Hivatal kerül kijelölésre.

16. Lásd a T/8017/4/14. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

17. Lásd a T/8017/4/15. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

18. Lásd a T/8017/4/16. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

19. Lásd a T/8017/4/17. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

20. Lásd a T/8017/4/18. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

21. Lásd a T/8017/4/19. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

22. A módosítás arra irányul. hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.) lehetővé tegye a központi

költségvetési szervként működő múzeum számára, hogy a tulajdonosi joggyakorlásában

álló gazdasági társaság részére költségvetési támogatást nyújtson.

23. Lásd a T/8017/4/21. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

24. Lásd a T/8017/4/22. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

25. Lásd a T/8017/4/23. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

26. 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

kötclezendöen lefolytatandó előzetes régészeti tevékenységek ellátása során. A javaslat a

Házszabály 44. § ( 1) bekezdés b) pontja alapján a jogrendszer belső koherenciájának

biztosítását szolgálja.

27. Lásd a T/8017/4/25. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

28. Lásd a T/8017/4/26. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

29. 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,
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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. A javaslat a

Házszabály 44. ~ ( 1) bekezdés b) pontja alapján a jogrendszer belső koherenciájának

biztosítását szolgálja.

30. Lásd a T/8017/4/28. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

31. Lásd a T/8017/4/29. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

32. Abban az esetben, ha a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerlánc

biztonsági döntésével szemben közigazgatási per megindítására kerül sor. úgy a

közigazgatási perben kizárólagosan a Fővárosi Törvényszék lesz illetékes. A javaslat a

jogrendszer egységességének megteremtését hivatott szolgálni. közvetlen összefüggésben

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő

módosításáról szóló T/8016. számú törvényjavaslattal. 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.).

33. Abban az esetben, ha a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal erdészeti döntésével

szemben közigazgatási per megindítására kerül sor. úgy a közigazgatási perben

kizárólagosan a Fővárosi Törvényszék lesz illetékes. A javaslat a jogrendszer

egységességének megteremtését hivatott szolgálni. közvetlen összefüggésben az egyes

törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő

módosításáról szóló T/8016. számú törvényjavaslattal.

34. Lásd a T/8017/4/32. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

35. Lásd a T/8017/4/33. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

36. Lásd a T/8017/4/34. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

37. A törvényjavaslat hatályon kívül helyezi az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához

kapcsolódó rendelkezéseket. így többek között az igazolvány számának, kiállítása keltének,

visszavonása és érvénytelensége tényének nyilvántartását előíró szabályokat. A

törvényjavaslat előírja továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány leadásának kötelezettségét.

melynek elmaradása esetén az igazolványt a hatóság visszavonja. A nyilvántartás ezen

adattartalmának törlése esetén azonban a hatóság nem tudja ellenőrizni, hogy ki nem tett

eleget az igazolvány-leadás törvényi kötelezettségének, ezért a módosítás lehetővé teszi az

adatok legkésőbb 2020. december 31-ig történő átmeneti megőrzését.

38. Lásd a T/8017/4/35. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

39. Lásd a T/8017/4/36. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
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40. Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január l-jén érvénytelenné válnak. Az egyéni

vállalkozóknak az igazolványt az állami adóhatóság helyett a járási hivatalokhoz kell

leadniuk bevonás érdekében. Továbbá, ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le,

vagy nem küldte meg, azt is a járási hivatal vonja vissza.

41. Lásd a T/8017/4/40. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

42. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

43. Lásd a T/8017/4/42. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

44. Lásd a T/8017/4/43. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

45. Lásd a T/8017/4/44. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

46-47. Lásd a T/8017/4/45-46. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

48. Lásd a T/8017/4/47. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

49. Lásd a T/8017/4/48. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

50. 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 a Házszabály 44. ~ ( 1) bekezdés b) pontja alapján a jogrendszer

egységességének megteremtése érdekében biztosítja a kormányzati igazgatásról szóló 2018.

évi CXXV. törvény besorolási szabályai szerint fizetett i llctmény megtartását az új

jogviszony keretében is.

51. Lásd a T/8017/4/50. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

52. Lásd a T/8017/4/51. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

53. Lásd a T/8017/4/52. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

54. Lásd a T/8017/4/53. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

55. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

56. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.

57. A hatályba léptető rendelkezések módosítása. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása

vezetésével és nyilvántartásba vételével összefüggő feladatok 2020. július l-jével kerülnek

át az állami adóhatósághoz.

58. A hatályba léptető rendelkezések módosítása a sarkalatos rendelkezések elhagyása esetére.

A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 58., 60. és 61.

59. Lásd a T/8017/4/57. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

60. A sarkalatossági rendelkezések elhagyására vonatkozó javaslat. A következő pontok

tartalmilag összefüggnek: 8., 58., 60. és 61.

61. Ajogharmonizációs záradék módosítása. A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8.,

58., 60. és 6 t.
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62. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.

63. A sarkalatos rendelkezésekre vonatkozó nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.

Budapest, 2019. december 5.

Tisztelettel:

;_ 1)/_;J 
----;· ·f:c~ .c: { ,(~

Hende Csaba

elnök


