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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  vagyongazdálkodást  érintő rendelkezésekről,
valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  T/13672.
számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

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

2. §

(1) Ez a törvény – a [(2)-(5)](2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik
napon lép hatályba.

[(2) A 21. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.]

(3) Az 1. §, a [14]15-[16]17. §, a [25-30]23. §, a [32]26. § (2) bekezdése, a 27-31. §, a 33. §, [(2) ]a
35. § (1) bekezdése, a [41]44. § b) pontja, a [42]45. § és az [51]54. §, valamint az 1. melléklet 2021.
január 1-jén lép hatályba.

(4)  A  [24]26.  §  (1)  bekezdése  a  HM  Arzenál  Elektrotechnikai  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  átalakulásának  a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a



végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.  törvény  szerinti  cégjegyzékbe  történő  bejegyzését  követő
napon lép hatályba.

[(5) A 24. § (2) bekezdése, a 31. § és a 33. § (1) bekezdése a Nemzeti Vízművek Zártkörűen
Működő  Részvénytársaságnak  a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő
napon lép hatályba.]

(6)  A  [(4)  és  (5)  ](3)  bekezdésben meghatározott  feltétel  bekövetkezéséről  szóló határozatot  az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a
napján közzéteszi.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ktv. 5. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az állam nevében pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás,
valamint  a  10/A.  §  szerinti  eljárás  lefolytatására  és  a  koncessziós  szerződés  megkötésére  a
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv jogosult.

(2) Az e törvény szerinti koncessziós pályázatok, ajánlattételi eljárások és [ajánlattételi ]a 10/A. §
szerinti eljárások elbírálására bíráló bizottság kerül létrehozásra. A bíráló bizottság javaslatot készít
a koncessziós pályázat odaítéléséről, [és ]az ajánlat elfogadásáról szóló döntésről, az értékesítésre
vonatkozó döntésről, valamint a koncessziós szerződés megkötéséről.

(3)  A koncessziós  tevékenység, illetve  a  10/A.  § szerinti  eljárás  tárgya  szerint  illetékes  ágazati
miniszter  a  kormányrendeletben  kijelölt  miniszternek  vagy  központi  kormányzati  igazgatási
szervnek  a  koncessziós  pályázati  és  ajánlattételi  eljárás  előkészítése,  a  pályázat  kiírása  és  az
ajánlattételi felhívás kiadása, a pályázati és az ajánlattételi eljárás lefolytatása,  a 10/A. § szerinti
eljárás előkészítése és lefolytatása, valamint a koncessziós szerződés megkötése érdekében kiadott
megkeresésére a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv
részére adatszolgáltatást teljesít.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ktv. 9/B. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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6. §

A Ktv. a következő 9/B. §-sal egészül ki:

„(4)  Ha  az  5.  §  (1)  bekezdés  szerinti  kormányrendeletben  kijelölt  miniszter  vagy  központi
kormányzati igazgatási szerv az (1) vagy (2) bekezdés szerint a koncessziós felhívást visszavonja
vagy a pályázati eljárást és ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítja és az adott koncessziós
eljárás részvételi  díjköteles,  a pályázó vagy az ajánlattevő által  megfizetett  részvételi  díjat  – ha
ágazati jogszabály eltérően nem rendelkezik, az eljárás (2) bekezdés szerinti megszüntetését követő
15 napon belül – vissza kell fizetni.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ktv. 10/A. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Ktv. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10/A. §

(1)  Ha  a  koncesszióköteles  tevékenységet  végző  [a  ]nemzeti  vagyonról  szóló  törvényben
meghatározott  gazdálkodó  szervezetben  fennálló  társasági  [részesedését  úgy  értékesíti  ]
részesedése  magántulajdonos  részére történő  értékesítésére  úgy  kerül  sor,  hogy  annak
következtében  a  gazdálkodó  szervezet  már  nem felel  meg  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény
előírásainak és a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a tevékenységre koncessziós szerződést
kell kötni, a koncesszióköteles tevékenység átengedésére együttes, egyidejű értékesítési eljárást és
koncessziós pályázatot kell lefolytatni külön kormányrendeletben és az e törvényben meghatározott
szabályok alapján.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  esetben  a  pályázati  kiírásnak  a  8.  §  (2)  bekezdésében
meghatározottakon túl tartalmaznia kell azt, hogy a pályázónak az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó
szervezet értékesítésére is ajánlatot kell benyújtania.

(3) A pályázatok elbírálására a 9. §-ban előírt határidő legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

(4)  Az  együttes,  egyidejű  értékesítési  eljárás  és  pályázati  eljárás  eredménye  tekintetében  a
koncessziós pályázat kiírója kizárólag egyetlen nyertest hirdethet. Az együttes, egyidejű értékesítési
eljárás  és pályázati  eljárás nyertese az,  aki  a koncessziós  és az értékesítési  eljárás feltételeinek
megfelel,  és  egyben  az  állam  vagy  az  önkormányzat  számára  összességében  a  legkedvezőbb
ajánlatot tette.

(5)  A  nyertes  személy  az  ágazati  törvényben  meghatározott  koncessziós  időszak  végéig
gyakorolhatja a jogszabályokban biztosított jogait oly módon, hogy az együttes, egyidejű eljárás
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során részben vagy egészben megszerzett gazdálkodó szervezet minősül koncessziós társaságnak. A
társaságra a 26. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ktv. 29. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Ktv. 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről,  valamint  egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi … törvénnyel (a
továbbiakban: Módtv-1.) módosított 5. §-át, 7/A. §-át, 10/A. §-át, 10/C. § (2), (4)-(9) bekezdését,
10/D. § (2) és (4) bekezdését,  20. § (1) bekezdését, 21. § (3) bekezdését,  valamint a Módtv-1.-el
megállapított  9/B.  §-át  és  30/A.  §-át  [a  Módtv-1.  hatálybalépését  követően  indult  ]az  e
rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra
[kell]is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Ktv. 30/A. § c)-e) pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Ktv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
c) az e törvény szerinti koncessziós eljárások  és a 10/A. § szerinti eljárások  értékelését végző
bíráló  bizottság  létrehozására  és  összetételére,  valamint  jogállására  és  működésére  vonatkozó
részletes szabályokat,
d)  a  koncessziós  szerződés  megkötését  követően a  koncessziós  szerződés  alapján  az  államot
megillető  jogok  és  kötelezettségek  koncesszió  tárgya  szerint  illetékes  ágazati  miniszter  általi
gyakorlása – így különösen a  koncessziós  szerződés végrehajtása,  teljesítése és  ellenőrzése –
[részletes ]szabályait és
e)  a  10/A.  §  szerinti  együttes,  egyidejű  értékesítési  eljárás  és  koncessziós  pályázati  eljárás
[részletes ]szabályait

rendeletben állapítsa meg.”

Módosítópont sorszáma: 7.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Ktv.
a)  10/C.  §  (2)  bekezdésében  az  „Az  ágazati  miniszter”  szövegrész  helyébe  az  „Az 5.  §  (1)
bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv” szöveg,
b) 10/C. § (4), (5) és (7)-(9) bekezdésében az „az ágazati miniszter” szövegrész helyébe az „az 5.
§  (1)  bekezdése  szerinti  kormányrendeletben  kijelölt  miniszter  vagy  központi  kormányzati
igazgatási szerv” szöveg,
c)  10/C. §  (6) bekezdésében az „az ágazati  miniszter”  szövegrészek helyébe az „az 5.  §  (1)
bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv” szöveg,
d) 10/D. § (2) és (4) bekezdésében az „Az ágazati miniszter” szövegrész helyébe az „Az 5. § (1)
bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv” szöveg,
e)  20.  §  (1)  bekezdésében az „az aláírástól  számított”  szövegrész helyébe  az  „a koncessziós
szerződés koncessziós időszak kezdőidőpontját meghatározó rendelkezésének hatályba lépésétől
számított” szöveg,
f) 21. § (3) bekezdésében az „a koncessziós szerződés megkötésétől,” szövegrész helyébe az „a
koncessziós  szerződés  koncessziós  időszak  kezdőidőpontját  meghatározó  rendelkezésének
hatályba lépésétől,” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 13. §
Módosítás jellege: kiegészítés

13. §

Az Szjtv. 40/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40/E. §

(1)  A 40/D.  §-ban  meghatározott  átmeneti  időszakot  követően  az  állami  adó-  és  vámhatóság
megkeresésre tájékoztatja a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot az adó- és vámtitkot képező adatról
vagy információról,  ha  az  a  szerencsejáték-felügyeleti  hatóság  hatósági  feladatának  ellátásához
szükséges.

(2)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről,  valamint  egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi … törvénnyel (a
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továbbiakban: Módtv4.)  módosított  3.  § (2) és (2c) bekezdését,  4. § (1) bekezdését,  valamint a
Módtv4.-gyel megállapított 3. § (2d) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban
levő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokban is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - NKA tv. 10/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az NKA tv. 10/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről,  valamint  egyes
vagyongazdálkodási  és  pénzügyi  tárgyú  [tárgyú  ]törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  ….
törvénnyel  [(a  továbbiakban:  Módtv2.)  ]megállapított  8.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakat  [a
Módtv2.  ]az  e  rendelkezés  hatálybalépésekor  folyamatban  levő  támogatási  igények  esetén  is
alkalmazni kell, amennyiben támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Bt.
e) 50/A. § (1) bekezdés 3. pontjában a „minősítő bizottság” szövegrész helyébe „, a koncesszióról
szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. [§-a ]§ c) pontja szerinti bizottság” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 20. §
Módosítás jellege: kiegészítés

20. §

A vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  11.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) A koncessziós pályázatot
a)  az  állami  tulajdon  működtetésére  a  koncesszióról  szóló  1991.  évi  XVI.  törvény  5.  §  (1)
bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási
szerv;
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b) a helyi önkormányzati tulajdon működtetésére a képviselő-testület
írja ki.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

9. A sportról szóló 2004. évi I. törvény [módosításáról]módosítása

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Vkt. 3/B. § (9) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A vasúti  közlekedésről  szóló  2005.  évi  CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban:  Vkt.)  3/B.  §-a  a
következő (9)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Koncessziós pályázatot
a) az állam kizárólagos tulajdonát képező, országos jelentőségű vasútvonal –  [illetőleg]illetve
azok egyes szakaszai – és a műtárgyaik fejlesztésére, illetve működtetésére kormányrendeletben
kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv vagy miniszter;

írja ki.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Vkt. 11. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Vkt. 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezésével összhangban pályahálózat-működtetőnek
minősül minden 3/B. § (9) bekezdése szerinti koncessziós pályázatot elnyert jogi személy is. Ezen
jogi  személyek  tekintetében  az  (1)-(3)  bekezdésben  rögzített  korlátozások  nem
[alkalmazandóak]alkalmazhatóak.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

7



32. §

A Vksztv.  15.  [§  (1)  bekezdése  helyébe  ]§-a  a  következő  [rendelkezés  lép:](1a)  bekezdéssel
egészül ki:

[„(1) A víziközmű-üzemeltetési  jogviszony  létesítése,  tartalma,  módosítása,  megszüntetése
tekintetében,  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény,  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  és  a
koncesszióról  szóló  törvény  rendelkezései  szerinti  elvek  mentén,  az  e  törvényben  foglalt
speciális szabályokat kell alkalmazni.”]

„(1a)  A koncesszióról  szóló  1991.  évi  XVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ktv.)  szerinti  eljárások
vonatkozásában  e  törvényt  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy a  Ktv.  5.  §  (1)  bekezdése
szerinti  feladatok  tekintetében  az  ellátásért  felelősnek  a  Ktv.  5.  §  (1)  bekezdése  szerinti
kormányrendeletben  kijelölt  minisztert  vagy  központi  kormányzati  igazgatási  szervet  kell
tekinteni.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (2) bekezdés - Vksztv. 87/E. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vksztv. 25. alcíme a következő 87/E. §-sal egészül ki:

„87/E. §

(1)  Az  e  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről,  valamint  egyes
vagyongazdálkodási  és  pénzügyi  tárgyú  [tárgyú  ]törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  ….
törvény 30. §-ával módosított 5/F. § (5) bekezdése [szerint ]szerinti, kizárólagos állami tulajdonban
lévő víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó állami ellátásért felelősség 2021. január 1-jén jön létre. A
2021. január 1-jén  létrejövő állami ellátásért felelősség esetében az állam mint ellátásért  felelős
2021.  március  31-ig  új  üzemeltetési  jogviszony  létesítéséről  gondoskodik  azon  víziközmű-
rendszerek esetében, amelyekre vonatkozóan az üzemeltetési  jogviszony korábban a víziközmű-
szolgáltató  és  a  korábbi  ellátásért  felelős  önkormányzat  között  jött  létre.  Az  új  üzemeltetési
jogviszony létrehozását követően a víziközmű-szolgáltató a 22. § (1) bekezdése szerint jár el.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

(1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012.  évi  CXXXIV.  törvény (a  továbbiakban:  Fdvtv.)  8.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

8



„(1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben
kijelölt  miniszter  vagy  központi  kormányzati  igazgatási  szerv,  illetve  az  általa  megbízott  és  a
nevében eljáró természetes személy a pályázat nyertesével köti  meg a koncessziós szerződést a
pályázat eredményének kihirdetését követő 30 napon belül.”

(2) Az Fdvtv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A koncessziós szerződésben a Ktv. 13. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a koncessziós
díj  ellentételezéséről,  valamint a koncessziós szerződés teljesítési  feltételeinek (körülményeinek)
jelentős megváltozásával, továbbá a koncessziós szerződés nemteljesítésével vagy megszűnésével
összefüggésben fizetendő átalány-kártérítésről (kártalanításról) is rendelkezni kell.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. §
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1) Az Fdvtv. 10/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben
kijelölt  miniszter  vagy  központi  kormányzati  igazgatási  szerv,  illetve  az  általa  megbízott  és  a
nevében eljáró természetes személy a pályázat nyertesével köti  meg a koncessziós szerződést a
pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül.”

(2) Az Fdvtv. 10/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  A  koncessziós  szerződésben  a  Ktv.-ben  meghatározottakon  túl  a  koncessziós  szerződés
teljesítési  feltételeinek  (körülményeinek)  jelentős  megváltozásával,  továbbá  a  koncessziós
szerződés  nemteljesítésével  vagy  megszűnésével  összefüggésben  fizetendő  átalány-kártérítésről
(kártalanításról) is rendelkezni kell.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 37. §
Módosítás jellege: kiegészítés

37. §

Az Fdvtv. V. fejezete a következő 24/G. §-sal egészül ki:

„24/G. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodást  érintő  rendelkezésekről,  valamint  egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi ... törvénnyel (a
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továbbiakban:  Módtv.4.)  megállapított  10/A.  §  (8)  bekezdését  a  Módtv.4.  hatálybalépésekor
hatályos,  a  dohánykiskereskedelem-ellátási  jogosultság  átengedésére  vonatkozó  koncessziós
szerződésre is alkalmazni kell.

(2)  A  miniszter  a  Módtv.4.  hatálybalépését  követő  60  napon  belül  gondoskodik  az  e  §
rendelkezéseinek  megfelelő  szerződés-módosítás  előkészítéséről  és  előterjesztéséről,  illetve  –  a
feltételekben való megállapodást követően – annak aláírásáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződés-módosítás feltételeinek meghatározása során a következőknek
kell érvényt szerezni:

a)  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  koncessziós  szerződés  jogosultja  akkor  támaszthat
követelést  átalány-kártérítés  (kártalanítás)  jogcímén,  ha  e  törvény  rendelkezéseinek,  vagy
bármely, a koncessziós szerződésre kötelezően alkalmazandó jogszabálynak vagy jogi tartalmú
szabályozásnak  megváltozása  (érvényre  jutása)  következtében,  vagy  a  magyar  állam
szerződésszegése  okán  a  koncessziós  szerződés  változatlan  feltételekkel  történő  teljesítése  a
koncesszió  jogosultja  számára  aránytalanul  terhessé  vagy  lehetetlenné  vált,  vagy  gazdasági
hátrányt, kárt vagy jogi érdeksérelmet okozna, továbbá, ha az előbbiek bármelyikére tekintettel a
koncessziós szerződés bármely módon megszűnt;
b)  a  magyar  állam akkor  támaszthat  követelést  átalány-kártérítés  jogcímén,  ha  a  jogosult  a
teljesítést  jogos  ok  nélkül  megtagadja  vagy olyan  súlyos  szerződésszegést  követ  el,  amely a
koncessziós szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
c) az alkalmazandó átalány-kártérítés (kártalanítás) mértéke nem lehet kisebb, mint a jogosult
által  az  általány-kártérítés  (kártalanítás)  követelésére  okot  adó  körülmény  bekövetkezését
megelőző  évben  megfizetett  éves  koncessziós  díj  és  a  koncessziós  szerződésben  rögzített
határozott  időből hátralévő évek számának szorzata azzal,  hogy a törtévet egy egészként kell
figyelembe venni és a szorzó nem lehet kevesebb 3-nál;
d)  a  felek  az  a)-c)  pontban  meghatározottakat  nem  érintő  egyéb  feltételekben  is
megállapodhatnak, így különösen arról, hogy a felek bármelyike mely további esetekben jogosult
átalány-kártérítés (kártalanítás) jogcímén igényt támasztani. Az átalány-kártérítés (kártalanítás)
követelése nem érinti a felek bármelyikének azon jogát, hogy a jogszabályokban meghatározott
bármely további jogával éljen, így különösen az átalány-kártérítés (kártalanítás) összegén felüli
kárigényt támasszon és bizonyítson.

(4)  Amennyiben  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  határidőben  a  szerződés-módosítás  írásbeli
formában nem jön létre, úgy a jogosult a (3) bekezdés a) és c) pontjában számára biztosított jogokra
–  a  magyar  állammal  szemben  –  a  szerződés-módosítás  nélkül  is  hivatkozhat,  továbbá
kezdeményezheti a szerződés-módosítás létrehozását bírósági úton.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás
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37. §

Az Fdvtv.[ 5. §-ában, 10. § (6) bekezdésében, 10/A. § (2), (3), (5) és (7) bekezdésében, valamint
24/A. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben kijelölt
miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg lép.]

a) 5. §-ában, 10. § (6) bekezdésében, 10/A. § (2), (3), (5) és (7) bekezdésében, valamint 24/A. §
(3)  bekezdésében  a  „miniszter”  szövegrész  helyébe  a  „kormányrendeletben  kijelölt  miniszter
vagy központi kormányzati igazgatási szerv” szöveg,
b)  15/D.  §  (6)  bekezdésében  a  „d)-f),  valamint  h)  pontjában”  szövegrész  helyébe  a  „d)-h)
pontjában” szöveg,
c) 15/G. §-ában a „d)-f) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „d)-h) pontjában” szöveg,
d) 24/C. § c) pontjában a „d)-f) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „d)-h) pontjában” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: elhagyás

[43. §

A  szövetkezeti  hitelintézetek  integrációjáról  és  egyes  gazdasági  tárgyú  jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdés x)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]

„x) veszélyeztető magatartás: az Integrációs Szervezet tagjának olyan – e törvény alapján
kiadott irányelv szerinti – tevékenysége vagy mulasztása, amely a hitelintézetek integrációja
céljainak határidőben történő megvalósítását jelentős mértékben veszélyezteti;”]

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

44. §

[Az Szhitv. ]A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1/A. § f) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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(2) Az Szhitv. 11. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az Integrációs Szervezet igazgatóságának – illetve a 9.  § (4) bekezdés szerinti  átruházott
hatáskörben eljáró ügyvezetésnek – a 3. § (4) bekezdése, a 4. § (4a) bekezdése, a 9. § (2) bekezdés
e), g) és h) pontja, a 15. § (2), (3) és (11) bekezdése, a 17/E. § (6) és (7) bekezdése, a 17/S. § (1) és
(10)  bekezdése,  valamint  a  17/T.  §  (1)  bekezdése  szerinti  döntéséhez  az  Integrációs  Szervezet
közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

(11) Az Integrációs Szervezet közgyűlése felhívhatja az igazgatóságot, illetve a 9. § (4) bekezdés
szerinti  átruházott  hatáskörben  eljáró  ügyvezetést  az  e  törvényben  meghatározott  hatáskörébe
tartozó szükséges intézkedések megtételére és döntések meghozatalára.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 49. §
Módosítás jellege: kiegészítés

49. §

Az Szhitv. 6. § (4) bekezdésében a „választható meg” szövegrész helyébe a „választhatóak meg és
hívhatóak vissza” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. §
Módosítás jellege: módosítás

49. §

Hatályát veszti az Szhitv.[ 20/E. § (4) bekezdése.]
a)  6.  §  (4)  bekezdésében  a  „többsége  a  Holding  Szövetkezet  által  jelölt  személyek  közül,”
szövegrész,
b) 6. § (5) és (6) bekezdése,
c) 17/C. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja,
d) 20/E. § (2) és (4) bekezdése,
e) 20/G. § (4) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. alcím
Módosítás jellege: módosítás

19. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához,
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV.
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törvény módosítása

52. §

A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá
egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény (a
továbbiakban: Világkiállítás tv.) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya]

„c)  kiterjed  a  Kelet-Magyarországi  Versenypálya  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  által
lefolytatandó gyorsasági motoros világbajnokság [pálya létesítése, üzemeltetése, valamint azon
gyorsasági motoros világbajnokságok szervezése ](a továbbiakban: Magyarországi MotoGP)
[érdekében,  a  Magyar  Állam  tulajdonába  kerülő  ingatlanokra,  valamint  az  ezen
ingatlanokból  telekalakítási  eljárások  útján  kialakított  ingatlanokra  és  az  ezen
ingatlanokon  megvalósuló,  a  Magyarországi  MotoGP  beruházás  megvalósításához
szükséges  tervezési,  kivitelezési,  a  használatbavételi  engedélyhez  kapcsolódó  valamennyi
egyéb  szolgáltatással  összefüggő  beszerzésre  és  a  Magyarországi  MotoGP versenyeket
szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal összefüggő valamennyi beszerzésre, valamint
a  rendezvények szervezésével  összefüggő egyéb beszerzésekre,  továbbá a  Magyarországi
MotoGP  területe  tulajdonjoga  megszerzéséhez  szükséges  valamennyi  beszerzésre  (a
továbbiakban: MotoGP projekt)]megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog megszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásokra.”

53. §

A Világkiállítás tv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A  Magyarországi  MotoGP  [projekt,  a  Beruházás,  valamint  a  Projekt  megvalósítása,  ]
megszervezése  és  lebonyolítása  kiemelkedően  fontos  közérdek,  amely  érdekében  a
[Világkiállításon  történő  magyar  megjelenés,  ]Kelet-Magyarországi  Versenypálya  Korlátolt
Felelősségű Társaság  által  a  [rendezvények lebonyolítása  és  szervezése  kiemelkedően fontos
közérdek,  amelyek]Magyarországi  MotoGP  megrendezésére  irányuló  vagyoni  értékű  jog
megszerzése érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek
célját  szolgáló  [szerződésnek]szerződéseknek tekintendők,  teljesítésükhöz  kiemelkedően  fontos
közérdek fűződik.”

54. §

A Világkiállítás tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  [Beruházással,  a  rendezvények  lebonyolításával  és  szervezésével,  a  Projekttel,
valamint]Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jogok megszerzésével
összefüggésben a  [MotoGP  projekttel  összefüggésben  ]Kelet-Magyarországi  Versenypálya
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  által  lebonyolítandó  közbeszerzési  eljárások  tekintetében  az
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ajánlatkérő  [minden esetben ]jogosult  a  közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (a
továbbiakban: Kbt.) szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazására.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 27.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 6. § - Ktv. 9/B. § (4) bekezdés
…eljárás [részvételi díjköteles]részvételidíj-
köteles,…

2. 5. alcím címe
…szerencsejáték [szervezésről]szervezéséről
szóló…

3. 12. § - Szjtv. 4. § (1) bekezdés

…a [fővárosi közgyűlés]Fővárosi Közgyűlés
egyetértése… 
…a [fővárosi önkormányzat 
közgyűlése]Fővárosi Önkormányzat 
Közgyűlése is…

4.
33. § (2) bekezdés - Vksztv. 87/E. § (4) 
bekezdés

…szerinti [víziközmű fejlesztésre ]
víziközmű-fejlesztésre fel …

5. 40. § - Postatv. 27/A. §

…postai [értékcikk]értékcikk- és… 
…szükséges [kereskedelmi áru 
forgalmazást]kereskedelmiáru-forgalmazást,
… 
… [szerencsejáték közvetítő ]
szerencsejáték-közvetítő tevékenységet,… 
…szerinti [SIM kártya ]SIM-kártya 
egyenlegének …

6.
50. § - 2016. évi CLVI. törvény 4. § (1a)
bekezdés b) pont nyitó szövegrész

olyan [100 %-ban ]100%-ban állami …

Indokolás

1. A  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslatban  foglalt  módosításokra  tekintettel
szükséges  a  törvényjavaslat  hatályba  léptető  rendelkezésének  korrekciója.  A 2.  §  (1)  és  (6)
bekezdésében szereplő belső hivatkozás a szakasz végleges bekezdés-számozásához igazodik. 
2. Lásd a T/13672/3/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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3. Lásd a T/13672/3/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/13672/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 8. módosítópontja szövegcserés módosítást
javasol a Ktv. 20. § (1) bekezdése és 21. § (3) bekezdése tekintetében, amely módosítást is indokolt
szerepeltetni a Ktv. átmeneti rendelkezésében. 
6. Lásd a T/13672/3/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/13672/3/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. A módosítópont szerinti javaslat alapján a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Szjtv.) koncessziós tárgyú módosításait a hatályba lépéskor folyamatban
levő koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokban is alkalmazni kell. A javaslat a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat 9. módosítópontjától eltérően nem az Szjtv. 40/F. §-át, hanem a
40/E. §-át módosítja. 
9. Lásd a T/13672/3/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/13672/3/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/13672/3/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/13672/3/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/13672/3/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/13672/3/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/13672/3/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/13672/3/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17-18. Lásd a változtatásokkal fenntartott T/13672/3/18-20. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat indokolását.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

19. Lásd a T/13672/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását. A Javaslat tartalma egyezik
a  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat  20.  módosítópontjának  tartalmával,  de
jogtechnikailag pontosítja az új 37. § nyitó szövegrészét. 
20. A Javaslat – a dohánytermékekhez és a dohányboltokban kapható egyéb termékekhez hasonlóan
–  lehetővé  teszi  a  dohányzást  helyettesítő  nikotintartalmú  termékek  esetében  is  ún.  polckép-
szerződés megkötését.  A javaslat  az egyes házszabályi  rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.)
OGY  határozat  44.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  követelmények  érvényesítése  miatt
nyilvánvalóan  szükséges,  mert  a  jogrendszer  egységét  és  az  európai  uniós  jogból  eredő
kötelezettségeknek  való  megfelelést  egyaránt  szolgálja:  az  Európai  Unió  működéséről  szóló
szerződés 34. cikke szerint „a tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi
korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.” A C-405/98. sz., Gourmet International Products-
ügyben hozott ítélet alapján az is megállapítást nyert, hogy a reklámozás feltétlen tilalma jellegénél
fogva  jobban  akadályozza  a  más  tagállamokból  származó  új  termékek  piacra  jutását,  mint  a
fogyasztó  által  jobban ismert  belföldi  termékekét.  Így a  nemzeti  szabályozásban jelenleg  előírt
tilalom,  amely  a  dohányboltban  árusított  termékek  közül  kizárólag  a  dohányzást  helyettesítő
nikotintartalmú  termékek  esetében  tiltja  azok  kiemeléssel  történő  megjelenítését,  alapvetően  a
közösségen belüli  kereskedelem akadályát  képezheti.  Mindezekre tekintettel  indokolt  az  azonos
elbánás  alkalmazása  és  az  egységes  szabályozás  bevezetése  minden  dohánytermék,  valamint
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dohányboltban forgalmazható,  dohányzást  pótló termék tekintetében. A módosítás a rendelkezés
kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
21. Lásd a T/13672/3/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
22. Lásd a T/13672/3/22. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
23. Lásd a T/13672/3/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
24-25. Lásd  a  T/13672/3/24-25.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
26. A MotoGP magyarországi megvalósításához elegendő a megrendezésre irányuló vagyoni értékű
jogok megszerzésére vonatkozóan módosítani a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
megjelenés  sikeres  megvalósításához,  továbbá egyes  nemzetközi  nagyeseményekhez  kapcsolódó
rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvényt.
27. Lásd a T/13672/3/26. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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