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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról,
valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló T/9934. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  3.,  9.,  13.  és  40.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. §-
a [az alábbi]a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - Étv. 54. § (1) bekezdés



Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1)  Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Étv.) 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) Az  épített  környezet  elemeit  (a  közterületet,  az  építési  telkeket  és  területeket,
építményeket,  építményrészeket,  építményegyütteseket,  burkolt  és  zöldfelületeket)  -  a  jó
műszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, a
rájuk vonatkozó előírásoknak és hatósági engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad
használni.”]

„(1) Az épített környezet elemeit (a közterületet, az építési telkeket és területeket, építményeket,
építményrészeket,  építményegyütteseket,  burkolt  és  zöldfelületeket)  ─  a  jó  műszaki  állapot
folyamatos  fenntartása  mellett  ─  csak  a  jellegük  szerinti  rendeltetésüknek,  a  rájuk  vonatkozó
előírásoknak és hatósági engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5b)-(5f) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) Ha a közterület használatára az Alaptörvény J) cikk (2) bekezdésében meghatározott hivatalos
állami  ünnep (a  továbbiakban:  állami  ünnep)  méltó  megtartásával  összefüggésben kerül  sor,  az
állami  ünnep –  előkészítést  és  a  lebonyolítást  is  magában  foglaló  –  megtartásával  kapcsolatos
közfeladat  ellátására  kijelölt  szervezet  (a  továbbiakban:  állami  ünnep megszervezője)  az  állam,
illetve a fővárosi vagy a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, az (5c) bekezdésben
meghatározott  közterületeket  –  legfeljebb  az  augusztus  15-25.  napja  közötti  időszakra
korlátozódóan – díjmentesen használhatja.

(5c) Az (5b) bekezdés szerinti közterületek:
a) a világörökségről szóló törvény alapján meghatározott fővárosi világörökségi területek,
b) az Árpád híd területe,
c) a Petőfi híd területe,
d) a Rákóczi híd területe,
e) a Margitsziget területe,
f) az Óbudai-sziget területe.

(5d)  A tulajdonos  fővárosi  önkormányzat  vagy fővárosi  kerületi  önkormányzat,  vagy az  állami
tulajdonban álló  közterület  vagyonkezelője  (a  továbbiakban  együtt:  tulajdonos)  az  (5b)  és  (5c)
bekezdés szerinti közterület használatát és a területfoglalást az ott meghatározott időszakra, az (5b)
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bekezdéstől eltérő célra – kormányrendeletben foglaltak szerint – az állami ünnep megszervezője
a) felé tett előzetes értesítés alapján, és
b) előzetes egyetértő nyilatkozata beszerzését követően

engedélyezheti, valamint köthet ezekre vonatkozóan szerződést.

(5e) Az állami ünnep megtartása érdekében a közterület használatának időtartamáról, valamint a
közterület-használattal  érintett  területekről  az  állami  ünnep  megszervezője  az  állami  ünnepet
megelőző hatvanadik napig tájékoztatja a tulajdonost. A tájékoztatás megtételét követően az (5d)
bekezdést  a  tájékoztatásban  nem  szereplő  közterületre  a  tárgyévre  vonatkozóan  nem  kell
alkalmazni.

(5f) Az (5b) és (5c) bekezdés alá tartozó
a) kiemelt  nemzeti  emlékhely tekintetében – az (5d) és (5e) bekezdéstől eltérően – a kiemelt
nemzeti emlékhely használatának rendjére vonatkozó,
b)  Budai  Palotanegyed  tekintetében  –  az  (5d)  és  (5e)  bekezdéstől  eltérően  –  a  Budai
Palotanegyedben lévő közterület használatának általános szabályaira vonatkozó,

jogszabályban meghatározottakat kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5g) és (5h) bekezdéssel egészül ki:

„(5g) Az állami ünnep megtartása érdekében szükséges, közigazgatási hatósági engedélyhez vagy
bejelentéshez kötött tevékenység vonatkozásában a Kormány rendeletben

a)  állapítja  meg  az  eljárás  sajátos  –  kormányrendelettől  vagy  miniszteri  rendelettől  eltérő  –
szabályait,
b) jelöli ki az eljáró hatóságot.

(5h) Az állami ünnep megtartásával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban
a) az ügyintézési határidő – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz nap,
b) a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem
állapít meg – öt nap.”

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

(2) Az Étv. 57/C. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés - Étv. 57/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Étv. 57/C. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásban a Kormányhivatal szakkérdés
elbírálására irányuló nyilatkozatának van helye, az építésügyi hatóság ügyintézési határideje 75 nap,
[mely]amely határidőbe  nem  számít  bele  a  szakkérdés  vizsgálatához  szükséges  57/D.  §  (4)
bekezdése  szerinti  kiegészítő  adatok,  információk  és  vélemények  megkérésének  kiküldésétől
[a]azok beérkezéséig tartó idő.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés - Étv. 57/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Étv. 57/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal  [-]─ az építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem  és  mellékletei  megküldése  mellett  [-]─ beszerzi  az  építésügyi  szabályozásért  és
építéshatósági  ügyekért  felelős  miniszter,  a  kereskedelemért,  a  településfejlesztésért  és
településrendezésért,  a  környezetvédelemért,  valamint  a  közlekedésért  felelős  miniszterek
képviselőinek  részvételével  működő  bizottság  (a  továbbiakban:  Bizottság)  véleményét.  A
Kormányhivatal a szakkérdés vizsgálata során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés - Étv. 57/F. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Étv. 57/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57/F. §

(1)  A  400  [m2  vagy  az  azt  meghaladó  ]m2-nél  nagyobb  bruttó  alapterületű  építmény
rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre történő változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű
építmény  jogszabályban  meghatározott  átalakítására  a  rendeltetésmódosítási  hatóság  engedélye
alapján van lehetőség.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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(6) Az Étv. a következő 60/A. §-sal egészül ki:

„60/A. §

A fővárosi önkormányzat vagy a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, az 54. § (5b) és
(5c) bekezdése szerinti közterület 2020. augusztus 15-25. közötti időszakban tervezett foglalására
vonatkozóan  a  2020.  április  1-je  után  benyújtott  kérelmeket  az  egyes  közigazgatási  tárgyú
törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  …  törvény
hatálybalépését követően ismételten be kell nyújtani.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (6) bekezdés - Étv. 61/B. §
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Étv. „A törvény hatálybalépése és átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 61/B. §-
sal egészül ki:

„61/B. §

E  törvénynek  az  egyes  közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: [Mód3]Mód4. tv.) megállapított
57/C-57/F.  §-át  a  kereskedelmi  építmények  építési  engedélyezési  vagy  rendeltetésmódosítási
eljárásában  –  amennyiben  a  [Mód3]Mód4.  tv.  hatálybalépésekor  fellebbezési  eljárás  van
folyamatban –,  a  fellebbezés  elbírálása  során  e  törvénynek  a  [Mód3]Mód4.  tv.  hatálybalépését
megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(7) Az Étv. 62 §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1f) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az 54. § (5b) bekezdése szerinti állami ünnep megszervezőjét,
b) az 54. § (5d) bekezdés a) pontja szerinti értesítésre, az 54. § (5d) bekezdés b) pontja szerinti
nyilatkozat megadására és az 54. § (5e) bekezdése szerinti tájékoztatás megtételére vonatkozó
részletes szabályokat,
c) az 54. § (5g) bekezdése szerinti eljárási szabályokat és az eljáró hatóságot.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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(8) Az Étv. 62/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„62/A. §

Az 54. § (5)-(5f) bekezdése, a 60/A. §, valamint a 60/I. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és
38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(7) Az Étv. 54. § (5) bekezdésében az „(5a)” szövegrész helyébe az „(5a) és (5b)” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény ]
az Ebtv. 2. § (3) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés - Kötv. 67. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 67. § (1)
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő tevékenységek vonatkozásában a hatóság:)

„e) amennyiben a nyilvántartott műemléki érték, műemlék jelenkori állapota – a védett vagy a
védettséget  megalapozó  korábbi  és  jelentős  építési  korszak  szerinti  állapotától  eltérően  –
szomszédos  ingatlan  kiemelt  közérdekű  beruházás  részeként  megvalósuló,  jogszabályban
meghatározott  módon és  feltételek  szerint  való  beépítését  vagy beépítését  követő  használatát
akadályozza, elrendelheti épület, építmény, építményrész  [-]─ meghatározott időtartamon belül
teljesítendő  [-]─ felújítását, átalakítását a 43. § (5) és (5c) bekezdésében meghatározott célok
érdekében és  korlátok  között.  A hatóság  a  döntést  azonnal  végrehajthatóvá nyilváníthatja,  ha
kiemelten  közérdekű  beruházásnak  a  szomszédos  ingatlanon  való  megvalósításával
összefüggésben kerül sor a felújítás, illetve átalakítás elrendelésére, és a végrehajtás késedelme a
kiemelten közérdekű beruházás megvalósítását akadályozza vagy késlelteti.”

Módosítópont sorszáma: 16.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kötv.
b) 67. § (3a) [bekezdése]bekezdés nyitó szövegrészében a „d) pontja” szövegrész helyébe a „ d)
és e) pontja” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés - Ngtv. 11/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1)  A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11/C. §-a a
következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az adott kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó 11/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
beépítési  szabálynak,  építési  követelménynek  megfelelő  beépítést  a  szomszédos  ingatlan
építményének az ingatlan határvonalán [túlnyúló]átnyúló része akadályozza, a szomszédos ingatlan
tulajdonosa  az  adott  építményrész  elbontását,  átalakítását  köteles  elvégezni.  Az  elbontásról  a
kiemelten  közérdekű  beruházás  építtetője  és  a  szomszédos  ingatlan  tulajdonosa  a  költségek
viselésére is kiterjedő módon megállapodnak. Amennyiben a megállapodás nem jön létre a felek
között  a  szerződéskötésre  vonatkozó  ajánlat  megtételétől  számított  90  napon  belül  a  Polgári
törvénykönyv 6:71. § szabályai szerint, a felek bármelyike bírósághoz fordulhat és a megállapodást
a bíróság ítéletével pótolja. A bíróság ítélete elleni fellebbezésnek az ítélet  végrehajtására nincs
halasztó hatálya.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés - Ngtv. 11/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1)  A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11/C. §-a a
következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az adott kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó 11/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
beépítési  szabálynak,  építési  követelménynek  megfelelő  beépítést  a  szomszédos  ingatlan
építményének  az  ingatlan  határvonalán  túlnyúló  része  akadályozza,  a  szomszédos  ingatlan
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tulajdonosa  az  adott  építményrész  elbontását,  átalakítását  köteles  elvégezni.  Az  elbontásról  a
kiemelten  közérdekű  beruházás  építtetője  és  a  szomszédos  ingatlan  tulajdonosa  a  költségek
viselésére is kiterjedő módon megállapodnak. Amennyiben a megállapodás nem jön létre a felek
között  a  szerződéskötésre  vonatkozó  ajánlat  megtételétől  számított  90  napon  belül  a  Polgári
[törvénykönyv 6:71. § szabályai ]Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:71. §-a szerint, a
felek bármelyike bírósághoz fordulhat és a megállapodást a bíróság ítéletével pótolja.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (2) bekezdés - Ngtv. 11/F. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ngtv. 11/F. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  Kiemelten  közérdekű  beruházás  megvalósításával  összefüggésben,  az  építmény
rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága, közszolgálati járművel, vagy gyalogosan történő
megközelíthetőségének, valamint közhasználatú építmény esetén az akadálymentes módon történő
megközelítésének  biztosítása  szempontjából,  illetve  a  biztonságos  kiürítés  biztosíthatósága
érdekében, a közterület és az építmény szintkülönbségének áthidalása (terepcsatlakozás) céljából az
építtető  által  ─  a  közterületre  a  feltétlenül  szükséges  mértékben  ─  rámpa,  lépcső,  vagy egyéb
szintemelés építéséhez nem szükséges tulajdonosi hozzájárulás.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

30. §

Az  [Emtv.  ]előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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,”

Módosítópont sorszáma: 22.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (3) bekezdés - At. 69/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) Az At. 101/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„101/A. §

(1) E törvénynek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi
CIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított  rendelkezéseit  a Módtv. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)  E  törvénynek  az  egyes  közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi … törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3) megállapított 3. § k) és
x) pontját, 44. § (3) bekezdését, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontját és 69/B. § (3) bekezdését
a Módtv.3 hatálybalépése előtt  indult  és folyamatban lévő eljárásokban, valamint a megismételt
eljárásokban is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) Az At. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 101/B. §-sal egészül ki:

„101/B. §

E  törvénynek  az  egyes  közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes
vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  …  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Mód2.  tv.)  módosított
rendelkezéseit  a  Mód2.  tv.  hatálybalépése előtt  indult  és  folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”]

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(6) Az At.
a) 3. § k) pontjában a „neme” szövegrész helyébe a „születési neme” szöveg,
a) 44.  § (3) bekezdésében a  „nemének” szövegrész helyébe a „születési  nemének” szöveg, a
„Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe a „Nyelvtudományi Intézet”, az „az
Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe az „a Nyelvtudományi Intézet” szöveg,
b) 44. § (4) bekezdésében az „az Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrészek helyébe az
„a Nyelvtudományi Intézet”, az „Az Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe az
„A Nyelvtudományi Intézet” szöveg,
c)  94.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában az  „az  MTA-utónévjegyzékbe”  szövegrész  helyébe  az  „a
Nyelvtudományi Intézet által vezetett utónévjegyzékbe” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. §
Módosítás jellege: módosítás

36. §

[(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.  ]katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (5) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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37. §

Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a) 8. § (2) bekezdésében[,] és 45. § (2) bekezdésében az „ , és a függő hatályú döntésben nem kell
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. §
Módosítás jellege: módosítás

45. §

A településkép védelméről  szóló 2016.  évi  LXXIV. törvény[  11/F.  §  1.  pontjában „a magyar
állam” szövegrész helyébe „az állam” szöveg lép.]

a) 11/F. § 1. pontjában „a magyar állam” szövegrész helyébe „az állam” szöveg,
b)  11/F.  §  3.  pont  c)  alpontjában  a  „járművön”  szövegrész  helyébe  a  „járművön,  valamint
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközön” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § [Teljes eljárásra történő áttérés]
(1) A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül
a) a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy érdemben dönt,
b) a beadvány elintézését függőben tartja,  vagy az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése iránt
intézkedik, vagy
c)  [-]─ szükség  esetén  [-]─ szakhatóságot  keres  meg,  rendelkezik  a  tényállás  tisztázásához
szükséges előre látható eljárási cselekményekről, hiánypótlásra hív fel.
(2)  A hatóság teljes  eljárásra  történő áttérés  esetén  – amennyiben annak feltételei  fennállnak –
elektronikus  úton  tájékoztatja  az  ügyfelet  a  teljes  eljárás  ügyintézési  határidejéről,  a  határidő
túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai
szerint jár el.”

(2) Az Ákr. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § [A határidő túllépése]
(1) Ha a hatóság
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a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról,
b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy
c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi,
az  eljárás  lefolytatásáért  fizetendő  illetéknek  vagy  az  illetékekről  szóló  törvény  szerinti
közigazgatási hatósági eljárásokért,  vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett
igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer
forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
(2)  A hatóság  az  ügyfél  kérelmére  az  (1)  bekezdés  szerinti  [határidő  túllépésről  ]határidő-
túllépésről igazolást állít ki.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. §, [és ]a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §[;], a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése[;], a 13. §[;], a 16-22. §[;], a 24-32. §[;], a 34. § (2) bekezdése[;], a 35[. §; a 36. § (3)
bekezdése; a 37]-41. § és a 43-49. § 2020. július [1-én]1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. §, [és ]a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §[;], a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése[;], a 13. §[;], a 16-22. §[;], a 24-32. §[;], a 34. § (2) bekezdése; a 35[. §; a 36. § (3)
bekezdése; a 37]-41. § és a 43-49. § 2020. július [1-én]1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. § és a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §; a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése; a 13. §; a 16-22. §; a 24-32. §; a 34. § (2) bekezdése; a 35[. §; a 36. § (3) bekezdése; a
37]-41. § és a 43-49. § 2020. július 1-én lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények
hatályát  és  a  megkezdett  határidőket  nem  érinti az,  hogy  az  eljárás  lefolytatása  e  törvény
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hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az 1. §, [és ]a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §[;], a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése[;], a 13. §[;], a 16-22. §[;], a 24-32. §[;], a 34. § (2) bekezdése[;], a 35[. §; a 36. § (3)
bekezdése;  a  37]-41.  §[;], a  43.  §[;], a  44.  §  és  a  46-49.  [§-ban  foglalt  rendelkezéseket  ]§
rendelkezéseit  a  2020.  július  1.  napját  követően  indult  és  a  megismételt  eljárásokban  kell
alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az 1. § és a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5-9. §, a 11. §; a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése; a 13. §; a 16-22. §; a 24-32. §; a 34. § (2) bekezdése; a 35[. §; a 36. § (3) bekezdése; a
37]-41. §; a 43. §; a 44. § és a 46-49. §-ban foglalt rendelkezéseket a 2020. július 1. napját követően
indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: módosítás

57. §

E törvény
a) 34. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
[b) 36. § (1) bekezdése az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján,]
c) 53. [§-a ]és 54. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

57. §

E törvény
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a) 10. § (2) bekezdése, (8) bekezdése és (12) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és
38. cikk (1) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

57. §

E törvény
a) 34. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
[b) 36. § (1) bekezdése az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján,]
c) 53. §-a és 54. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 39.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
30. § - Emtv. 16. § (10) 
bekezdés

…színház [felügyelő bizottságának ]
felügyelőbizottságának létszáma …

2. 50. § b) pont … Budapest, Istenhegyi…

3. 51. § … jogelődje, a…

4. 52. §
[A]Az 50… 
…szerződésekben [a]az 50…

Módosítópont sorszáma: 40.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 53. § [A]Az 50…

2. 54. § nyitó szövegrész [A]Az 50…
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Indokolás

1. Lásd a T/9934/5/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/9934/5/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3., 9., 13. Az Étv. módosítása biztosítja, hogy Magyarország hivatalos állami ünnepének, augusztus
20-nak a méltó megünneplése feltételei biztosítottak legyenek, ennek érdekében a fővárosi vagy a
fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületeket az állam, illetve az állami ünnep
megszervezője ingyenesen használhassa. Az állami ünnep megtartása érdekében a fővárosi vagy a
fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület használatának időtartamát, valamint a
közterület-használattal  érintett  területekről  az  állami  ünnep  megszervezője  az  állami  ünnepet
megelőző hatvanadik napig értesíti a tulajdonos önkormányzatokat. Az Étv. kiegészül továbbá a
hivatalos  állami  ünnepnek  méltó  módon  történő  megünnepléséhez  kapcsolódó  szabályok
végrehajtásához szükséges felhatalmazó rendelkezésekkel. Egyben az állami ünnep megszervezője
az állami vagyonkezelő számára – hasonlóan az önkormányzat tulajdonában álló közterületeknél
megállapított  szabályhoz – az állami tulajdonban lévő közterületnél  is  legkésőbb hatvan nappal
megelőzően  tájékoztatást  ad  a  közterületfoglalási  igényről.  A kiemelt  közterületek  használatára
vonatkozó szabályozás a gyülekezési jogot nem korlátozza. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4., 11-12. A 3., 9., és 13. ponthoz kapcsolódó, egyszerű többséget igénylő módosítások.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. Lásd a T/9934/5/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/9934/5/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/9934/5/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/9934/5/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/9934/5/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/9934/5/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/9934/5/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/9934/5/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. A módosítás célja, hogy a kiemelten közérdekű beruházások esetén a szomszédos ingatlanról
esetlegesen szabálytalan módon átnyúló épületrészek, egyéb építmények esetében egy a polgári jogi
szabályoknak  megfelelő,  alapvetően  a  két  ingatlantulajdonos  megegyezésének  lehetőséget  adó,
illetve végső soron bíróság által  ítéletbe foglalt  megállapodás  keretén  belül,  ésszerű  időn belül
kerüljön  sor  a  túlépítés  rendezésére.  Tekintettel  arra,  hogy a  felek  közötti  kötelező  egyeztetési
eljárás  lefolytatása,  valamint  a  megállapodás  elmaradása  esetén  az  első  fokú  bíróság  eljárása,
valamint az általa létrehozott ítéletbe foglalt megállapodás elegendő teret és időt enged a két fél
számára a vitás kérdések rendezésére, a módosító javaslat a Pp. 365. § (7) bekezdésében foglalt
lehetőséggel élve az első fokon létrejött megállapodás fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtására
tesz javaslatot. 
18. Lásd a T/9934/5/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. Lásd a T/9934/5/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
20. Lásd a T/9934/5/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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21. Lásd a T/9934/5/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
22. Lásd a T/9934/5/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
23-24. Lásd a T/9934/5/16-17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
25. Lásd a T/9934/5/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
26., 32., 35., 38. Lásd a T/9934/2. számú képviselői és a T/9934/5/19., 23., 26., 28. számú részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
27. Lásd a T/9934/5/20. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. A  közúti  közlekedésről  szóló  törvény  szerint  a  tájékozódást  segítő  jelzést  megjelenítő
reklámcélú eszköz közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezésnek
minősül,  melynek elsődleges jellegadó tulajdonsága, hogy a közúton közlekedőket úti céljukhoz
segítse, és ezzel a közlekedés szervezését és irányítását valósítsa meg. Erre tekintettel a módosító
javaslat a reklám fogalma alól kiveszi azon gazdasági reklámot, amely a tájékozódást segítő jelzést
megjelenítő reklámcélú eszközön kerül elhelyezésre. 
29. Lásd a T/9934/5/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
30. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
31. Lásd a T/9934/5/22. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
33. Lásd a T/9934/5/24. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
34. Lásd a T/9934/5/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
36. Lásd a T/9934/5/27. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
37. Az új a) pont rögzíti a 3. módosítópontban szereplő Étv. 54. § (5b)-(5f) bekezdésének, a 9.
módosítópontban szereplő Étv.  60/A. §-ának, valamint a 13.  módosítópontban az Étv.  54. § (5)
bekezdés módosításának sarkalatosságát.
39. Lásd a változtatásokkal fenntartott T/9934/5/29. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat indokolását.
40. Lásd a változtatásokkal fenntartott T/9934/5/30. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat indokolását. 
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