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Összegző jelentés

a rövid távú szálláshely kiadással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/11328. szám) benyújtott

képviselői módosító javaslatok vitájáról
(kivételes eljárásban)

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 62. § (5)-(11)
bekezdésében meghatározott eljárásában – lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A Bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A Bizottság a részletes vita során – a HHSZ 62. § (6) bekezdése alapján – megtárgyalta az összegző
jelentés  mellékletében szereplő  módosító  javaslatokat,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy  azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelménynek.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság  –  a  HHSZ  62.  §  (8)  bekezdése  alapján  –  az  általa  megfogalmazott  módosítást
tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. július 13-án lezárta.

Budapest, 2020. július 13.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a rövid távú szálláshely kiadással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló,
T/11328. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/11328/2. számú képviselői módosító javaslatról

(kivételes eljárásban) 

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

A dokumentumban használt rövidítés:
Kertv.: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/11328/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Kertv. 6/D. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kertv. 6/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szálláshely-szolgáltatási  tevékenység folytatásának részletes  feltételeit  – ide nem értve a
magánszálláshelyen  és  az  egyéb  szálláshelyen  [az  egy  naptári  éven  belül  ]a  szálláshely-
szolgáltatás  [céljára  felhasználható  napok  számát  ]folytatásának  részletes  feltételeit  –,  a
szálláshely-üzemeltetési bejelentés rendjét és feltételeit, valamint a szálláshelyek nyilvántartásának
személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, a szálláshely-szolgáltató tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatszolgáltatás rendjét, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek
be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi önkormányzat
által  közvetlenül  igazgatott  terület  tekintetében  a  fővárosi  önkormányzat  közgyűlése  (a
továbbiakban együtt: önkormányzat) rendeletben állapíthatja meg a magánszálláshelyen és az egyéb
szálláshelyen [az egy naptári éven belül ]a szálláshely-szolgáltatás [céljára felhasználható napok
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számát]folytatásának részletes feltételeit.

[(4) Ha  az  önkormányzat  a  (3)  bekezdés  alapján  a  magánszálláshelyen  és  az  egyéb
szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok
számát  nem  határozta  meg,  abban  az  esetben  e  tevékenység  időbeli  megkötés  nélkül
végezhető.]”

T/11328/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/11328/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés - Kertv. 12. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kertv. 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„f) a szálláshely-szolgáltatási  tevékenység folytatásának részletes feltételeit  – ide nem értve a
magánszálláshelyen  és  az  egyéb  szálláshelyen  [az  egy  naptári  éven  belül  ]a  szálláshely-
szolgáltatás  [céljára  felhasználható  napok  számát  ]folytatásának  részletes  feltételeit  –,  a
szálláshely-üzemeltetési  bejelentés  rendjét  és  feltételeit,  valamint  a  szálláshelyek
nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére
vonatkozó  részletes  eljárási  szabályokat,  a  szálláshely-szolgáltató  tájékoztatási  és
adatszolgáltatási  kötelezettségeit,  az  adatszolgáltatás  rendjét,  továbbá  a  jogszabályban  vagy
hatósági  határozatban  előírt  kötelezettségek  be  nem  tartásának  esetén  alkalmazandó
jogkövetkezményeket,”

(rendeletben állapítsa meg.)

T/11328/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/11328/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés - Kertv. 12. § (5a) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kertv. 12. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Felhatalmazást  kap a  települési  (Budapesten a  kerületi)  önkormányzat  képviselő-testülete,
illetve  a  fővárosi  önkormányzat  által  közvetlenül  igazgatott  terület  tekintetében  a  fővárosi
önkormányzat közgyűlése, hogy

a)  a  magánszálláshely és  az  egyéb szálláshely esetében  [a magánszálláshelyen és  az egyéb
szálláshelyen  az  egy  naptári  éven  belül  ]szálláshely-szolgáltatás  [céljára  felhasználható
napok számát]folytatásának részletes feltételeit,

rendeletben állapítsa meg.”

T/11328/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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