
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/9677/8.

Benyújtás dátuma: 2020-04-02 14:41

Parlex azonosító: V3WDIVCB0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint

jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/9677.) 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  –  2020.  április  2-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 el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait  és  az  általa  szükségesnek  tartott  változtatásokkal  fenntartott
pontjait,  valamint  az általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó összegző módosító  javaslatot
nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. április 2-án lezárta.

Budapest, 2020. április 2.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/9677. számú törvényjavaslathoz

benyújtott, T/9677/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Ajbt.: az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Kit.: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

Kttv.: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Média  tv.: a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.
törvény

MEKH tv.: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény

MMA tv.: a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény

Stt.: a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény 32.  §  (2)  bekezdésében  a
„munkakör-felajánlásával” szövegrész helyébe az „a munkakör-felajánlással” szöveg lép.
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[a) 21.  §  (3)  bekezdésében  a  „közalkalmazotti  jogviszonyt”  szövegrész  helyébe  a
„közalkalmazott jogviszonyát” szöveg,
b) 32. § (2) bekezdésében a „munkakör-felajánlásával” szövegrész helyébe az „a munkakör-
felajánlással” szöveg

lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Tpvt. 34/A. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Tpvt. 34. §-a és 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„34/A. §

A Küt.  24.  §-ában meghatározott  feltételeken túl  nem lehet a Gazdasági Versenyhivatal  elnöke,
elnökhelyettese, valamint a Versenytanács tagja olyan személy, aki büntetlen előéletű, de akinek a
büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében megállapította[ a 2013. június 30-ig hatályban
volt,  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  törvényben  meghatározott  visszaélés
szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, visszaélés bizalmas minősítésű adattal, visszaélés
korlátozott  terjesztésű  minősítésű  adattal,  bűnpártolás,  bűnszervezetben  részvétel,  XVII.
fejezetében  meghatározott  gazdasági  bűncselekmény,  XVIII.  fejezetében  meghatározott
vagyon  elleni  bűncselekmény  miatt,  vagy  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.
törvény  szerinti  minősített  adattal  visszaélés,  bűnszervezetben  részvétel,  XXXV–XLIII.
Fejezetében  meghatározott  bűncselekmény  miatt  vagy  olyan  bűntett  miatt,  amelyet
bűnszervezet keretében követett el, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt
meghaladó  végrehajtandó  szabadságvesztés  esetén  az  elítéléshez  fűződő  hátrányos
jogkövetkezmények  alóli  mentesítés  (a  továbbiakban:  büntetőjogi  mentesítés)  beálltától
számított  tizenkét  évig,  szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott,  öt  évet  el  nem  érő
végrehajtandó szabadságvesztés esetén a büntetőjogi mentesítés beálltától számított tíz évig,
szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott  közérdekű  munka  vagy  pénzbüntetés  esetén  a
büntetőjogi mentesítés beálltától számított öt évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott,
végrehajtásában  felfüggesztett  szabadságvesztés  esetén  a  büntetőjogi  mentesítés  beálltától
számított  nyolc  évig,  szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott,  végrehajtásában
felfüggesztett pénzbüntetés esetén a büntetőjogi mentesítés beálltától számított három évig.]

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben
(a  továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény)  meghatározott  visszaélés  szigorúan  titkos  és  titkos
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minősítésű  adattal,  visszaélés  bizalmas  minősítésű  adattal,  visszaélés  korlátozott  terjesztésű
minősítésű  adattal,  bűnpártolás,  bűnszervezetben  részvétel,  az  1978.  évi  IV.  törvény  XVII.
Fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény, XVIII. Fejezetében meghatározott vagyon
elleni bűncselekmény miatt,
b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti minősített adattal visszaélés,
bűnszervezetben részvétel, XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt vagy
c) olyan bűntett  miatt,  amelyet  bűnszervezet keretében követett  el,  szándékos bűncselekmény
miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén az elítéléshez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés (a továbbiakban: büntetőjogi mentesítés)
beálltától számított tizenkét évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő
végrehajtandó  szabadságvesztés  esetén  a  büntetőjogi  mentesítés  beálltától  számított  tíz  évig,
szándékos  bűncselekmény  miatt  kiszabott  közérdekű  munka  vagy  pénzbüntetés  esetén  a
büntetőjogi  mentesítés  beálltától  számított  öt  évig,  szándékos bűncselekmény miatt  kiszabott,
végrehajtásában  felfüggesztett  szabadságvesztés  esetén  a  büntetőjogi  mentesítés  beálltától
számított nyolc évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott,  végrehajtásában felfüggesztett
pénzbüntetés esetén a büntetőjogi mentesítés beálltától számított három évig.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Tpvt. 36/A. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Tpvt. 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/A. §

A Gazdasági Versenyhivatal főtitkárát az elnök nevezi ki.  A főtitkár a Gazdasági Versenyhivatal
szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, az elnök irányításával [ellátja ]– a
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – ellátja a Gazdasági Versenyhivatal
hivatali szervezetének vezetésével összefüggő feladatokat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/9677/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Tpvt. 42/D. §
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Tpvt. a következő 42/D. §-sal egészül ki:

„42/D. §

A  Versenytanács  tagja  és  a  vizsgáló  a  Gazdasági  Versenyhivatallal  fennálló  jogviszonyának
megszűnését  követően  nem  vehet  részt  abban  a  versenyfelügyeleti  eljárásban  és  az  ahhoz
kapcsolódó  utóvizsgálatban,  végrehajtási,  peres  és  nemperes  eljárásban  [azok]annak jogerős
lezárásáig, amelynek elintézésében jogviszonyának megszűnését megelőzően részt vett.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A  Tpvt.  „Az  iratbetekintésre  és  az  eljárás  során  keletkezett  adatok
[megsemmisítésére]megismerésére vonatkozó szabályok” alcíme a következő 55/E. §-sal egészül
ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Tpvt. 65/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Tpvt. 65/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2)  Az  ügyfél  székhelyeként  vagy  telephelyeként  nem  bejelentett  és  gazdasági  tevékenység
folytatására  egyébként  általa  –  különösen  az  ügyfél  vezető  tisztségviselője,  alkalmazottja,
megbízottja  vagy az  ügyfél  felett  ténylegesen irányítást  gyakorló  személy által  –  nem használt
magáncélú,  illetve  magánhasználatú  ingatlan,  jármű,  adathordozó  tekintetében  helyszíni
[vizsgálat]kutatás a (4) bekezdésben foglaltak fennállása mellett folytatható.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés - Tpvt. 75. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) A Tpvt. 75. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)  Az  eljáró  versenytanács  az  (1)  bekezdés  szerint  meghozott  határozatában  foglalt
kötelezettségeket határozott időre fogadhatja el, és [az ]a határozat tartalmazza, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal  –  sem a  határidő  letelte  előtt,  sem annak eredményes  letelte  után  –  semmilyen
vizsgálati  cselekményt  nem  végez  a  jogsértés  megvalósulásának  vagy  hiányának  feltárása
érdekében. Ez a rendelkezés nem érinti az utóvizsgálat lefolytatását.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (3) bekezdés - Tpvt. 78. § (6a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tpvt. 78. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdéssel egészül ki:

„(6a)  Ha a (6)  bekezdés  szerinti  hozzájárulás  nem fedezi  a  vállalkozások társulásával  szemben
kiszabott  bírság  összegét,  az  eljáró  versenytanács  a  bírság  fennmaradó  részének  megfizetésére
egyetemlegesen kötelezheti azokat a határozatban nevesített tagvállalkozásokat, amelyek nevében
eljáró személy a vállalkozások társulása jogsértő [döntés]döntésének meghozatalában [résztvevő ]
részt vevő döntéshozó [testületének]testület tagja volt a jogsértéssel érintett időszakban.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés - Tpvt. 78/A. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1) A Tpvt. 78/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A bírság kiszabását  az eljáró versenytanács annak a vállalkozásnak a tekintetében mellőzi,
amely elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan bizonyítékot,

a) amely a Gazdasági Versenyhivatalnak alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban
helyszíni  kutatás  végzésére  kapjon  előzetes  bírói  engedélyt,  feltéve,  hogy  a  Gazdasági
Versenyhivatal a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a
helyszíni kutatás bíróság általi engedélyezésének megalapozásához, vagy azt megelőzően még
nem végzett helyszíni kutatást,
b)  amellyel  a  jogsértés  elkövetése  bizonyítható,  feltéve,  hogy  a  bizonyíték  szolgáltatásának
időpontjában a Gazdasági Versenyhivatal még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz,
hogy  a  jogsértést  bizonyítsa,  és  egyetlen  vállalkozás  sem  felel  meg  az  a)  pontnak  (a
[továbbiakban: ]továbbiakban együtt: bírság mellőzése iránti kérelem).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Tpvt. 78/B. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A Tpvt. 78/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A bírság 78/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mellőzése iránti kérelem [annak ]a 78/C. §
(2) bekezdése szerinti elbírálásáig – elutasítás esetén az eljáró versenytanács elutasító végzésének
közlésétől  számított  nyolc  napon  belül  –  visszavonható;  egyebekben  a  bírság  mellőzése  vagy
csökkentése iránti kérelem visszavonásának nincs helye.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Tpvt. 80/L. § (1) bekezdés d) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Tpvt. a következő XI/C. Fejezettel egészül ki:

„80/L. §

(1) A Gazdasági Versenyhivatal a 80/J. § és a 80/K. § (1) és (2) bekezdése szerinti eljárást akkor
folytatja le, ha a megkereső versenyhatóság által továbbított  kérelem (a továbbiakban: egységes
együttműködési kérelem) tartalmazza:

d) a 80/K. § (2) bekezdésében meghatározott esetet kivéve a Gazdasági Versenyhivatal nevét,
címét és egyéb elérhetőségeit,[ és]
e) azt az időtartamot, amelyen belül – a megkereső versenyhatóság tagállamának nemzeti joga
szerint – az értesítésnek meg kell történnie vagy a végrehajtásnak meg kell indulnia, és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Tpvt. 80/L. § (2) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Tpvt. a következő XI/C. Fejezettel egészül ki:

„(2) A 80/K. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti esetekben az egységes együttműködési kérelemnek
az (1) bekezdésben felsoroltakon túl tartalmaznia kell:

a)  a  megkereső  hatóság  tagállamában  a  végrehajtást  elrendelő  vagy  a  végrehajtható  döntés
információit,
b) a végrehajtást elrendelő vagy végrehajtható döntés jogerőssé válásának dátumát,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Tpvt. 80/O. § (1) bekezdés d) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Tpvt. a következő XI/C. Fejezettel egészül ki:

„80/O. §

(1) Ha a Gazdasági Versenyhivatal a 80/J. § vagy a 80/K. § (1) vagy(2) bekezdése szerinti esetekben
megkereső  versenyhatóságként  jár  el,  a  másik  tagállam  versenyhatóságának  (a  továbbiakban:
megkeresett versenyhatóság) címzett egységes együttműködési kérelemnek tartalmaznia kell

d) a megkeresett versenyhatóság nevét, címét és egyéb elérhetőségeit,[ és]
e) azt az időtartamot, amelyen belül – a magyar jog szerint – az értesítésnek meg kell történnie
vagy a végrehajtásnak meg kell indulnia, és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Tpvt. 80/P. §
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Tpvt. a következő XI/C. Fejezettel egészül ki:

„80/P. §

A  Gazdasági  Versenyhivatal  a  nyomozó  hatóság  kérésére  kapcsolatot  tart  a  Büntető
Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  420.  §  (5)  és  (6)  bekezdésében  meghatározott
mentesség megállapítását lehetővé tevő eljárást lefolytató tagállami versenyhatósággal.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

35. §

A Tpvt. [XII. Fejezet ]„A közigazgatási hatósági eljárás szabályainak alkalmazása” alcíme helyébe
a következő alcím lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Tpvt. 95/H. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

A Tpvt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 95/G. és 95/H. §-sal egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az új közszolgálati munkaszerződésben olyan feladatkört kell
megállapítani, amely megegyezik a köztisztviselő által versenytanácstagi megbízatása előtt betöltött
munkakörrel vagy egyébként végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének megfelel. A
közszolgálati  munkaszerződést  az  (1)  bekezdés  szerinti  köztisztviselővel  a  versenytanácstagi
megbízatását megelőzően hatályos kinevezése szerinti időtartamra kell megkötni. A közszolgálati
munkaszerződésben  megállapított  illetmény  nem  lehet  kevesebb,  mint  a  köztisztviselő
versenytanácstagi megbízatását megelőző illetménye.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Tpvt. 98. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §
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A Tpvt. 98. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 33. § (2c) és (5) bekezdése, a 36. § (3) bekezdése, a 42/D. §, az 55/A. § (1) bekezdés e)
pontja, az 55/E. §, a 61. § (1a), (3), (4) és (6) bekezdése, a 64/A. § (1) bekezdése, a 64/B. § (1)
bekezdése, a 65/A. § (1),(2), (7) és (8) bekezdése, a 65/B. § (3) bekezdése, a 72/A. § (1) bekezdés a)
pontja és (4)-(6) bekezdése, a 73/A. § (8) és (9) bekezdése, a 75. § (2) és (6a) bekezdése, valamint
[a ](7) bekezdés b) pontja, a 75/A. §, a 76. § (1) bekezdés i) pontja és (4) bekezdése, a 77. § (6)
bekezdés c) pontja, a 78. § (1b), (5), (6), (6a)-(6c) bekezdése, a 78. § (7) bekezdése, a 78/A. § (2)-
(3) és (7) [bekezdései]bekezdése, a 78/B. §, a 78/D. § (2a) bekezdése, a 78/E. §, a 80/A. § (1) és
(1a) bekezdése, a 80/D. § (1)-(3) bekezdése, valamint a XI/C. Fejezet a tagállami versenyhatóságok
helyzetének  a  hatékonyabb  jogérvényesítés  céljából  történő  megerősítéséről  és  a  belső  piac
megfelelő működésének biztosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/1 európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

38. §

A Tpvt.
7.  43/B.  §  (1)  bekezdésében  a  „munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban”  szövegrész
helyébe a „munkaviszonyban” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § 17. pont
Módosítás jellege: módosítás

38. §

A Tpvt.
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17. 75. § (7) bekezdés b) pontjában az „a (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (6) és a  (6a)
bekezdés” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az  igazságügyi  alkalmazottak  szolgálati  jogviszonyáról  szóló  1997.  évi  LXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Iasz.) 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

T/9677/3/20-21. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 42. §
Módosítás jellege: kiegészítés

42. §

Az Iasz.  97.  § (1) bekezdésében a „mindenkori  legalacsonyabb bírói alapilletmény” szövegrész
helyébe a „bírói illetményalap” szöveg lép.

T/9677/3/20-21. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás

52. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. §
(3)  [bekezdésében az „abban az esetben” szövegrész ]bekezdése  helyébe  [az „akkor” szöveg
lép.]a következő rendelkezés lép:

„(3) A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a
cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik,
vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik, továbbá akkor, ha a cég
által ellátott kiemelten fontos közfeladat ellátására tekintettel a Kormány nyilvános határozatában
erre engedélyt ad. A kormányhatározat visszavonásával az engedély érvényét veszti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

73. §

Az Ajbt.
a) 12. § (2) bekezdésében a „Kit.” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló 2018.
évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.)” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/9677/3/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Kttv. 260/E. §
Módosítás jellege: módosítás

83. §

A Kttv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 260/E. §-sal egészül ki:

„260/E. §

[E  törvénynek  a  kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény,  valamint  ]A
köztisztviselő  az  egyes  törvényeknek  a  [kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.
törvénnyel  kapcsolatos  módosításáról  ]különleges  jogállású  szervekről  és  az  általuk
foglalkoztatottak  jogállásáról  szóló  2019.  évi  [CIX.  törvénnyel  megállapított  234/A.  §-ában
foglalt  alapilletmény-eltérítési  szabályra figyelemmel a képviselő-testület hivatalánál ]CVII.
törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló  2020.
[január 1-jén közszolgálati  jogviszonyban álló  köztisztviselő ]évi …. törvény hatálybalépését
követően 2020. január és február hónapokra [járó illetménye nem csökkenhet, a köztisztviselő ]
visszamenőleg  jogosult  az  e  törvény  2019.  december  31-éig  hatályos  133.  §-a  alapján  hozott
munkáltatói intézkedés szerint számított, [illetményére jogosult, melynek különbözetét ]2018. évi
minősítése,  ennek  hiányában  teljesítményértékelése  alapján  eltérített  2019.  évi  december  havi
illetménye  és  a  2020.  január  havi  illetménye  közötti  különbözetre.  A különbözetet  az  egyes
törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019.  évi  CVII.  törvény  hatálybalépésével  összefüggő,  valamint  jogharmonizációs  célú
módosításáról szóló 2020. évi …. törvény hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt
kell részére egy összegben kifizetni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. §
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdésében a „74. §-át” szövegrész helyébe a „74. §-t” szöveg lép.
[a) 131. § (6) bekezdésében, 235. § (1) bekezdésében és 258. § (6) bekezdésében a „március
1-jétől” szövegrész helyébe a „március 1-től” szöveg,
b) 225/L. § (1) bekezdésében a „74. §-át” szövegrész helyébe a „74. §-t” szöveg,
c) 239. § (7) bekezdésében a „főtanácsadó,” szövegrész helyébe a „főtanácsadó és az” szöveg
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lép]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - MEKH tv. 14. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

90. §

A MEKH tv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A Hivatal  elnöke  meghatározza  a  Hivatal  feladatainak  ellátásához  szükséges  álláshelyek
rendszerét, a feladatok ellátásához szükséges erőforrások mennyiségét,  [illetve]továbbá a Hivatal
szervezeti  és  működési  szabályzatában  [jelöli  ki  ]kijelöli  az  (1)  bekezdésbe  nem tartozó  azon
álláshelyeket, amely álláshelyen foglalkoztatottak feladataikat munkaviszony keretében látják el. A
Hivatal elnöke szabályzatban meghatározhatja az álláshelyek besorolási kategóriáit.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

93. §

A MEKH tv.
[b) 7. § (3) és (4) bekezdésében a „március 1-jétől” szövegrész helyébe a „március 1-től”
szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
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Módosítópont: T/9677/3/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

37. A Nemzeti Emlékezet [Bizottságról]Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. §
Módosítás jellege: módosítás

103. §

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 180. § (1) bekezdés e)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A [hatóság]Hatóság elnöke)

„e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hatóság főtitkára (a továbbiakban: főtitkár), a Hatóság
Titkárságának  alkalmazottai,  valamint  a  Döntőbizottság  elnöke,  elnökhelyettese  és  a
közbeszerzési  biztosok  vonatkozásában,  [illetve]továbbá szabályzatban  meghatározhatja  az
álláshelyek besorolási kategóriáit;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § - Kbt. 185. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

A Kbt. 185. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A [Hatóság főtitkára ]főtitkár minden naptári évben a Hatóság szabályzatában meghatározott
mértékű vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. §
Módosítás jellege: módosítás

109. §

Hatályát veszti a Kbt.
a) [191/B-191/C. ]191/B. és 191/C. §-a,
b) 193. § (5), [(8)-(9)](8) és (9), valamint (11) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. §
Módosítás jellege: elhagyás

[114. §

A Kit. 216. § (1) bekezdésében a „március 1-jétől” szövegrész helyébe a „március 1-től” szöveg
lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 127. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

127. §

A Küt.
a)  31.  §  (6)  [bekezdésében  ]bekezdés  b)  pontjában  a  „hároméves”  szövegrész  helyébe  a
„négyéves” szöveg, az „ötéves” szövegrész helyébe a „hatéves” szöveg,
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lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 1. § és a 2. §, az 5. § és a 6. §, a 8. § (3) bekezdése, a 14. §, a 16-35. §, a 37. §, a 38. § 8-21.
pontja, a 40. §, a 42. §, a 46. §, a 49-51. §, az 53. §, az 54. §, az 57. §, a 64. §, a 79. §, a 85. §, a 87.
§, a [93. § b) pontja, a ]97. §, a 112. §, a [114. §, a ]116. §, a 128. § és a 131. § 2021. január 1-jén
lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 8. § (3) bekezdés - Tpvt. 36. § (3) bekezdés
…a [versenytanács]Versenytanács 
tagjainak…

2. 10. § - Tpvt. 37. § (4) bekezdés

…Versenyhivatal 
[köztisztviselője]köztisztviselőjének 
közszolgálati… 
…a [kinevezés módosítást ]kinevezés-
módosítást megelőző …

3. 16. § - Tpvt. 55/E. § b) pont …állított [összes]össze és…

4. 21. § - Tpvt. 72/A. § (4) bekezdés … EUMSz. 101…

5.
25. § (1) bekezdés - Tpvt. 76. § (1) 
bekezdés i) pont

…hatásainak 
[kiküszöböléshez]kiküszöböléséhez 
szükséges…

6.
27. § (2) bekezdés - Tpvt. 78. § (5) 
bekezdés

…a [vállalkozás-
csoport]vállalkozáscsoport jogsértést… 
…a [vállalkozás-
csoportnak]vállalkozáscsoportnak a…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

7.
28. § (2) bekezdés - Tpvt. 78/A. § (7) 
bekezdés b) pont nyitó szövegrész

…folyamatosan 
[együttműködik]együttműködjön a…

8. 29. § - Tpvt. 78/B. § (3) bekezdés
…határidőben [teljes körűen ]
teljeskörűen átadja.…

9. 29. § - Tpvt. 78/B. § (4) bekezdés
…határidőben [teljes körűen ]
teljeskörűen átadja.…

10.
34. § - Tpvt. 80/O. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1) [vagy(2) ]vagy (2) bekezdése …

11. 34. § - Tpvt. 80/O. § (2) bekezdés c) pont … összegét[,]; …

12. 36. § - Tpvt. 95/H. § (1) bekezdés
…a [Versenytanácsi]versenytanácsi 
megbízatást…

13. 38. § 20. pont … [fejezetben]Fejezetben és”…

14. 39. § c) pont … §-a,

15.
41. § - 1997. évi LXVIII. törvény 96. § (2) 
bekezdés

…OBH 
[elnökhelyettese]elnökhelyettesének 
illetményére… 
…OBH 
[elnökhelyettese]elnökhelyettesének 
juttatásaira…

16. 43. § - 1997. évi CLIV. törvény 33/B. § … [ezen felül ]ezenfelül helyettes …

17. 65. § - MMA tv. 24/A. § (1) bekezdés
…kinevezett [főtitkár-
helyettes]főtitkárhelyettes látja…

18. 65. § - MMA tv. 24/A. § (2) bekezdés

A [főtitkár-helyettes]főtitkárhelyettes 
illetménye… 
…a [főtitkár-helyettest]főtitkárhelyettest 
–…

19. 66. § - MMA tv. 26. § (1a) bekezdés [A]Az (1)…

20.
72. § (2) bekezdés - Ajbt. 42. § (2c) 
bekezdés

… [Ezen felül ]Ezenfelül helyettes …

21.
78. § - 2011. évi CXC. törvény 77. § (7) 
bekezdés d) pont

… [ezen felül ]ezenfelül helyettes …

22. 105. § - Kbt. 185. § (2) bekezdés …. [,]-öt vagy…

23. 110. § - Stt. 19. § (1) bekezdés …elnöke [ezen felül ]ezenfelül az …

24. 110. § - Stt. 19. § (2) bekezdés
…elnökhelyettese [ezen felül ]ezenfelül a 
…

25. 113. § - Kit. 88. § (4) bekezdés
…kormányzati [igazgatás]igazgatási 
szerv…

26. 129. § (2) bekezdés … [és18]és 18-20…

27. 131. § …§-a, 38.…

T/9677/3/35-36. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
35., 36. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/9677/3/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 59. § - Média tv. 97. § (5) bekezdés …tagok [ezen felül ]ezenfelül – …

T/9677/3/35-36. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
35., 36. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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