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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[30. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

30. §

Az Emtv. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a színház felügyelő bizottságának létszáma 5
fő lehet, akik közül 3 főt a miniszter jogosult megbízni és a megbízásból visszahívni.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény módosítása

36. §

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke (4) bekezdés szerinti
döntéséhez szükséges a megyei,  fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei,
fővárosi védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését
követő 5 napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül”

(2) A Kat. a következő 84. §-al egészül ki:

„84. §

E  törvénynek  az  egyes  közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes
vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  ….  törvénnyel  megállapított  46.  §  (4a)  bekezdését  a
veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelettel  kihirdetett
veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke
által még el nem fogadott döntésekre is alkalmazni kell.”

(3) Hatályát veszti a Kat. 25. § (5) bekezdése.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[42. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

42. §

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény a következő 12. §-
sal egészül ki:

„12. §

(1) Az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ingatlanon,  valamint  ezen  ingatlanból  telekalakítási
eljárásban  hozott,  véglegessé  vált  döntés  alapján  kialakított  ingatlanokon  megvalósuló
beruházások az Ngtv. szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében változtatási tilalom nem alkalmazható.

(3) Az  (1)  bekezdés  szerinti  ingatlanokra  vonatkozó  önkormányzati  rendeletet  a  (2)
bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet a
(2) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz,
akkor helyette a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”]
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[50. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére
történő ingyenes vagyonjuttatás

50. §

A nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Nvtv.)  13.  §  (3)
bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az
állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Budapest XII. kerület belterület 9957/6. helyrajzi számú, természetben a 1122 Budapest,
Határőr út 35. szám alatt található helyi védelem alatt álló ingatlan, valamint
b) Budapest  XII.  kerület  belterület  9646  helyrajzi  számú,  természetben  1125  Budapest
Istenhegyi út 92. szám alatt található ingatlan

ingyenesen a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
(a  továbbiakban:  Közalapítvány)  tulajdonába kerül  a  Közalapítvány  tudományos  kutatás,
közművelődésügyi,  oktatási  és  kulturális  javak  védelmével  kapcsolatos  közfeladatai
ellátásának elősegítése céljából.

51. §

A Közalapítvány  e  törvény  erejénél  fogva  mentesül  az  e  törvény  hatálybalépése  napján
fennálló – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jogelődje a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Közalapítvány között létrejött vagyonkezelési szerződés
alapján fennálló – vagyonkezelési díjtartozása, és visszapótlási kötelezettsége teljesítése alól,
továbbá a vagyonjuttatással a feleknek egymással szembeni megtérítési  kötelezettsége nem
keletkezik.

52. §

A 50.  §  szerinti  tulajdon-átruházásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A
szerződésekben a 50. § szerinti ingatlanok forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell
megjelölni.

53. §

A 50. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva – az Nvtv.
13. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően – határozatlan időre elidegenítési és terhelési tilalom
áll  fenn.  Az  elidegenítési  és  terhelési  tilalomnak  az  átruházó  javára  szóló  ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését  a  tulajdonjog bejegyzése  iránti  kérelem benyújtásával
egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.
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54. §

A 50. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok vonatkozásában az Nvtv.
a) 13. § (4) bekezdés b) pontját,
b) 13. § (5) bekezdését

nem kell alkalmazni.

51. Záró rendelkezések]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

[(1) Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  2010.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban:  At.)  3.  §-a  a
következő x) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„x) születési  nem:  az  elsődleges  nemi  jelleg,  illetve  kromoszóma alapján  meghatározott
biológiai nem.”

(2) Az At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyazonosító adatok nyilvántartása tartalmazza
b) az érintett)

„be) születési nemét,”

(3) Az At. 69/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában meghatározott adat nem változtatható
meg.”]

Indokolás 

A módosítás törölné a katasztrófavédelmi törvény módosítását, amely a veszélyhelyzet idejére
gyármság alá helyezné az önkormányzatokat és amely szándéktól a kormány idő közben elállt.

Emellett  törlésre  kerülne  a  Liget-projektre  vonatkozó azon módosítás,  amely hatályon  kívül
helyetné a Fővárosi Közgyűlés változtatási tilalomról szóló döntését.

A  közös  fenntartású  színházak  esetében  sérti  az  önkormányzatok  függetlenségét,  hogy  a
felügyelőbizottságok esetében többségbe kerülnének a kormány által delegált tagok, így ennek
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visszavonását is kezdeményezzük.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére történő
ingyenes  vagyonjuttatás  nem  tartjuk  gazdaságilag  megalapozottnak  ezért  javasoljuk  ennek
elhagyását.

A születési nem személyazonosítón való szerepeltetését nem előzte meg társadalmi konzultáció
az LMBTQ szervezetekkel, így kezdeményezzük ennek törlését is.
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