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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti
pénzügyi  szolgáltatásokat  érintő  törvények  módosításáról szóló  T/10743.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Hatályát  veszti  a  bírósági  végrehajtásról  szóló  1994.  évi  LIII.  törvény  „Kielégítés  a  Nemzeti
Eszközkezelő által kifizetett vételárból” című alcíme.

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

4. §

A személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény 1.  számú  melléklet  7.19.  pont  b)
alpontjában  a  „Nemzeti  Eszközkezelő  Zrt."  szövegrész  helyébe  a  „Nemzeti  Eszközkezelő
Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló  2018. évi



CIII. törvény szerinti Lebonyolító" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 5.  számú  melléklet 14.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  módosításáról,  valamint  a  hiteles  tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés l)
pont  lc)  alpontjában  [a  „Nemzeti  ]az  „a  Nemzeti  Eszközkezelő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság”  szövegrész  helyébe  az  „a  Nemzeti  Eszközkezelő  Programban  részt  vevő
természetes  személyek  otthonteremtésének  biztosításáról  szóló  2018.  évi  CIII.  törvény  szerinti
Lebonyolító” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/A. § (14) bekezdésében, 141/I. § (9) és (11)
bekezdésében[ és], valamint 141/J. § (10) bekezdésében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.”
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Nemzeti  Földalapról  szóló  2010.  évi  LXXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Nftv.)  1.  §  (2f)
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bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Hatályát veszti  [a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény ]az Nftv.  1. § (2c)
bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Szhitv. 3. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3)  Az  integrált  hitelintézet  működési  engedélye  fenntartásának  feltétele,  hogy  az  integrált
hitelintézet az Integrációs Szervezeti tagságát folyamatosan fenntartja és az integrált hitelintézet az
integrációs üzleti irányító szervezet legalább egy darab – az Integrációs Szervezet igazgatósága által
meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú – részvényének tulajdonosa.

(3a) A (3) bekezdéstől eltérően nem kötelező, hogy az integrált hitelintézet az integrációs üzleti
irányító szervezet legalább egy darab – az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott
névértékű, fajtájú és sorozatú – részvényének tulajdonosa legyen abban az esetben, ha az érintett
integrált hitelintézetnek az integrációs üzleti irányító szervezet többségi tulajdonosa, továbbá annak
az  Integrációs  Szervezeti  tagnak  sem áll  fenn ilyen  kötelezettsége,  amely az  integrációs  üzleti
irányító szervezet felett ellenőrző befolyást gyakorol.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - Szhitv. 17/D. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

Az Szhitv. 17/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A csoportszintű  helyreállítási  tervnek  tartalmaznia  kell  indikátorként  azt  az  esetet,  ha  az
Integrációs Szervezet integrált  hitelintézet tagjának szavatoló tőkéje a 17/C. § (1) bekezdésében
meghatározott szint alá süllyed, és a 17/C. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedések egyike
sem  vezetett  eredményre[  és],  valamint a  további  intézkedések  meghozatalától  sem  várható
eredmény, vagy az intézkedések nem teszik lehetővé, hogy az érintett tag helyreállítsa megbízható
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és biztonságos működését.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Szhitv. 17/U. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és [a § ]az Szhitv. 17/U. §-a a
következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § 4. pont
Módosítás jellege: elhagyás

49. §

Az Szhitv.
[4. 2. § (7) bekezdésében az „a Ptk.” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg;]

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § új 19. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

49. §

Az Szhitv.
19.  11/G.  §  (4)  bekezdésében,  15.  §  (8)  bekezdésében,  17.  §  (2)  bekezdésében,  17/C.  §  (2)
bekezdés nyitó szövegrészében és a) pont nyitó szövegrészében, b) pont nyitó szövegrészében és
ba) alpontjában, c) és d) pontjában és e) pont nyitó szövegrészében, 17/D. § (1) bekezdésében, (2)
bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésében, 17/E. § (7) bekezdésében, 17/H. § (5) bekezdés b)
pontjában, 17/S. § (6) és (9) bekezdésében, (11) bekezdés a)–c) pontjában és 17/T. § (1) és (4)
bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az integrált hitelintézet”
szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § 23. pont
Módosítás jellege: módosítás
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49. §

Az Szhitv.
23.  15.  §  (5)  bekezdésében  és  20.  §  (10)  bekezdésében  az  „a  szövetkezeti  hitelintézetnek”
szövegrész helyébe az „az integrált hitelintézetnek” szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § 24. pont
Módosítás jellege: elhagyás

49. §

Az Szhitv.
[24. 15.  §  (8)  bekezdésében,  17.  §  (2)  bekezdésében,  17/C.  §  (2)  bekezdés  nyitó
szövegrészében  és  a)  pont  nyitó  szövegrészében,  b)  pont  nyitó  szövegrészében  és  ba)
alpontjában, c) és d) pontjában és e) pont nyitó szövegrészében, 17/D. § (1) bekezdésében,
(2)  bekezdés  a)  pontjában  és  (6)  bekezdésében,  17/E.  §  (7)  bekezdésében,  17/H.  §  (5)
bekezdés b) pontjában, 17/S. § (6) és (9) bekezdésében, (11) bekezdés a)–c) pontjában és
17/T. § (1) és (4) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az
integrált hitelintézet” szöveg;]

lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás

50. §

Hatályát veszti az Szhitv.
[1. 1. § (1) bekezdés c) pontja;]

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § 4. és 5. pont
Módosítás jellege: elhagyás

50. §

Hatályát veszti az Szhitv.
[4. 3. § (2) bekezdés a) pontja;
5. 3. § (3) és (3a) bekezdése;]
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § 19. pont
Módosítás jellege: elhagyás

50. §

Hatályát veszti az Szhitv.
[19. 11/G. § (4) bekezdése;]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § 33. pont
Módosítás jellege: elhagyás

50. §

Hatályát veszti az Szhitv.
[33. 20. §-a;]

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (1) bekezdés - Városliget tv. 1. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

(1) A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban:
Városliget tv.) 1. § (1a)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1a)  A  Városliget  megújításához  és  fejlesztéséhez  kapcsolódó  beruházások  megvalósítása
érdekében

a)  a  [Budapest  XIII.  kerület,  28056  helyrajzi  számú  ingatlan  21667/38899
hányada,]Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi  CCXLII.  törvény
módosításáról szóló 2015. évi XIV. törvény hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva,
ingyenesen a vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerül

aa) a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 hányada, valamint
ab) a városligeti ingatlanon lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épülete (a Magyar
Műszaki  és  Közlekedési  Múzeum  javára  bejegyzett  vagyonkezelői  joghoz  kapcsolódó
ingatlanrész)

az  (1)  bekezdésben  meghatározott  vagyonkezelői  jog  megszűnésének  időpontjával  azonos
időpontig, a bejegyzett vagyonkezelők vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével, és
[b) a  városligeti  ingatlanon  lévő  Magyar  Műszaki  és  Közlekedési  Múzeum  épülete  (a
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Magyar  Műszaki  és  Közlekedési  Múzeum  javára  bejegyzett  vagyonkezelői  joghoz
kapcsolódó  ingatlanrész)  a  Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi
CCXLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi XIV. törvény hatálybalépésének napján, e
törvény  erejénél  fogva,  ingyenesen  a  vagyonkezelő  vagyonkezelésébe  kerül  az  (1)
bekezdésben  meghatározott  vagyonkezelői  jog  megszűnésének  időpontjával  azonos
időpontig, a bejegyzett vagyonkezelők vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével, és]
c) a Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi számú ingatlan az egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2018. évi CVI. törvény hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva
ingyenesen  a  vagyonkezelő  vagyonkezelésébe  kerül  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
vagyonkezelői  jog  megszűnésének  időpontjával  azonos  időpontig,  a  bejegyzett  vagyonkezelő
vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Városliget tv. 2/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Városliget tv. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„(4)  A  vagyonkezelő  a  vagyonkezelésében  lévő  bármely  vagyonelem  harmadik  személy
[által]részére történő hasznosítása során jogosult díjfizetési kötelezettséget előírni. A hasznosítási
tevékenységből származó bevétel teljes mértékben a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy köteles a
hasznosításból származó bevételt a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek fenntartására fordítani.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Törvény 4.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő rendelkezés  lép  és  a  [§ ]Törvény 4.  §-a  a
következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Törvény 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Törvény VI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
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„15. §

(1)  A Lebonyolító  a  megüresedett  ingatlant  az  állami  vagyonról  szóló  törvény  szerint,  az  e
törvényben és  az  e  törvény végrehajtására kiadott  kormányrendeletben foglalt  eltérésekkel  – az
MNV Zrt. által működtetett elektronikus aukciós rendszer útján –, versenyeztetéssel értékesíti.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Törvény 16. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

A Törvény VI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

(1)  Ha  az  értékesítést  célzó  második  árverés  is  eredménytelen,  a  második  árverés
eredménytelenségéről  a  Lebonyolító  által  [az  érintett  ]a  megüresedett  ingatlan  fekvése  szerint
illetékes  helyi  önkormányzatnak  küldött  értesítés  kézhez  vételét  követő  harmadik  hónap  első
napján, a megüresedett ingatlan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzatnak e törvény erejénél
foga ingyenesen tulajdonjoga keletkezik a megüresedett ingatlanon, és az ingatlanban található azon
ingóságokon, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával
felhagyott.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Törvény 20. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

74. §

A Törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)  a  2.  §  (3)–(4)  [bekezdés]bekezdése,  a  6.  §  (10)  [bekezdés]bekezdése és  a  13.  §  (3)
[bekezdés]bekezdése szerinti  tájékoztató  levél  részletes  tartalmát,  megküldésének  határidejét,
valamint az érintettek tájékoztatásának egyéb módját,”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. §
Módosítás jellege: módosítás
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75. §

A Törvény 10. alcíme a következő [22/B]22/A. §-sal egészül ki:

[„22/B. §

(1) Ha  a  Kormány  a  Lebonyolító  feladataira  másik,  állami  tulajdonban  lévő  gazdasági
társaságot jelöl ki, a korábbi, lebonyolítói feladatokat ellátó gazdasági társaságot a kijelölésről
szóló kormányrendelet kihirdetését követő harmadik hónap utolsó napjával a cégbíróság a
tulajdonosi joggyakorló kérelmére törli a cégjegyzékből.

(2) Az  (1)  bekezdés  szerinti  esetben  a  korábbi,  lebonyolítói  feladatokat  ellátó  gazdasági
társaság  jogai,  kötelezettségei,  valamint  az  e  törvényben,  és  a  végrehajtására  kiadott
kormányrendeletben előírt lebonyolítói feladatai a megszűnésének időpontjától a Kormány
által,  az  (1)  bekezdés  szerint  kijelölt  lebonyolító  szervezetre  szállnak.  A  jogok  és
kötelezettségek átszállása nem minősül a jogviszonyok módosításának, a korábbi, lebonyolítói
feladatokat  ellátó  gazdasági  társaság  munkavállalóinak  az  (1)  bekezdés  szerint  kijelölt
lebonyolító szervezetnél történő továbbfoglalkoztatása munkáltatói jogutódlásnak minősül.”]

„22/A. §

(1) Ha a Kormány a Lebonyolító feladataira másik, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságot
jelöl  ki,  a  korábbi,  lebonyolítói  feladatokat  ellátó  gazdasági  társaságot  a  kijelölésről  szóló
kormányrendelet  kihirdetését követő harmadik hónap utolsó napjával a cégbíróság a tulajdonosi
joggyakorló kérelmére törli a cégjegyzékből.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a korábbi, lebonyolítói feladatokat ellátó gazdasági társaság
jogai, kötelezettségei, valamint az e törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben
előírt lebonyolítói feladatai a megszűnésének időpontjától a Kormány által, az (1) bekezdés szerint
kijelölt  lebonyolító  szervezetre  szállnak.  A jogok  és  kötelezettségek  átszállása  nem  minősül  a
jogviszonyok  módosításának,  a  korábbi,  lebonyolítói  feladatokat  ellátó  gazdasági  társaság
munkavállalóinak  az  (1)  bekezdés  szerint  kijelölt  lebonyolító  szervezetnél  történő
továbbfoglalkoztatása munkáltatói jogutódlásnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § - Beütv. 1. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

79. §

Az  állami  magasépítési  beruházások  megvalósításáról  szóló  2018.  évi  CXXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Beütv.) 1. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)

„3. központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési
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beruházás: a helyi önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján
biztosított  központi  költségvetési  forrás  felhasználásával  megvalósuló,  helyi  önkormányzati
vagyont keletkeztető magasépítési beruházás;”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

83. §

A Beütv.  10.  §  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép  és  a  [§  ]Beütv.  10.  §-a  a
következő [(4a) és (4b) ](4a)-(4b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Beütv. 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

83. §

A Beütv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) és (4b)
bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási keretet a Kormány beruházás előkészítéséről vagy
jóváhagyásáról  szóló  egyedi  határozatában  megjelölt  teljes  kötelezettségvállalási  összeg  [(a
továbbiakban  e  §  tekintetében:](e  §  alkalmazásában  a  továbbiakban: kötelezettségvállalási
felhatalmazás)  terheli,  ideértve  az  Áht.  36.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerinti  kötelezettségvállalások
összegét is.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 27. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

27. Záró rendelkezések

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1-6. §, a 12. §, a 19-23. §, a 61-78. §,  [a 85. § ]és a [87]85. § [(2) és (3) bekezdése ]az e
törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

87. §

(1) A 18. § és 19. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

[(2) A 19. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 32.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
34. § - Szhitv. 15/A. § (2) 
bekezdés

…szervezetet [–legfőbb ]– legfőbb szervének …

2.
35. § - Szhitv. 15/C. § (1) 
bekezdés

…ha [büntető feljelentést ]büntetőfeljelentést tett,… 
…A [büntető feljelentésről ]büntetőfeljelentésről és …

3.
43. § (2) bekezdés - Szhitv. 
17/Q. § (5) bekezdés

…megállapított [szavatoló tőke szint ]szavatolótőke-
szint elérését …

4.
51. § - Hpt. 6. § (1) bekezdés
122. pont b) alpont

…a [felügyelő bizottság ]felügyelőbizottság elnöke …

5.
59. § - Városliget tv. 2/A. § 
(2) bekezdés

…vezetett [vagyon-
nyilvántartásba]vagyonnyilvántartásba történő…

6. 66. § - Törvény 1. § d) pont
…csatolt [nyilatkozat-mintában]nyilatkozatmintában 
meghatározott…

7.
69. § - Törvény 4. § (2) 
bekezdés

…az [ingatlannyilvántartásba]ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett…

8.
69. § - Törvény 4. § (3) 
bekezdés

…kapcsolatos [hosszúlejáratú ]hosszú lejáratú 
kötelezettségekkel …

9.
72. § - Törvény 16. § (1) 
bekezdés

…értesítés [kézhez vételét ]kézhezvételét követő …

10.
72. § - Törvény 16. § (3) 
bekezdés

…felmerülő [általános forgalmi adó fizetési ]
általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget …

11.
74. § - Törvény 20. § (1) 
bekezdés b) pont

…a [vételár kedvezményeket]vételárkedvezményeket,
…
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Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás. 
2. Jogtechnikai pontosítások. 
3. Jogtechnikai pontosítás. 
4. Jogtechnikai pontosítás. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
7. Jogtechnikai pontosítás. 
8. Az  integrációs  üzleti  irányító  szervezet  jelentős  befolyást  gyakorol  az  Integrációs  Szervezet
tagjainak  üzleti  működésére,  ezért  indokolt,  hogy  a  tagoknak  –  az  integrációs  üzleti  irányító
szervezet  által  kibocsátott  részvény  birtokában  –  továbbra  is  legyen  befolyásuk  e  szervezet
működésére. 
9. Jogtechnikai pontosítás. 
10. Jogtechnikai pontosítás. 
11. Jogtechnikai módosítás.
12. Jogtechnikai módosítás.
13. Jogtechnikai módosítás.
14. Jogtechnikai módosítás.
15. Jogtechnikai módosítás.
16. Jogtechnikai módosítás.
17. Jogtechnikai módosítás.
18. Jogtechnikai módosítás.
19. Jogtechnikai módosítás.
20. Jogtechnikai  pontosítás  a  Javaslat  indokolásában  meghatározott  jogalkotói  cél  elérése
érdekében. 
21. Jogtechnikai módosítás. 
22. Jogtechnikai módosítás. 
23. Jogtechnikai módosítás. 
24. Jogtechnikai módosítás. 
25. Jogtechnikai módosítás. 
26. Jogtechnikai módosítás. 
27. Jogtechnikai módosítás. 
28. Jogtechnikai módosítás. 
29. Jogtechnikai pontosítás. 
30. Jogtechnikai pontosítás. 
31. Jogtechnikai pontosítás. 
32. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosításokat tartalmazó táblázat.
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