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Összegző jelentés

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/8017) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) --- az egyes

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

46. §-a szerinti eljárásában - 2019. december 5-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,

valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő

- részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

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

követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak

javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott cl.

A Bizottság-- a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - a részletes vitát lezáró bizottsági módosító

javaslat általa támogatott pontjait, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó

összegző módosító javaslatot nyújt be.
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A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott. részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2019. december 5-én lezárta.

Budapest. 2019. december 5.

Tisztelettel:

__,~t!{ ~ , 1; 
Hende Csaba

elnök
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET

ÁLLÁSFOG LA LÁS

afővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló T/8017. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/8017/4.

számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget 1 1 zárójel közé téve. az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A I 02. § szerint a törvényjavaslat következő szerkezeti egységei sarkalatosnak minősülnek: 1.

§. 16. § (1) bekezdése, 70. § és 85. §.
Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata

szükséges.

A dokumentumban használt rövidítések:

Cst.: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

Ebtv.: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Éltv.: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

Evectv.: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

Flt.: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

törvény

Földforgalmi tv.: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.

törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXClV. törvényGst.:

Gyvt.:

lnytv.:

Kgfbtv.:

Kit.:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
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a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.

törvény

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és

forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

LXVI. törvény

Szabstv.: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

Kkt.:

Kultv.:

Mttv.:

Mvt.:

Nsztv.:

Nytv.:

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Tfvt.: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Tny.: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

Tvt.: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

I. rész

Háttéranyagpont sorszáma: 1 .
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

A módosító javaslatot(tal): -- a bizottság t~rn9gatj<!

~ az Előterjesztő (képviselője) C?gyC?tért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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( 15) ;\ települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok [ellátására
szolgálólellátását biztosító vagyona elidegenítésére és megterhelésére [e törvény
hatálybalépését követően! 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt
képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a
2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi
költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési
és a terhelési tilalom alól a települési önkormányzat kérelmére~ felmentést ad.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság tánlQg~tja

~ az Előterjesztő (képviselője) ~fil'.etért

l láttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/3.
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 .Rözlekcdési hatóság, a vámhatóság és a munkaügyi hatóság"
szövegrész helyébe a .Jcözlckcdési hatóság kivéve a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal - és a vámhatóság"
szöveg,

e) 23. § (6) bekezdésében, 25/B. § (4) bekezdés b) pontjában és (4a) bekezdésében a ,,30"
szövegrész helyébe a ,,60" szöveg,

d) 34. § (3) bekezdésében a .rartania" szövegrész helyébe a ,,tartania és erről a közlekedési
hatóságnak adatot kell szolgáltatnia" szöveg,

e) 47. § 22. pont 22.7. alpontjában a .Jcülön jogszabályban" szövegrész helyébe a .rniniszteri
rendeletben" szöveg,

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

lép.

[(6)1(2} Hatályát veszti a Kkt. 9. § (4) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

-- az Előterjesztő (képviselője) ~ctért
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Flt. 57/C. §-a a következő (3b)-1(3c)l(4.) 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.

1(3c)IW A pártfogó felügyelői szolgálatként a Kormány által kijelölt szerv a pártfogolt
számára előírt külön magatartási szabályok ellenőrzése céljából az 57/B. § (1) bekezdés 1. pont
a) pont aa) és ac)-ae) alpontjában. 1. pont c)-d) pontjában. 2. pont a) pont aa) alpontjában, és 2.
pont b) pont ba)-be) alpontjában szereplő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési
felületen keresztüli hozzáféréssel átveheti."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság !_á_irtog<!!@

- az Előterjesztő (képviselője) fgy~t~rt

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/5.
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.]

.J) a [járműveket, a forgalmi és vezetői engedélyeket, a parkolási igazolványokat
és az ideiglenes rendszámtáblákat nyilvántartó hatósági közúti közlekedési nyilvántartó
szerv, valamint a _közlckedésijgazgatási hatóság a nyilvántartásban szereplő polgárok adatai
változásának követéséhez; ..

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tárnog<!tja

az Előterjesztő (képviselője) ~gyetér_!
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/6.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tám9gatja

-- az Előterjesztő (képviselője) ~gyetirt

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (l) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

16.§

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)

a) 7. § ( 1) bekezdést) pontjában [az ,,egyéni vállalkozói igazolvány! ~-~,g_~pjármü törzskönyv,
egyéni vállalkozói igazolvány, hatósági erkölcsi bizonxítvány kiállításával összefüggő'"
szövegrész helyébe [az ,,egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételével és
törlésével] a ..géJ2iármü törzskönyv. hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával, valamint
egyéni vállalkozói tevékeny~ nyilvántartásba vételével és törlésével összefügg_g_" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság 11_e1_11_táJ119g_atjé_!

~- az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím címe és 19. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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19. A környezet [védelméről] ~édelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
módosítása

19. §

( 1) A környezet [védelméről] védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Kt.) 64. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A környezetvédelmi igazgatás körébe tartozik)

,,e) anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi szempontból történő
minősítési rendszerének meghatározása, forgalomba hozataluk.] illetőleg] alkalmazásuk
engedélyezése; illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben
ezen tevékenységek bejelentése;"

(2) A Kt. 64/A. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

egyéni vállalkozó esetében)

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

(tarthatók nyilván.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

I Iáttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (4) bekezdés -Tvt. 80. § (la) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

,,( 1 a) 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 érdekéhen 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 öt
terheli."

J\ módosító javaslatot(tal): a bizottság t~111ogéltja

az Előterjesztő (képviselője) c::gy__e!ért
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/10.
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."

.J.3) A hivatásos vadász_ egy~ruha_viselésére, valamint - a külön jogszabályban
meghatározott feltét~!ekkel - szolgálati vadász- é~ maroklőfegyver használatára jogosult. A
b_iyatásos vadás~_a_s~oJwI~ti_ 1}_1,![_0K_I.Qft":gyvt":[ét- ajogos y_écl_~LII!~llttlL~.s:.?_<!!<.J!sebzett szarvas,
dám. muflon. őz és a vaddisznó _elejtésére h~s~_11álh(!!j;!. A hivatásos vadász nagyvad
utánkeresésesorán a ke_gyelemlövéshezlegalább5 milliméter átrnérőjü sörétet is használhat.''

1(2)] (l) 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,"

1(3)] (LJJ A Vtv. 83. § (6) bekezdésében a .Jiatósági engedély" szövegrész helyébe a .Jiatósághoz
történő bejelentés" szöveg lép.

1(4)] ill Hatályát veszti a Vtv.

a) 50. § (2) bekezdés d) pontja.

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

e) 53. § ( 1) bekezdés e) pontja.

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

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

f) 83. § (4) bekezdés b) pontjában az ,. , valamint a hivatásos vadász szolgálati naplója"
szövegrész,
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g) 84. § (1) bekezdés i) pontjában az,,, a hivatásos vadász szolgálati naplója" szövegrészl.],

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támofü!tt!

- az Előterjesztő (képviselője) ~etért

Háttéranyagpont sorszáma: 11. 
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Díjtv.

a) 28. § (3) bekezdése,

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

(c)]Q} 32/A. § (5) bekezdése,

ld)]f}32/E. § (6) bekezdése,

(e)]_t) 32/E. § (8) bekezdésében az ,.(ideértve a fellebbezés díját is)" szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támog_c1tja

- az Előterjesztő (képviselője) ~et¢rt

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (6) bekezdés - Gyvt. 133/8. §
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 törvényJf\kr. 84. §-a alapján azonnal
végrehajtható."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tán1_Qg<!_tj_éi
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- az Előterjesztő (képviselője) f~tért

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Gyvt. XXI. Fejezete [az alábbi] ci_kQvctk~z:ő alcím címmel és 142/Al-1-142/0. §-sal
egészül ki:

,,Eseti gondnokok és eseti gyámok nyilvántartása

142/A. § ( 1) Ez:e_Q alcím hatálya kiterjed az eseti gondnokok és az eseti gyámok
adatainak nyilvántartására (ezen alcím alkalmazásában a tovább_i~kbarr: 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,

e) az eseti gondnok kijelöléséről szóló döntést hozó hatóság megnevezését,

d) azon ügycsoportot vagy ügycsoportokat. amelyben az eseti gondnok jogosult eljárni.

(2) A nyilvántartás az eseti gyám tekintetében a következő adatokat és a változás
időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:

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

e) az eseti gyám kijelöléséről szóló döntést hozó hatóság megnevezését,

d) azon ügycsoportot vagy ügycsoportokat, amelyben az eseti gyám jogosult eljárni.

(3) Az (l)-(2) bekezdés bj-d) pontja szerinti adatokat a nyilvántartás közhitelesen
tartalmazza.

142/C. § Az eseti gondnokot, illetve eseti gyámot kirendelő hatóság a nyilvántartásba
történő bejegyzés céljából a döntését megküldi a bíróság (a továbbiakban: nyilvántartást vezető
szerv) részére. A nyilvántartásba az adatokat a nyilvántartást vezető szerv jegyzi be.

142/D. § A nyilvántartást vezető szerv az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő
eljárást folytató szerv, illetve más közigazgatási szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a
felszámoló részére a közfeladataik ellátása érdekében, a közfeladat megjelölése mellett a
nyilvántartáshoz ingyenesen közvetlen hozzáférést biztosít."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem tá!llogatja

- az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/l 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (9) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(9) Hatályát veszti a Gyvt.

b) 73. § ( 1) bekezdés I ének felvezető szövegében l nyjt_ó szgyegré~zéQ~_D. az ,,, és hogy a döntést
megfellebbezték-e" szövegrész,

A módosító javaslatot(tal): a bizottság támogatja
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-- az Előterjesztő (képviselője) ~_gy_et~J:!

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

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

,,( 11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen keresztül
hozzáfér

a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők beazonosítása
érdekében [az építtetők adatainak ellenőrzései,

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 .Jcivéve, 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 szem pontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvényl,_~Ngtv." szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság támogatja

-- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
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Módosítás jellege: módosítás

30.§

1(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

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 egészsegugyi 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 XLVI 1. 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,
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j) az egészségügyi államigazgatási szerv szerve egészségfejlesztési tevékenységük
ellátása céljából a 42. § (1) bekezdés a)-c) 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:

,,(1 a) 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 f) 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 f) pontra vonatkozóan az állami
adóhatóságtól,

c) 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 c) pontra vonatkozóan a rehabilitációs
hatóságtól, és az f) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól,

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

f) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ellátások megállapítása, jogosultsági
feltételek ellenőrzése céljából a 42. § (1) bekezdés az a), c) 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 f) pontra vonatkozóan az állami
adóhatóságtól,

g) az állami foglalkoztatási szerv rehabilitációs szolgáltatás nyújtása és a
rehabilitációs célú munkaközvetítésbcn való közreműködés céljából a 42. § (1) bekezdés
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a)-c) és g) pontjában szereplő adatokat a kincstár központi szervétől, a 42. § (1) bekezdés
d) pontra vonatkozóan az Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt egészségbiztosítási
szervtől, a 42. § (1) bekezdés e) pontra vonatkozóan a rehabilitációs hatóságtól, és a 42. §
(1) bekezdés f) pontra vonatkozóan az állami adóhatóságtól."I 

l(3)Jü} A !Tbj. H~r~adalQ111!?i;:tQsjtás _ellcí.tás<1Lr_<!_~S_<lf}l<1gánnyugQíjrajggosultakról, valamint e
szolgáltatások fed_~:z:~tfr9Isz9ló 1 ~_97. évi LXXX. t9rvétl)'._l(lJ_Q~IJj)jakban: TbjJ 44/A. § ( 1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1(4)JGD Hatályát veszti a Tbj. 34. § (7) bekezdésében az ,,első fokú" szövegrész.

A módosító javaslatot(tal ): -- a bizottság tá111Qg_atja

az Előterjesztő (képviselője) E:gyet~rt

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

( 1) A társadalombiztosítási nyugellátásrólszóló 1997. évi __LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny.) 64. § (8) bekezdése helyé!?~<!__köyetkező rendeJk~;:~s lép:

,.(8) Ha a nyugdíjas az egészségi_<!.ll_fü2QJtól_Ji_igg_ő3_iy_L_1g~llátás felülvi~gálata során az egészségi
áHClJJOLnJ_egcí.llapítcí._scí.hQz szükséges egészségügyi iratokat a nyugdíjbiztQ~i!ási jgClzgatási szerv
által megállapított határidőn belül nem_küldi_meg. a nyugellátást az erről szóló határozat keltét
követő hónap első napjávalmeg_ke[I szüntetni.''

l(l)JQ} A [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: 1 Tny.1)1 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) bckezdéslés d) pontja.

b) az állami adóhatóság. az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése
és az adóvégrehajtási eljárás lefolytatása érdekében. a támogatás megállapítása és ellenőrzése
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érdekében a (2) bekezdés a)-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
ajogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából a (2) bekezdés a), d) és f)
pontja,

f) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi
szerve tervezési és érdekvédelmi feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás
érdekében a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozók esetében a (2)
bekezdés a), c ). 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) pontjában1J5/A. §-ba_n meghatározott szervezet a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási
utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja

szerinti adatok igénylésére jogosult."

[(2)10J A Tny. 96. ~-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti
automatikus információelérési felületen keresztüli hozzáféréssel

a) a munkaügyi és munkavédelmi. a családtámogatási. a rehabilitációs. a szociális és a
gyámügyi igazgatás szerve, valamint az állami foglalkoztatási szerv az ellátás megállapítása,
folyósítása és ellenőrzése, illetve munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés céljából a (2)
bekezdés aj-f) és h) pontja.

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

c) az egészségbiztosítási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a (2)
bekezdés a)-c) és h) pontja
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szerinti adatok lekérdezésére jogosult."

1(3)]_(4) 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/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést hivatalból
megküldeni a biztosítottnak, volt biztosítottnak.

(2) Nem kell az ( 1) bekezdés alapján hivatalból a 96/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést
megküldeni, ha

a) a biztosított volt biztosított öregségi nyugdíjasnak minősül,

b) a biztosítottal, volt biztosítottal az egyeztetési eljárást öt éven belül már lefolytatták,
vagy az egyeztetési eljárás folyamatban van. vagy

e) a biztosított volt biztosított részére öregségi nyugdíj. korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, átmeneti bányászjáradék. táncművészeti életjáradék, vagy más, szolgálati idő és az
öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy
nyugdíjbiztosítási átutalás iránti eljárás van folyamatban.

(3) Ha az egyeztetési eljárás lezárását megelőzően a biztosított, volt biztosított öregségi
nyugdíj. korhatár előtti ellátás. szolgálati járandóság. átmeneti bányászjáradék, táncművészeti
életjáradék. vagy más. a szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset
alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti kérelmet nyújt
be. a kérelem az egyeztetési eljárás megindítása iránti kérelem visszavonásának minősül."

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.

e) 95. § ( l) bekezdése,

d) 95/A. §-a,

e) 102/A. § (6) bekezdése.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tárn9g_c1tji_i

- az Előterjesztő (képviselője) ~gygért

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (2) bekezdés - Ebtv. 79. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

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

A módosító javaslatot(tal): ·· a bizottság tárnogé_!tja

-· az Előterjesztő (képviselője) ~gyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/19.
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 ,,Vegys_srer1_d~Jkeí'.~~~I<'' alcíme a 99/B. §-t
követően a következő 99/C. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) (?gyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
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Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

,,l(S)JLU A mi11is_?:ter --~Ital. vezetett minisztériummal a közművelődési és
közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához biztosított központi költségvetési forrás
tekintetében az éves költségvetési törvény előkészítése során egyeztetni kell."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság !J~J11 tá_r:11Qgatjc.1

az Előterjesztő (képviselője) nem~rt_~

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kultv.

b) 92. § (4) bekezdésében az ,,az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény" szövegrész helyébe ~Z: ,,az egyházak hitéleti és
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény" szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal ): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) ~£Y.f1ér!

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti az Fgytv.

a) 49. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az .clső fokú" szövegrész,

b) 51. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében [és b) pontjában! a .Jiatósági döntéslt] vagy ..
szövegrész]. J, 
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flli_,__§ (6) bekezdés b) pontjában a ..hatósági d_QI]_l~g_y_ctgi_" szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság 1án1_ogatj_ct

- - az Előterjesztő (képviselője) ~_gy_~t~I!

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (3) bekezdés - Cst. 49/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő [hj-l)] _i}o) ponttal egészül ki:

(Az egységes szociális nyilvántartásból)

.. [hj] i} a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési
eljárásához szükséges adatokat,

[i)J j} a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelői feladatok végrehajtásához
szükséges adatokat,

[j)J k) az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése
érdekében szükséges adatokat.

[k)I l} a nyugdíjbiztositási igazgatási szerv a nyugellátás megállapítása, egyeztetési
eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatokat,

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

[m)J !l) az áldozatsegítő szolgálat az áldozatsegítő támogatások engedélyezéséhez
szükséges adatokat.

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

(közvetlen lekérdezéssel díj mentesen elérheti.)

A módosító javaslatot(tal): a bizottság 1~m9gatja

az Előterjesztő (képviselője) egyctéI1

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/24.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. §
Módosítás jellege: módosítás

47. §

(1) A kulturális ör9J<~~gy~ckJITiér9l s:lólq)Qül._évi LXI~_törv_r~ny_J.cU9vábbiakban: Kötv.)
23/G,_§_G)--_(41J:,ek~zQ~!'>e h_elyé1J~ Cl k9yc::tke~9 _r~11cl~tkezé~_l¢p:

,__,(2) A kiemeltnagyberuházáscsetén ajogszab<!lyban kijelölt örökségvédelmi szerv
gondoskodik

b) a kivit~lq,é_~ ~Qr~ne_lLáJ<lng__ó I¢gé~z:~ti JD~gfigyelés és szükség esetén régészeti
bontómunka__elvégzésérőL és__e feladatokra_vonatkozószerződésta beruházóval a 22. § (11)
bekezdésében 111eghatározott 15 llill)_QS hat~ici9_r1_belül megköti.

QJ A (2) é~_í4Lbekezdésbe11_11_1c::gb_<_1t_<!rn09_nJeladatok elvégzésébe jogszabályban
meghatározott módon. bevonható

aj__a gyüj tőterületén érintett. megyei hatókörű .. városi .. múzeum. Budapesten a Budapesti
Történeti Múzeum, VJlfil

c) feltárásra jogosult intézmény vagyszcrvezet.

(':1-LAmennyiben 1L_jogS?'.<l.b~lyba11_ _lsüs:_lö!L. örci_~ségvédelmi szerv régészeti
feladatellátással kapcsolatos m~keresésére a_ (3) _bekezdésben megjelölt intézmény vagy
szervezet öt __napJ)n belül_ nem _válaszol._ ajogszabályban_ kijelölt örökségvédelmi szerv
[0:z;y_e!le_n_Ql gg_ndQskodik a régés_zeti feladatellátásró]."

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

,,( 1 b) A hatóság a 71. § (1) 1 és (2)] bekezdése szerinti védettség 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."

((2)] .Ll..1 Hatályát veszti a Kötv.

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

b) 75/C. §-a.''

A módosító javaslatoutal): a bizottság nem támogatja

-- az Előterjesztő (képviselője) nem_t;r~gy~J
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Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

A módosító javaslatot(tal): a bizottság t<ÍO}Qgatjct

- az Előterjesztő (képviselője) f~tért

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás

52.§

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

a) 11. § ( l) bekezdésében a .fövárosi és megyei kormányhivatal járási ( fővárosi kerületi)
hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a ,,bírósággal'' szöveg,

b) 28. § (2) bekezdésében az ,,az járási hivataltól" szövegrész helyébe az ,,a bíróságtól" szöveg,

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

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támog<ttj_é!

az Előterjesztő (képviselője) ffil'_Gt¢_i:_t

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. §
Módosítás jellege: módosítás

55.§
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( 1) A nemzetgazdaságiszemp_ontbólkiemelt jelentőségű .. beruházások megvalósításának
gyQD,ításárólés__egys:;-:~rűsítés_~ről szóló 2006. évi LIII. t9r\l~ny_(tQV~bhL?kl2fü1:_ ~g!_yJ_U/B_,_§
( 1) bekezdése helTIP~<1;z_<1.J:íbl:,i__~zQyeg lép:

.. ( 1) Kiemelten közérdekű beruházás e_setében a Kormány rendeletben állapíthatja meg
a kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan

a) a sajátos településrendezési és be~J)íté_sj_ ;,_;r,<1b:íJyokat. valamint a beruházással érintet!
építményekre vonatkozó ~gyedi építési k_9_yetel_i1~11yeket,

bjy gjátos telekalakítási követelményeket.

£) az egyedi településképi követelmény~ket.

£) a környezetvédelmének általános szabály;liról_szóló 1995. évi LIII. törvény 48.~
szerinti körpyezetvfdclmi és fás sz::ir_t:u1Q~ny_ck y_éc!_cl111¢1:.e vonatkozó _előírásokat.'"

,JJLA_~qrm:íny <1 IJ /13_. § ( 1) bekezdése s;zeri11ti kQvetelmé11y~i<_ megh_é-!tárn?~_;;áyal
együtt rendeletben határozhatja meg

a) az építésügyi hatósági eljárások-~ közműegyeztetésekre is kiterjedő-,

p}_(1_kl_ekalakítási hatósági eljárás.

c}_(1_tűzvédelmi hatósági _tliárások.

d) a települé_sképivéleményezési és bejelentési _eijárás.

e) az öröks~yédeLrnib<1tós:ígi eij~rá~Qi<,

Q a környezetvédelmi és fás szárú növények_védelmére vonatkozó

ágaz-9c!Í jogszé-!bály_bfü1_füglalJai<tól _eltérőkjllönp_s eijárási szabályait.,.

Ll} Hatályát veszti la nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényi az Ngtv.

a) I /A. § ( 1) bekezdés nyitó szövegrészében az ..első fokon.. szövegrész,

b) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában az .clsőfokú" szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság 11c111t~m9g;1Üé-!

- az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tfvt.

a) 15/C. §-ában a ..9:Jl/A. §-ban .. szövegrész hQJy~be a ..9Jl._§:ban" szöveg.

la)I hl 18. § ( 1) bekezdésében. 30/A. § ( 1) bekezdésében az .,Az első fokon" szövegrész helyébe
az ,.A" szöveg,

lb)I ~) 26. § (4a) bekezdésében a ..hatóságnak a kormányhivatal útján felterjesztett" szövegrész
helyébe a ..hatóság" szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság t~rnogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. §
Módosítás jellege: módosítás

59.§

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

a) 88. § (2) bekezdésében a . .tcrülcti műszaki biztonsági hatósághoz" szövegrész helyébe a
,,Magyar Mérnöki Kamarához (a továbbiakban: MMK)" szöveg.

b) 88. § (2) bekezdésében a ,,müszaki 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.

~)__8JL_§__.(J:1) Qekezdésében az ,,a műszaki-biztonsági _hatóság·· szöy(,':gr~S_f'.Jl~ly_~j:)e__él~ ••az
MMK'. szöveg,
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le)] 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.

A módosító javaslatot(tal ): - a bizottság tál11Qfü!Üí:!

- az Előterjesztő (képviselője) ~gy_etért

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

60.§

( 1) Az élelmiszerláneról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a
továbbiakban: Éltv.) la következő] 18. §-a a következ.Q (5b) bekezdéssel egészül ki:

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

A módosító javaslatot(tal): ··a bizottság nem támoga!_ja

- az Előterjesztő (képviselője) nen1¢1·u~fil'ft

Háttéranyagpont sorszáma: 3 1. 
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (2)-(8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

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

1(3)] (2}Az (.:Jtv 38/A. §-a a következő (3e) bekezdéssel egészül ki:



27

.,(3c) A FELIR működtetője jogosult a működésével és szolgáltatási tevékenységével
kapcsolatos adatokat is a FELIR-ben kezelni."

1(4)1 CD Az Éltv 38/A. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

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

( (S) 1 L4} Az Éltv. 3 8/A. §-a a következő ( 14) bekezdéssel egészül ki.

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

((6)1 (22 Az Éltv. 38/B.§-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

,,(2b) Az e törvény. illetve a 38/A. § (3a) bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá
tartozó tevékenység végzéséhez szükséges. e törvényben vagy külön jogszabályban
meghatározott. nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárást csak FELIR azonosítóval
rendelkező ügyfél kezdeményezhet."

((7)1 .(_~} Az Éltv. 38/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

((8)1 (]J J\z Éltv.

a) 33. § b) fLOntjának bb) alpsintjában az ..állati"" szövegrész helyébe az ..e törvény hatálya alá
tar102:él~~ S2'.QY(,:g,

b} 34. _§__(1) bekezd~LDYitQ g_Q'{t:grés2'.éQe_n <1z ,&11ge~Jy~zi _yagy _nyilvántartásba veszi
szövegrész helyébe a0 ''-engedélyezi v<1gy h~J~Le1!1G~a!_a_pj<!!]_}1yilvántartásba veszi"' szöveg,

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

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nemtámogatja

az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/8017/4/32.
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
biometrikus 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. §- a következőll b) bekezdéssel egészül ki:

,,(IQ}_ A_ hatósági_ erkölcsi bizonyjtvány kiállítása iránti kérelmet a kérelmező a
személyazonosság igazolására _alkalmas .. hatósági~igazolv@Y_a birtokában, elektronikus
!lgyintézési ponton keresztül is előterje~ztheti.''

1(3)] (4) A Bnytv. 72. § ( 1) bekezdésében az ,,ügyfélszolgálaton személyesen" szövegrész
helyébe az .. ügyfélszolgálaton. valamint a kormányablakban személyesen" szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság t?BJOgMjél

az Előterjesztő (képviselője) ~~tért

Háttérany agpont sorszáma: 3 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (1) bekezdés - Kgfbtv. 47. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65.§

( 1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Kgtbtv.) 47. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
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,,(7) A kötvénynyilvántartás a :!§._ §_ (2) [bekezdésben )bekezdésében meghatározott
adatokat automatikusan és díjmentesen szolgáltatja a [közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény) Kknyt. szerinti járműnyilvántartásnak."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság !~mogatj<!

az Előterjesztő (képviselője) egyetér_t

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

68. Az egyéni vállalkozóról és £ll'. egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

A módosító javaslatot(tal): a bizottság tán19gatj_ct

-- az Előterjesztő (képviselője) ~gy.Qté[!

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

68.§

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

e) a 19/B. ~ szerint hatósági ellenőrzést végez,

d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a 1(2)1 (])_ bekezdés la) és c)-f)) a-c)
[pontban !pontjában meghatározott tevékenység felett. valamint
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e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2) A bejelentésben közreműködő szerv (a továbbiakban: Közreműködő Szerv)
országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és
megszüntetésének 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, Kormány által
rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság)

a) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat,

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."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

-- az Előterjesztő (képviselője) ~gyet~r!

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Eveetv. [a]~z ..Az egyéni vállalkozók n_yilv<!_11J:1rtása'' alcíme a következő 13/A. §-sal
egészül ki:

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tárnogatj<1

-- az Előterjesztő (képviselője) ~gyt?~It

Háttéranyagpont sorszáma: 3 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/8017/4/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Evectv. laJaz~,Átmeneti rendelkezések" alcíme 3: következő 38/0. §-sal egészül ki:

,,38/0. § Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január l-jén érvénytelenné válnak.
Az egyéni vállalkozó köteles 2020. március 1-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.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság nem támogatja

az Előterjesztő (képviselője) 11~m¢rts_gy_e_t

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Evectv.

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában. 19. § (2) bekezdés a) pontjában. 38/A. § (2) bekezdésében az
,,a Hatóság" [szövegrészJ_szöyt:gi:~~zt,:k helyébe az ..a Közreműködő Szerv" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): --- a bizottság n~mtá1119gatj<1

- az Előterjesztő (képviselője) D~m.¢rtsfil'eJ

1-Iáttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Hatályát veszti az Evcctv.

a) 3/A. § (2) bekezd¢s d) pon.ü<1,

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



32

[blf) 10. §-a,

[c]g) 11. § (1) bekezdés h) pontja,

1 d 1~) 12. § ( 1) bekezdése.

fLl±. § (2) bekezdése,

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

[f]h) 18. § (5) bekezdése,

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

j) 37. § (3) bekezdése,

[h)k) 39. § e) pontja.

A módosító javaslatot(tal ): a bizottság nemt<11219gmja.

-· az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

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

A módosító javaslatot(tal): · a bizottság támogatja

az Előterjesztő (képviselője) ~gyc:t_é_i:t

Háttéranyagpont sorszáma: 41 .
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Mttv. 206. §1 (3b) bekezdés az alábbi d)-e) ponttal):é:L~~--aláb_!2i_(J_c:) bekezdéssel
egészül ki:
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l([.:{]_c_lFelhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg[)J

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

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

A módosító javaslatot(tal): a bizottság nem_támow_tia

-- az Előterjesztő (képviselője) n~m__ért ~_gye1

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/80 l 7/4/42.
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 cl)___pQ11t_dc) alpontjában a ..rádiótelefon" szövegrész helyébe a ,,mobiltelefon"
szöveg,

e) 2.§ 6. pont g} pgnt di) alpontjában a .j ádiótelefon" szövegrész helyébe a ,,mobiltelefon"
szöveg,

d) 2. § 27. pontjában a ..70%-ban" szövegrész helyébe a .Jictvcn százalékban" szöveg,

e) 3. § (9) bekezdés f) p_gn_t fa) pontjában az ..50%-ában'' szövegrész helyébe az ,,ötven
százalékában" szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tá_mgga_tj,!

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(6) Hatályát veszti az Nkt.

[a) 21. § (12) bekezdése,]

[bli!) 23. § ( 11) bekezdése,

[c)h) 58. § (5a) bekezdése,

[d[f.) 96. § (3e) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): -~ a bizottság támogatj_ci

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (2) bekezdés - Gst. 49. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Gst. ,,14. Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 49. §-sal egészül ki:

,,49. § E törvény 10/F. §-át a [fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének
egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi ... törvény
hatálybalépését]2020.január ]_-jét követően megkötendő adósságot keletkeztető ügyletekre
kell alkalmazni."

A módosító javaslatot(tal): a bizottság tán1ogatja

- az Előterjesztő (képviselője) ~gygtért

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (1) bekezdés - Szabstv. 38. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

80. §

( 1) A szabálysértésekről. a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 38. § ( 1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(2) Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság
jogkörében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a
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(Nemzeti Média- és Hírközlési HatóságJKormá!lY _által __ k~lölt szerv. valamint az
egészségügyi államigazgatási szerv jár c1. ··

T/801 7/4/45. és T/8017/4/46. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 45. és 46.

A módosító javaslatot(tal): --- a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egy_~Jfrt

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/46.
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 HatóságlKormány_által_kijclölt_szerv és az egészségügyi
államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó szabálysértéseket;

b) a bíróság az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az ugyanazon eljárás
alá vont személy ellen a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is."

T/8017/4/45. és T/8017/4/46. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 45. és 46.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság L~JJJQg_aj:j<!

az Előterjesztő (képviselője) ~gy_G1g!

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

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

A módosító javaslatot(tal): -- a bizottság támogatj<:1

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1(4)1 (3) A Szabstv. 208/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,.208/A. § ( 1) Aki olyan sajtóterméket terjeszt. amelynek lefoglalását vagy elkobzását
rendelték el. szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a [Nemzeti Média
és Hírközlési Hatósági Kormány által küelöltszerv 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."

A módosító javaslatot(tal): a bizottság támqgatjé!

- az Előterjesztő (képviselője) egyeJért

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

Q}____A_Szabstv. 252. §:-a_a következő í_l 0) bekezdéssel egészül ki:
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dl 01 A fővárosi és megyei kormányhivatalok müködésének_egyszerüsítése érdekében
egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi .,_._!QJvénnyel megállapított 38. § ( 1) bekezdése
alapján a fővárosi, megyei kormányhivataljárási (fővárosi kerületi) hivatalának állományából
az általános szabálysértési hatóság személyi állományába kerülő állomány alapilletménye a
j.Qgviszonyváltá_s_kor 11~111_l~hc:t !<s\le~~QQ, mi11j:_ <!_jqgv_is_z:911yváltást megelőző napon a járási
(fővárosi kerületi) hivatalnálérvényssjlletmér!_Ye. _E tekintetben a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állomány)inak szolg_álatijo_gviszon_y_áról szóló 2015. évi XLII. törvény
289. § ( 4) bekez:q~~~!9L ~l_t~rőc:11 __ a __rengy~dc:lrrij igazgatási alkalmazott illetménye
g1egh9:.ladl1J1!.iC1 a mur1)<_.:i)<örbeswolása szerjnti fizet~i fQ_k9:L<1th9_;r.__@rtQzóJelső határt és az
ehhez szükséges_ különbözetetkorrekciós díjként kelifolyJ)sítani._A korrekciós díj a Hszt.
289/A. § (3) bekezdésének _<1]l<C1l_!!1_<!Z:?_s.::1_so_r_<!~111e111 v_~lt_ozt<!thatQ_n::i~&"

A módosító javaslatot(tal): -- a bizottság 11emJ?m_ogatj9:

az Előterjesztő (képviselője) nem én ~gy~!

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Hatályát veszti a Szabstv.

1. 39. § (2) bekezdés a) pontja,

2. 40. § (5) bekezdés a) pontjában az ..,járási hivatal esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal.
szövegrész,

3. 40. § (5) bekezdés b) pontjában az .Jővárosi és megyei, vagy több megyei kormányhivatal
illetékességi területe esetén a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter." szövegrész,

4. 40/A. §-a.

5. 141. § (2a) bekezdése,

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

7. 144. _§_(.2)j)ckezdése,

17. 1 R: 144. § (4) bekezdésében a ,,(2) és ::1.ClLl?9J<_('.z:d~_s___sz:9_r_inti esetben a" szövegrész,

18.J 9.c 181. § (2) bekezdése.

19.] lQ. 182. § (3) bekezdése,

110.J lL 183. § (3) bekezdése.
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(11.] R 183/A. § (3) bekezdése,

(12.] 13. 184. § (2) bekezdése.

(13.J 1~ 189. § (6) bekezdése,

(14.] Ll_0 190. § (2) bekezdése,

[15.] & 194. § (2) bekezdése,

[16.] l1. 198. § (2) bekezdése,

(17.J ll__, 199. § (2) bekezdése,

(18.] 19. 199/B. § (3) bekezdése,

[19.] 2,0. 199/C. § (2) bekezdése,

[20. 1 :2_L 201. § ( 5) bekezdése,

[21.] .n-' 203. § (2) bekezdése,

[22.] 2-3-' 204. § (3) bekezdése,

[23.J 24: 205. § (2) bekezdése.

[24.] 2_~_, 206. § (2) bekezdése,

(25.] 2,(5--' 206/A. § (2) bekezdése,

(26.] 2-L 206/C. § (3) bekezdése,

[27.] 280 207. § (2) bekezdése,

[28.] :2_2_. 208. § (2) bekezdése,

(29.J lQ_, 216. § (4) bekezdése.

(30.J 3L 183. alcíme,

(31.J 32. 250. § (3a) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): -- a bizottság támQfül_tj.:t

az Előterjesztő (képviselője) egyet.£rt

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság



39

Módosítópont: T/8017/4/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § (1) bekezdés - NAKtv. 15/C. § (1) bekezdés a)
pont
Módosítás jellege: módosítás

83.§

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

,, 15/C. § ( 1) Az agrárkamara mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja

a) a fegyveres biztonsági őrségről. a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény 17. § ( 1) bekezdésében. 21. §-ában. 22. § (2) bekezdésében foglalt
feladatokat. valamint"

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

-- az Előterjesztő (képviselője) ~etért

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. §
Módosítás jellege: módosítás

93.§

[ (1 )1 A turisztikai térségek fej lcsztésének 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) szálláshely-szolgáltatónak a tárhelyszolgáltatónál történő csatlakozásának
részletszabályait"

(rendeletben határozza meg.)

A módosító javaslatot(tal): a bizottság tj:ÍmQfil!_Ü~

az Előterjesztő (képviselője) ~~tért

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (29) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

96.§

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

,,(28) A felsőoktatási információs rendszerből az oktatási nyilvántartás működéséért
felelős szerv a korrnányablaknak, 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 fel ülctet biztosít.

(29) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az óvodai nevelésben
részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásából, illetve a tanköteles gyermekek
nyilvántartásából

a) a családi pótlékra való jogosultság ellenőrzése céljából a tankötelezettség teljesítésére
vonatkozó adatok tekintetében a családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére.

b) az árvaellátáshoz kapcsolódó kérelmek elbírásához a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv részére [az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületet biztosít.]
az elektronikus jjgyints:;,;~s_ és a 9j~aln1i ~!,_olgáltat<!_sQk éÍ)taIJ_no~_s0aj)JJyaj_i-ól_ szóló törvény
szerinti automatikus információelérési felületet biztosít."- ·····-··-··· ----------~------·--·-·- ·-···.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság tám9gatja

- az Előterjesztő (képviselője) ~_gyt;t~rt

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § ( 1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

97.§

(1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény (a továbbiakban:
Turizmusmód tv.) 4. § (2) bekezdésének

a) a Turizmus tv. 9/11. § ( 1) bckezdéslének] a) pontját [megállapitó] módosító rendelkezése a
.memét" szövegrész helyett a .rtemét, állampolgárságát" szöveggel,

b) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekczdéslének] b) pontját [megállapító] r!_}ÓQQfiltÓ__rendelkezése az
.,azonosító adatait" szövegrész [helyébe] helyí,'.tt az .. azonosító adatait. a harmadik országbeli
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állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik országbeli
állampolgár esetében 1:! vízum vagy tartózkodási engedély számát, valamint a beutazás
időpontját helyét" szöveggel,

e) a Turizmus tv. 9/11. § (1) bckczdésjének] e) pontját [megállapító] módosító rendelkezése a
,,várható befejező" szövegrész helyett a ,,várható, valamint tényleges befejező" szöveggel,

d) a Turizmus tv. 9/11. § (6) bekezdését [megállapító] m_élq___osít_él rendelkezése a ,,szálláshely
szolgáltatónál" szövegrész helyett a ,,szálláshely-szolgáltatásnál" szöveggel

lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság 11em tá_m9gatja

- az Előterjesztő (képviselője) nem é~et

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (2) bekezdés - Kit. 281. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

,,1(14)1 (_lj} Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a hatóság
egészeként kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási (fövárosi
kerületi) hivatalt, illetve a hatóság egészeként kizárt fövárosi és megyei kormányhivatal
helyett eljáró másik fövárosi és megyei kormányhivatalt."

A módosító javaslatot(tal): a bizottság 11emJát11Qg;:!tja

az Előterjesztő (képviselője) nem érl~,gyg_t

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. §
Módosítás jellege: módosítás

100. §

(1) Ez a törvény a (2)-[(6)1(9)bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon
lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, 1(5) 1(4} bekezdés a), e )-f) pontja; 4. § ( 1) bekezdése, 7-8. §-a; 9. § ( 1)
bekezdése, 10. §-a; 12. § (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; 13. § (l)-(2) bekezdése, (4)
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bekezdés a) pontja. (5) bekezdés a)-c). t) és h) pontja; 15. § (l)-(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)-1(4)1(5) bekezdése; 28. § ( 1 )-(2) és (4)-(5) bekezdése, (8)
bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; 29. § (2) bekezdés a) és c) pontja; 31. § 1 (3)-(4) ]( 1) és (4)
bekezdése. (6) bekezdés e) pontja; 32. § (3) bekezdés a) pontja; 33. § (2)-(3) bekezdése; 34. §
(4) bekezdés hj-i) pontja; 35. §-a; 39. § (2) bekezdése; 40. § (1)-(2) bekezdése; 41. §-a; 42. §
(2) bekezdése; 43-44. §-a; 45. § (1)-(3) bekezdése; 47. § 1(2)] (J) 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)1(2)-((7)1(0 bekezdése és(7)_aj--Q) pontja.; 61. §-a; 63. § ( 1 ), (3)
és (4) bekezdés al-b) pontja; 64. §1-al (l)-{2}_~_(4)_99k_9~_cic:_~~; 65. § (2) bekezdése; 66. § (1)
bekezdése; 67[-68J. §-a; @_. § (5}bekezgése_, {6)belsezMs d)pQrrti<!_. (7) bekezdés a)-d), f) és
b1:.lünontj<1, 69. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése; 71. §-a; 72. § (2)-(3) bekezdése; 73. §-a; 75. §
(l)-(5) bekezdése; 76. § (1)-(6) bekezdése; 77. §-a; 79. §-a; 83. §-a; 85. § (1) bekezdése; 86. §
a; 88. §-a; 89. § ( l) bekezdése; 90-91. §-a; 94-95. §-a; 98. § (2) bekezdése 2020. január l-jén
lép hatályba.

(})_J\(iQ_,j (UJ;,ekezdése 2Q20, január 2-án lép hatályba.

1(3)1(5JA 2. § ( 1 ); (3)1-(4)1 bekezdése. 1(5)1(4) bekezdés b) pontja és 1(6)1[5) bekezdése; 3. §
a; 4. § (3) bekezdése; 5-6. §-a; 11. §-a; 12. § ( l) 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 c) 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) bekezdésej-a, 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. § 1(2)1(3) bekezdés b) pontja; 48. § (4) bekezdés b) pontja; 49-50. §-a;
51. § (2) bekezdése; 53. §-a; 551-L§D)_b~ke_zdé~, 56. §-a; 58. § (2)-(3) bekezdése; 60. § 1(8)1
(JJ bekezdés f)_pontja.; 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; l 0 1. § ( l) bekezdése 2020. március l-jén lép hatályba.

1(4)1(<'2)_A 70. §-a 2020. március 31-én lép hatályba.

(7) A 68. tiJJ_-í<l)__p_~h_ezcic:_sf_,_({2)_bek_ez__d¢s_a.}~) é.?_e)~f)_ p9ntja_,__(]Jbekezdés e) és g) pontja
2020. július 1 -~_11_ 1¢p_batá_lyb_a,

l(S)Ll~lA 9. § (3) és (4) bekezdése. 93. §-a 2020. szeptember l-jén lép hatályba.

1(6)1(9JA 4. § (2) bekezdése; 9. § (2) bekezdése; 12. § (2) bekezdése; 21. §-a; 28. § (7)
bekezdése. 29. § ( 1) bekezdése. 130. § (1)-(2) bekezdése.] 31. § ((1)-(2)1(2)-(3} bekezdése, 32.
§ (2) bekezdése. 34. § (2) bekezdése. 40. § (3)-(4) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, 47. § ((1)1 
ill 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.

A módosító javaslatot(tal): a bizottság ne_mtá_111o_gatja.
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az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

A módosító javaslatot(tal): --- a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) _egy_eté_n

II. rész

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/8017/4/58.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
-- ----------------------------------- ---- -----------------~---

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Szövegrész helyesen:
_____ _ _ __ r~ndclkezés~:______ _ _la".aslatba11:_________ _ _

1. 1....§Jl 2l_bek<;í'._d~-~-- _ _ _ _ M<1gy~r_Alla111_ !]1agya_r_álla~----
2 2. § (2) bekezdés - Kkt. 29. § ( 16) helyezését és helyezését és

· bekezdés
------ ---------+---------

3 . L1_a) por1t _
4. 3. § b) pont _b<1) al_Il2_nt

4. § (2) bekezdés Flt. 57/C. § (3c)
5· bekezdés

--------·-···- ·---·--··----···--···--------- -----·--·----------~--- ------+----------------1

6. 5. § b).PQ!:l_t _ 14/8. (7a) ~~
7. -6. § .- .. --.. -.... t' .

_eJ~Z~t~_
8. 7. alcím címe szervezésről szervezéséről

--·- --------·-·----- ··---- -----····- - --------------------------- ----t

___ 2- __ }_._§_nyit()_szövcg_rész szervezésről __sz:_er_v~~é-~~r_ől _

10 8. § - 1991. évi XLIX. törvény 31. melyekből amelyekből
~-- § ( 1 )_~ekezdé~ cl_p_o_l'l_~ _ _ __ __ _

11. 9. § (~J bek~z_dé..?...QY_i!~_g,_öveg_r~~!, ~}/A. §-al_ -+-2_3_/A_._~§-_s_al _
12. _U.:..§_(1}Q~1ezd~s b) pont_ a ..az _ __ _ az ,,az _
13. __LL§ (5J_9e~~zdé_s_l1)pont a ..és az:_,,és

14 15. § (5) bekezdés --- Mvt. 82/D. § jegyzőkönyv-készítési jegyzőkönyvkészítési
___ · _ ( 1) bekezdés h) pont

15. Jt§(I bekezdé~-- Gyv~. 10/B. §

fokú"szövegrész _
i l l~!ől~g''sz~\lt?_gré?z
alpontjában. és

__ fokú" szövegrész
_U leté)_]~g" szövegrész
alpontjában és

_ 14/B. §(7a) _
Feiezetc

-------1---~-------

---~---+------ -------··------

a-d) a)-d) _
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~-~---------------------·------··---------- ---- -

16. 28. ' ( 1) bekezdés - Gyyt.J 0/B. § __ törvény. _
___l_7_:_ 28. § (3) bekezdés_ _ _ _hélt~~()Z. _

1 8 28. § (7) bekezdés Gyvt. 142/B. § azonosítóját.
____ · __( 1) bekezdés a) pont aJ}alpont

28. § (7) bekezdés Gyvt. 142/B. § azonosítóját.19· (2) bekezdés a) ont af) al ont

törvén
határoz."
azonosítóját,

azonosítóját

31. § ( 1) bekezdés --- Tny. 96. § (3) feladataik feladatai20
· bekezdés e) pont --~------ -------------------------l--------------i

33. § (l) bekezdés Kultv. 99/C. § hatályba lépésekor21
· (2) bekezdés ___

22. 33. ' (2) bekezdé_~11yitó szövegrés1:_ §-a követke_zo_" ------+----"'~-a_a_k_öv_e_t_ke_z_ő__
34. § (2) bekezdés - Inytv. 72. § ( 1) hatóság. és hatóság és23 · bekezdés g) pont _ _ _

24. 40. § (2) bekezdés njlÍtó_szöveErész <l_l<_Q\l~ti<_~_ző
---

25. 42. § (2)_bekezdés _d) pont _
48. § ( 1) bekezdés --- Nsztv. 15. §26· (7) bekezdés

---~?_· ~;) !JIL~~~ezdés N-~:t~~-~-~ _

78
48. § (2) bekezdés --- Nsztv. 23. §

---~- (2) bekezdés a) pont ab) alpont

79 58. § ( 1) bekezdés - Tfvt. 49. § (2)
- · ---~eke~~é_s a) pont_ _ __ _ _ _
.,0 58. § ( 1) bekezdés Tfvt. 49. § (2) hatáskörébe.

_ -'_· __bekezdés e) p-0nt _
58. § ( 1) bekezdés -- Tfvt. 49. § (5) pontban3 1 · bekezdés
60. § (2) b~k~~d-é~~-I~Úv. 34. § ( 1) -- ÁIIAf~egészségügyi

32· bekezdés

hatálybalépésekor

_ élí'~1:_l1_yilvántél_rl_ótót
szőlő. gyümölcs-, és szőlő-, gyümölcs- és

Dísznövény
szaporí~9él11y~-----+-------~--~~------<
dísznövény
sza orítóan_~y~ag~o_t ---+-~--~~----------<

szennyvíziszap komposzt
-------i----------------·-·-······---

hatáskörébe .

pontjában

Állategészségügyi

_n. §_Q_._§ (J)_ bekezdés ,1yitó~9_y_E?g_rész _f:Itv_
34. _§_Q.__§____(_4) bckezq¢s_11yit~_szö\l~grész Éltv
35. 60. § (6) be!~zdés nyit_ó szövegrész 38/B.§-a _ _ _

60. § (7) bekezdés r':ltv. 38/B. § az (4)36
· (5) bekezdés____________ _ -------t------ _ --------------------

3 7. 63. (4) bekezdés d )_pont l 0_5_/C_.~, -t -+-_l 0_5_/C~. s_· -__át ______,
68. § (1) bekezdés - Evectv. 3//\. § feladatokat." feladatokat.38

· (3) bekez~dés_e)p()_11t _ _ _ _ _
39. §J_._§_(1) bekezqés nyitó szöyegrész bekezdés
40. _62-__§____(_5)bek~zdés__nyitó sz.öye_grész bekezdés

70. § ( 1) bekezdés Mttv. 184. §41 · (2) bekezdés d) on__!
42. 71. 1) ont __ __ _ __ él_-22-?_?%-oC

___ 43. _8~§_ (6)bekezdés 2. pont az ,,já_r~si
44. 80. § (6) bekezdés 3. pont az .. fővárosi
45. JL §___(!J bekez9t5 I1yitó S7~öy_egrész továbbiakban_ (Ft~v)
46. 83. § ( 1) bekezdés_n_y_itó szövegr~Sí'. - _tswábbiél_kbélJ1 ~_6_15!Y_: ---
47. 83. § (2)bekezdés_a)pont_________ _ v~Qalkozó

85. § (1) bekezdés Földforgalmi adás-vételi48
· t'-1.JQ. § (4) bckez9és (két_S?,~r)

-Éltv. -
Éltv .---

---

38/B. §-a
a (4)

--------··-···-·-··-------------,

részére"

bekezdése
--

bekezdése
részére."

az ,,55to-:_o_t'_' _
a ,,járás_i _
a .. fővárosi

----··-·-·-.. -· ·-- .. -·-· ··-----

továbbiakban: Fttv~_)________,
továbbiakban: NAKtv.

---------1

vállalkozói
adásvételi

---···- ······--·- ·--··-·----··--~
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49. 88_._§__
50. 90. § (6)_l)t:_k_(?_?.ci~sal_p()~t I lálózatot" -·----·---·----·- J_la_·10_· z_a_to_t~;" _

51. 100. § (2) bekezdés 63. § (1), (3) és ~3. § (]), (3) bekezdése
es....... ····--·--··--·----------+--------------<

100. § (3) bekezdés 34. § (]), (3) és 34. § (]), (3) bekezdése52. .cs
-- ---- - ----····-·------~-------------------- ...----

53. 101. '(1) bekezdés hatályba lég_ésével hatálybalépésével
54. 101. § (3) ~e~e,sJés h<1@y_ha lépésével ~!}tálybalépésével
55. 1. mellékJ~t? sor D ()s_z:Lo__p___ e) üze_r1~eltetési en edél e) üzemeltetési en edél ,

1. melléklet 16 sor D oszlop telephelykutatási telephelykutatási56· en redél en zedél ,
57. 1. melléklet _16_sor D oszlop e) telepítési engedély __ -~) telepítési engedély,
58. 1. melléklet40_sorC_oszlop __ _ _ m~g lévő . meglévö _
59. _ 1. mellé~let _'+_2 so_r_ l~_()s_?J_()jl______ építmény._(?s_c~_!,_e_11__ é_pítmény esetéhen
60. _1_. ~_cJl~~~t.?t_ 44 sor C os_zlo_p_ kérdésh~_n_ _k_é_rd_e_· s_éb_e_n _

---------------------------------- !-------------
..6

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) nem_ért egyet


