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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 ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó
egyes  törvények  módosításáról szóló  T/13674.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

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

(2) A Kkt. 29. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A közlekedési hatóságnak be kell jelenteni:
a)  közút,  közforgalom elől  el  nem  zárt  magánút  földút  szintű  kiépítését  és  azok  két  méter
szabadnyílást  meg  nem  haladó  műtárgyai  –  kivéve  a  nem  kizárólag  az  építtető  (építtetők)
tulajdonában  álló  területen  történő  –  építését,  korszerűsítését,  forgalomba  helyezését  és
megszüntetését (elbontását),
b) járda, gyalogút és azok két méter szabadnyílást meg nem haladó műtárgyai – kivéve a nem
kizárólag az építtető tulajdonában álló területen történő – építését, korszerűsítését, forgalomba
helyezését és megszüntetését (elbontását),  valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételét
(ide  nem  értve  a  gyalog-[,] és  kerékpárutakat,  valamint  a  közút  építésével  összefüggő
járdaépítést),
c) vasúti átjáró átépítése, felújítása, korszerűsítése során szükséges ideiglenes terelőút kiépítését
és elbontását, vagy a már meglévő – de elzárt terelőút – ideiglenes megnyitását és elzárását a
vasúti átjáró ismételt üzembehelyezésével egyidejűleg,
d) útfelújítás, korszerűsítés során a munkaterületen ideiglenes terelőút kiépítését és elbontását,
valamint  eredeti  állapotba  történő  visszaállítását  az  útfelújítással  érintett  út  műszaki  átadás
átvételét követő 8 napig bezárólag,



e)  bárki  által  [igénybevehető  ]igénybe  vehető  létesítményhez  szükséges  parkolóhelyek  és  a
hozzájuk  vezető  [maximum]legfeljebb 50  m  hosszú  útfelület  kiépítését  az  építéssel  érintett
ingatlanon összesen (meglévő és tervezett) 10 parkolóhelyig  [a vonatkozó ]az  útügyi műszaki
előírások betartásával.”

(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 29. [pontjában]alpontjában az „engedélyezéséről” szövegrész
helyébe az „engedélyezéséről, bejelentéséről” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:

[„(1) Ingatlan  tulajdonjogának  a  külön  jogszabály  szerinti  külföldi  jogi  vagy  természetes
személy  általi  megszerzéséhez  szükséges  engedély  iránt  kezdeményezett  eljárásért  –
ingatlanonként  –  50  000  forint  igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni.  Azon  külföldi
természetes  személy,  aki  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező,  illetve
letelepedett  jogállású  személy,  és  a  magyar  állampolgárság  megszerzését  kezdeményezte,
lakástulajdonának  megszerzéséhez  szükséges  engedély  iránti  eljárásért  10  000  forint
igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2) Az (1)  bekezdés  szerinti  igazgatási  szolgáltatási  díjat  az eljáró  hatóság által  megjelölt
számlára kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj nem minősül a központi költségvetés
központosított bevételének, az az eljáró hatóság bevételét képezi.”]

„1/B. §

(1)  Ingatlan  tulajdonjogának  külföldi  jogi  vagy  természetes  személy  általi  megszerzéséhez
szükséges  engedély iránt  kezdeményezett  eljárásért  –  ingatlanonként  –  50 000 forint  igazgatási
szolgáltatási  díjat  kell  fizetni.  Azon  külföldi  természetes  személy,  aki  a  szabad  mozgás  és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság
megszerzését  kezdeményezte,  lakástulajdonának  megszerzéséhez  szükséges  engedély  iránti
eljárásért 10 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság által megjelölt számlára
kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj nem minősül a központi költségvetés központosított
bevételének, az az eljáró hatóság bevételét képezi.”

(2) Hatályát veszti a Lakástv. 1/A. § (4) bekezdése.

2



[(2) A Lakástv. a következő 93/A. §-sal egészül ki:

„93/A. §

Felhatalmazást  kap  a  közigazgatás-szervezésért  felelős  miniszter,  hogy  a  mező-  és
erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokra vonatkozóan a külföldi jogi
vagy természetes személy tulajdonszerzésével kapcsolatos, az illetékekről szóló törvényben a
díjjogszabály tartalmára vonatkozó előírásokat rendeletben állapítsa meg.”

(3) Hatályát veszti a Lakástv. 1/A. § (4) bekezdése.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (3) bekezdés - Bgtv. 13/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Bgtv. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a
3. § (2) [bekezdésben]bekezdésében és a 11. § (1d) [bekezdésben]bekezdésében foglalt adatokat a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétetteknek megfelelően kezeli és
tartja nyilván.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Gyvt.
b) 170. [§-ában ]§ (1) bekezdésében az „és 24. § (9) bekezdését” szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (2) bekezdés - Ebtv. 77. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ebtv. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel, illetve a baleseti táppénzzel
kapcsolatos közigazgatási [eljárásokkal kapcsolatos ]eljárások esetén a közigazgatási [perre]pert
a  [kifizetőhely szerinti bíróság]foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv
ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta. A [természetes személy felperes ]perre az a
[pert ]bíróság illetékes, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában [belföldi
tartózkodási  helye]a  foglalkoztató  székhelye szerint  illetékes  [bíróság  előtt  is
megindíthatja]egészségbiztosítási szerv székhelye található.”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (2) bekezdés - Inytv. 17. § (1) bekezdés 35. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Inytv. 17. § (1) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:
(Az ingatlan-nyilvántartásba  csak  az  ingatlanhoz kapcsolódó  következő,  jogilag  jelentős  tények
jegyezhetők fel:)

„35. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és
tanácsi rendelet hatálya alá eső, az adós ellen indított fizetésképtelenségi eljárás ténye.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (2) bekezdés - Kknyt. 4/F. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kknyt. a következő 4/A-4/F. §-sal egészül ki:

„4/F. §

A  4/A-4/E.  §-ban  foglalt  esetekben  eljáró  [hatóságnak]hatóság az  okmány  jogosultjának
[lakó]lakó-,  ennek  hiányában  tartózkodási  helye  vagy szálláshelye  szerint  illetékes  közlekedési
igazgatási [hatóságot kell tekinteni]hatóság.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (4) bekezdés - Eljárási Tv. 55/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Eljárási Tv. 55/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A döntést az ügyféllel, illetve a képviselővel írásban, kötelező elektronikus kérelembenyújtás
esetén – amennyiben  [e  törvény ]jogszabály  másként  nem rendelkezik -  elektronikus  úton kell
közölni.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (4) bekezdés - Kstv. 50. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kstv. a következő 50. §-sal egészül ki:

„(2) Kisajátítási eljárásban nem kötelező az elektronikus ügyintézés azon kisajátítást kérő illetve
képviselője esetében, akinek részére a záradékolás iránt 2021. július 1-jét megelőzően benyújtott
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kérelme alapján záradékolt kisajátítási terv csak [papír alapon ]papíralapon áll rendelkezésére. Az
elektronikus  ügyintézést  ennek  alapján  nem  alkalmazó  kisajátítást  kérő, illetve  képviselője  e
körülmény fennállásáról a kisajátítási hatóság részére nyilatkozni köteles.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvtv.)
d) 3. melléklet 9. pontjában az „(1) bekezdés e)–f)  [pontja, de a bírság összege legalább 200
000” ]pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és b) pontja” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Evectv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Amennyiben  az  egyéni  vállalkozó  egyéni  vállalkozói  tevékenységét  szüneteltetni  kívánja,
köteles  azt  a  bejelentési  vagy  változásbejelentési  űrlapon  a  nyilvántartást  vezető  szervnél
[megfelelő  módon ]bejelenteni,  akár  a  tevékenység  megkezdésének  bejelentésével  egyidejűleg,
amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A
szünetelés kezdő napja [a bejelentést követő nap, amely ]nem lehet korábbi a bejelentést követő
napnál. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követően nem módosítható. A nyilvántartást vezető
szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Központi Statisztikai Hivatalt, a
[székhelye]székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarát, valamint a Hatóságot.”

(4) Az Evectv. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik)

„a)  ha  az  egyéni  vállalkozó  tevékenysége  megszüntetését  a  Közreműködő  Szervnek  vagy  a
nyilvántartó szervnek bejelenti, [akár]legkorábban a tevékenység megkezdésének bejelentésével
egyidejűleg,  a  bejelentésben  megjelölt  napon,  amely  nem lehet  korábbi  a  bejelentést  követő
napnál, és amely időpont a bejelentést [követen]követően nem módosítható;”

(5) Az Evectv.[ 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdés g) pontjában a „két” szövegrész
helyébe a „három” szöveg lép.]

a) 14.  § (3) bekezdésében, 18.  § (4) bekezdésében és a  19.  § (4) bekezdésében a „Hivatalt”
szövegrész helyébe a „Hivatalt, a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarát” szöveg,
b)  18.  §  (1)  bekezdésében és  19.  §  (1)  bekezdés  g)  pontjában a  „két”  szövegrész helyébe a
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„három” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

[(1)] Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  2010.  évi  I.  törvény  [(a  továbbiakban:  At.)  ]50.  §-a  a
következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

[„(4) A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000
forint.  Az  egy  családhoz  tartozó  nagykorúak  közös  kérelme  esetében  az  igazgatási
szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie.”]

„(4) A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint.
Az  egy családhoz  tartozó  nagykorúak  közös  kérelme  esetében  az  igazgatási  szolgáltatási  díjat
minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság által megjelölt számlára
kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj nem minősül a központi költségvetés központosított
bevételének, az az eljáró hatóság bevételét képezi.”

[(2) Az At. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„95. §

Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy
a) az anyakönyvi szakvizsga részletes szabályait,
b) a névváltoztatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegével kapcsolatos,
valamint az illetékekről szóló törvényben meghatározott részletes szabályokat

rendeletben állapítsa meg.”]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés - Art. 84. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 84. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  pénzforgalmi  számlát  vezető  pénzforgalmi  szolgáltató  –  a  cégjegyzékbe  bejelentett
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pénzforgalmi  számlára  vonatkozó  adatok  kivételével  –  a  pénzforgalmi  számla  megnyitását  és
megszüntetését  annak  időpontját  követő  hó  tizenötödik  napjáig  a  pénzforgalmi  jelzőszám
feltüntetésével  közli  az  állami  adó-  és  vámhatósággal,  a  székhely  szerint  illetékes  gazdasági
kamarával, valamint a székhely [és a telephely ]szerint illetékes önkormányzati jegyzővel.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés - 2019. évi CX. törvény 100. § (9) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

40. §

(1)  A  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  működésének  egyszerűsítése  érdekében  egyes
törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: 2019. évi CX. törvény) 100.
§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A 4. § (2) bekezdése; a 9. § (2) bekezdése; a 12. § (2) bekezdése; a 21. §; a 28. § (7) bekezdése;
a 29. § (1) bekezdése; a 31. § (2) és (3) bekezdése; a 32. § (2) bekezdése; a 34. § (2) bekezdése; a
40. § (3) és (4) bekezdése; a 42. § (1) bekezdése; a 47. § (2) bekezdése; a 63. § (2) bekezdése; a 65.
§ (1) bekezdése; a 69. § (4) és (5) bekezdése; a 76. § (7) és (8) bekezdése; a 81. § (1) bekezdése; a
84. § (1) és (2) bekezdése; a 87. §; a 96. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés - 2019. évi CXV. törvény 71. § (4) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1)  Az egyes  törvények  jogharmonizációs  célú  módosításáról  szóló  2019.  évi  CXV.  törvény (a
továbbiakban: 2019. évi CXV. törvény) 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 8. §, a 9. § (1) és (2) bekezdése, a 10. és 11. §, a 15. és 16. §, a 21. és 22. §, az 57. § és a 70. §
2022. július 1-jén lép hatályba.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

(1) Ez a törvény – a  [(2)-(6)](2)-(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
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napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 6-9. §, a 10. § (3) bekezdése, a 11-16. §,
a 17. § (2) és (3) bekezdése, a 18. § (2)-(8) bekezdése, a 19. §, a 20. §, a [22]23-26. §, a 27. § [(1)-
(2) ](1) és (2) bekezdése, a 28. § (2) bekezdése, a 29-[39]30. §, a 32-37. §, a 38. § (1) bekezdése,
valamint a 39. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése, a 21. § (2) és (3) bekezdése, a 28. § (1) bekezdése, valamint a 42. § 2021.
február 1-jén lép hatályba.

(4) A 22. §, a 27. § (3) és (4) bekezdése, a 31. §, valamint a 38. § (2) és (3) bekezdése 2021. július
1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 3. §, [valamint ]a 21. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 41. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén
lép hatályba.

(6) Az 5. § (1) bekezdése, a 10. § [(1)-(2) ](1) és (2) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, valamint a
40. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

Indokolás

1. Kodifikációs pontosításokat tartalmaz. 
2. Elhagyásra kerül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényből az a felhatalmazó rendelkezés, amely a mező- és
erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokra vonatkozóan a külföldi jogi vagy
természetes  személy  tulajdonszerzésével  kapcsolatos,  díjjogszabály  tartalmára  vonatkozó
előírásokat rendeletben határozná meg. 
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
5. A kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  pontosításával
meghatározásra kerül, hogy az ellátásokkal összefüggő közigazgatási pert a foglalkoztató székhelye
szerint illetékes egészségbiztosítási szerv ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta. A
perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a
foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv székhelye található. 
6. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
8. A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításával
pontosításra kerül, hogy a döntést elektronikus kérelembenyújtás esetén elektronikusan kell közölni
az ügyféllel, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. 
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9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
10. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
11. Az  egyéni  vállalkozóról  és  az  egyéni  cégről  szóló  2009.  évi  CXV.  törvény  módosításával
kiegészítésre  kerül,  hogy  a  vállalkozás  szünetelésével,  a  szünetelés  megszűnésével,  illetve  a
nyilvántartásból törlésre vonatkozó információkat is közölni kell a területi gazdasági kamarával. 
12. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításával meghatározásra kerül, hogy a
születési  név  megváltoztatására  irányuló  kérelem  igazgatási  szolgáltatási  díj  az  eljáró  hatóság
bevétele.  Elhagyásra  kerülnek  továbbá  a  felhatalmazó  rendelkezések  módosítására  irányuló
javaslatok. 
13. A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi számla megnyitását csak a székhely szerinti település
önkormányzatával tudja közölni, ugyanis a pénzforgalmi szolgáltatók a telephelyeket nem tartják
nyilván. 
14. A hatályba léptető rendelkezések módosítása. 
15. A hatályba léptető rendelkezések módosítása. 
16. A hatályba léptető rendelkezések módosítása. 
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