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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján - az egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az
igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról szóló T/15972. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Vht. 57/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7.§

A Vht. 57/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó-helyettes és a végrehajtói
szakvizsgával rendelkező önálló bírósági végrehajtójelölt (e§ alkalmazásában a továbbiakban együtt:
hivatali elektronikus aláírással rendelkező végrehajtó) részére a Kar hivatali szerve rendszeresít
hivatali elektronikus aláírást."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Vht. 241. § (4a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13.§

A Vht. 241. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

,,(4a) A végrehajtói szakvizsgával nem rendelkező végrehajtójelölt a végrehajtó irányítása alapján és
utasításai szerint közreműködik a végrehajtási eljárásban, [az ebből]a közreműködéséből eredő
kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényeket a végrehajtóval szemben kell érvényesíteni. A
végrehajtójelölt végrehajtási cselekményt azonban - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - önállóan
a végrehajtó nevében sem foganatosíthat."



Módosítópont sorszáma: 3. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Vht. 304/H. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15.§

A Vht. a következő 304/H. §-sal egészül ki:

,,(2) A Módtv.12-vel megállapított 236. § (2) bekezdését és a 250/A. § (2) (bekezdését]bekezdés 1.
pontját a 2021. június 30-át megelőzően kinevezett végrehajtók esetében, a 250/A. § (3)
(bekezdését]bekezdés a) pontját a 2021. június 30-át megelőzően névjegyzékbe vett önálló bírósági
végrehajtó-helyettesek esetében, az 57/A. § ( (1 )-(3) ](1) bekezdés a) pontját, (2), (3) és (5) bekezdését,
a 241. § (4a) bekezdését, a 241. § (6) bekezdés e) pontját, a 250/A. § (4) bekezdés a), e) és f) pontját
a 2021. június 30-át megelőzően névjegyzékbe vett önálló bírósági végrehajtójelöltek esetében is
alkalmazni kell."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Vht. 304/H. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15.§

A Vht. a következő 304/H. §-sal egészül ki:

,,(4) (Az]Annak az önálló bírósági [végrehajtó ]végrehajtónak, aki 2021. július l-jén egynél több
székhelyre, illetve járásbíróság mellé van kinevezve, 2021. július 30. napjáig a miniszterhez címzett
írásbeli nyilatkozatában meg kell jelölnie, hogy szolgálatát melyik járásbíróság mellett kívánja
továbbra is ellátni."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §- Kvtv. 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30.§

A K vtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1) A miniszter [hivatalbóli]hivatalból indult eljárásban a közvetítőt a névjegyzékbe történő
felvételét követően közvetítői minőségének igazolására szolgáló arcképes közvetítői igazolvánnyal
látja el. A közvetítői igazolvány kizárólag postai úton, hivatalos iratként küldhető meg a közvetítő
részére."

2



Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 34. §
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kvtv. a 41. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

,,Európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

41/A. §

Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: módosítás

34.§

A Kvtv.

a) 2. §-ában a ,,létrehozása" szövegrész helyébe a .Jétrehozásának elősegítése" szöveg,
h) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,annak megfelelő" szövegrész helyébe a ,,felsőfokú

végzettséghez kötött" szöveg,
e) 6. § (3) bekezdésében a ,,b), k), l) pontiaihan" szövegrész helyébe a ,,b) és k) pontiáhan"

szöveg,
g2_11. § (2) bekezdés h) pontjában a ,,(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,(2)

bekezdésében"szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § - Bnytv. 98. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

42.§

A Bnytv. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,98. §

( 1) Ez a törvény

d) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és
a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés
megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a
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határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés
megerősítéséről szóló 2008/615/IB [tanácsi ]határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi
határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai
Unió nevében történő aláírásáról és [a]~ megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes
alkalmazásáról szóló 2009. szeptember 21-i 2009/1023/IB tanácsi határozatnak,

való megfelelést szolgálja."

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

12. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 10. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - EUtv. 179/C. §
Módosítás jellege: módosítás

54.§

Az EUtv. 67. alcíme a következő 179/C. §-sal egészül ki:

,,179/C. §

E törvény VIII. Fejezete ~egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és
másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és
együttműködési megállapodás Harmadik Része végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg."

Módosítópont sorszáma: 11. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (1) bekezdés - Ptk. 8:6. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

56.§

(1) A Ptk. 8:6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8:6. § [Az Európai Unió jogának való megfelelés]

( 1) E törvény:

a) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelvnek, valamint [a
hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv azt
módosításáról szóló, 1999. május 10-i 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek]az
azt módosító 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
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való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (1) bekezdés - Ptk. 8:6. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

56.§

(1) A Ptk. 8:6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8:6. § [Az Európai Unió jogának való megfelelés]

( 1) E törvény:

e) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek;

való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (1) bekezdés - Ptk. 8:6. § (1) bekezdés h) pont
Módosítás jellege: módosítás

56.§

( 1) A Ptk. 8 :6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8:6. § [Az Európai Unió jogának való megfelelés]

( 1) E törvény:

,,h) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban [szóló]című, 2007.
július 11-i 2007/36/EK európai parlament és a tanácsi irányelvnek;

való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Szaktv. 11. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59.§

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 11. §
(2)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5



,,(5) Az 1. melléklet 1.14.4., 1.14.5. és 1.20.2. alpontjában foglalt adatokat a Kamara, az 1.1 [. ]-1.9.,
1.13. és 1.15. pontjában foglalt adatokat az igazságügyi szakértő, az 1.18. pontjában és 1.20.1.
[pontjában]alpontjában foglalt adatokat a hatóság köteles bejelenteni a névjegyzéket vezető
hatóságnak. Az 1. melléklet 1.18. pontjában és 1.20.1. alpontjában foglalt adatokról a hatóság a
névjegyzéket vezető hatóságot és a Kamarát is értesíteni köteles."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. §
Módosítás jellege: módosítás

64.§

A Szaktv.

a) 2. § 5. pontjában a,,- jellemzően egyetem mellett működő - állami szerv" szövegrész helyébe az
,,állami szerv vagy egyetem szervezeti egységeként működő intézet" szöveg,
[a)]hl 2. § 8. pontjában a ,,rendőrség" szövegrész helyébe a ,,rendőrség, közjegyző, bírósági
végrehajtó" szöveg,
[b)]f)_ 2. § 9. pontjában a ,,közjegyzői" szövegrész helyébe a ,,közjegyzői, bírósági végrehajtói"
szöveg,
[c)]dl. 25. § (2) bekezdésében a ,,2.1.-2.3. pontjaiban és 2.5.-2.7." szövegrész helyébe a ,,2.1 [.]-2.6.
[pontjaiban]pontjában és 2.8[.J-2.9." szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. §
Módosítás jellege: módosítás

70.§

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
109. § szakaszcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 109. § {A zár alá vétel és a lefoglalás megszüntetése, valamint a dolog kiadása}"

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § - Nmjtv. 77. §
Módosítás jellege: módosítás

76.§

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 77. §
a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,77. §
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( 1) A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok
kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (e §-ban a továbbiakban: a rendelet) 3. [cikkének]cikk (1) bekezdése szerinti áttevő
intézmény feladatait
a) bírósági iratok esetében az a bíróság, amelynek eljárásában a kézbesítendő irat keletkezett,
b) közjegyző eljárásában keletkezett iratok esetén az a közjegyző, akinek eljárásában az irat
keletkezett,
e) egyéb bíróságon kívüli iratok esetében a miniszter
látja el.

(2) A rendelet 3. [cikkének]cikk (2) bekezdése szerinti átvevő intézmény feladatait

a) a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint illetékes járásbíróság (Budapesten a
Pesti Központi Kerületi Bíróság) és
h) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

látja el, azzal, hogyJ! b) pont szerinti esetben a kézbesítést a címzett címe szerint illetékes végrehajtó
teljesíti.

(3) A rendelet alapján előterjesztett jogsegélykérelem teljesítése során a 74. § (3) bekezdése
1 megfelelően ]alkalmazandó.

(4) A rendelet 4. cikke szerinti központi szerv feladatait a miniszter látja el.

(5) A rendelet 7. cikk ( 1 ) bekezdés a) pontja szerinti feladatot a miniszter látja el, aki [továbbá]
gondoskodik továbbá a 7. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatás nyújtásáról.

(6) A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok
kézbesítéséről ([,,]iratkézbesítés["]) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (e §-ban a
továbbiakban: 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. [cikkének]cikk (2) bekezdése
alapján az átvevő intézmény a kézbesítendő iratokat postai úton, telefaxon és elektronikusan fogadja.
Az 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a rendelet által rendszeresített
formanyomtatványokat az áttevő vagy átvevő intézmény magyar, angol, német vagy francia nyelven
fogadja.

(7) Ha a Pp. 137. § (2) bekezdésében meghatározott kézbesítési fikció alkalmazásával került sor a
kézbesítés eredményének megállapítására, az átvevő intézmény az áttevő intézményt arról értesíti,
hogy a kézbesítés beálltát és annak időpontját e kézbesítési fikció alapján állapította meg, és azzal
szemben a címzettet a Pp. 138. §-a szerinti kifogás illeti meg. Ha a bíróság a címzett kifogásának
utóbb helyt ad, a külföldi áttevő intézményt egyidejűleg értesíti arról, hogy a kézbesítéshez fűződő
jogkövetkezmények a magyar jog szerint hatálytalanok.

(8) Az átvevő intézmény a kézbesítés megtörténtéről és annak időpontjáról, illetve akadályáról és
ennek okáról nyolc napon belül tájékoztatja az áttevő intézményt.

(9) A rendelet 17. cikke szerinti kézbesítési mód belföldön csak akkor alkalmazható, ha a címzett az
áttevő tagállam állampolgára.
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(10) A rendelet 17. cikke szerinti kézbesítési mód alkalmazása esetén a külföldön kézbesítendő iratot
a 73. § (3) bekezdésének megfelelően kell továbbítani.

( 11) A rendelet 20. cikke szerinti kézbesítési mód alkalmazására belföldön a végrehajtói kézbesítésre
vonatkozó jogszabályok szerint kerülhet sor."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § - Nmjtv. 81. §
Módosítás jellege: módosítás

77.§

Az Nmjtv. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,81. §

(1) A tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel
tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) szóló, 2020. november 25-i (EU)
2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (e §-ban a továbbiakban: rendelet) 4.
[cikkének]cikk (1) és (3) bekezdése szerinti központi szerv feladatait a miniszter látja el.

(2) A rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti egyéb hatóság Magyarországon a közjegyző és a gyámhatóság.

(3) A rendelet 1. (cikke]cikk (1) [bekezdésének]bekezdés a) pontja szerinti jogsegélykérelem
teljesítése a 79. § (3) bekezdése szerinti bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik. Ha a
jogsegélykérelmet fogadó bíróság azt állapítja meg, hogy annak teljesítése más bíróság hatáskörébe
vagy illetékességébe tartozik, azt - a kérelem beérkezését követő - nyolc napon belül hivatalból
megküldi ehhez a bírósághoz.

(4) A rendelet 19. (cikkének]cikk (1) bekezdése és 20. (cikkének]cikk (2) bekezdése szerinti, más
tagállam bíróságától érkező kérelmet a miniszter fogadja és bírálja el, ennek során a 80. § (5)-(9)
bekezdésében foglaltakat [megfelelően ]alkalmazni kell.

(5) A rendelet által rendszeresített formanyomtatványokat a bíróság postai úton, telefaxon vagy
elektronikusan, magyar, angol vagy német nyelven fogadja.

(6) Magyar bíróság az előtte folyamatban lévő eljárás céljára az Európai Unió tagállamában, Dánia
kivételével, a rendelet 19. cikkében szabályozott módon kívül is foganatosíthat közvetlenül
bizonyítási cselekményt. Ilyen esetben a bizonyításfelvétel általános szabályai irányadóak azzal, hogy
kényszerítő intézkedések alkalmazásának nincs helye."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Nmjtv. 81/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

78.§

Az Nmjtv. 33. alcíme a következő 81/A. §-sal egészül ki:
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,,81/A. §

( 1) A konzuli tisztviselő az Európai Unió kötelező jogi aktusában, nemzetközi szerződésben vagy a
fogadó állam jogában meghatározott feltételek szerint belföldi eljárás céljaira, az eljáró bíróság
megkeresésére külföldön tartózkodó magyar állampolgárt meghallgathat, (kényszer ]kényszerítő
intézkedés alkalmazása nélkül. A megkeresésre a Pp. 282. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: módosítás

80.§ 

AzNmjtv.

a) 127. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,(80)fil_. §-a" szövegrész helyébe a ,,(80)fil_. § (5)
bekezdése" szöveg,

b) 127. § (2) bekezdés d) pontjában a ,,77. §-a" szövegrész helyébe a ,,77. § [(4)).(fil
bekezdése" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (2)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 5-15. §, a 17-18. §, a 28-3[4]~. §, a 3[5].Q. § b) és c) pontja, a [59)60-64. §, a 65. § b)-d)
pontja, a 6[5).Q. §, a [69)70. §, a 7[3)±-7[5).Q. §, a 8[1)2:-8[3]±. § és az 1. melléklet 2021.július l-jén
lép hatályba.

(3) A 3(5].Q. § a) pontja 2021. augusztus l-jén lép hatályba.

(4) A 25-27. §, a 4[8)2. §, az 5[1)2. §, az 5[5].Q. §, az 5[6)7. § (2) bekezdése, az 5(7)_8_. § és az 5[8)2.
§ 2022. január l-jén lép hatályba.

(5) Az 5(6)1. § (3) bekezdése és a 8(6)1. § 2022. május 28-án lép hatályba.

(6) A 16. §, a 6[6)1-6[8]2. § és ~7[6)1-8(0]1. § 2022. július l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. §
Módosítás jellege: módosítás

88.§ 

(1) A (46. §]l.L és a [85. §]25. alcím az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak
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minősül.

(2) A 417rn_-149]50. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. §
Módosítás jellege: módosítás

89.§

(1) A 6. alcím és az 5[6)1. § (2) bekezdése a digitális tartalom szolgáltatására és digitális
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU)
2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá az áruk adásvételére irányuló
szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 20-
i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az 5 [6)1. § (3) bekezdése a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK
és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok
hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019.
november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 7. és a 17. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 5[6)1. § (1) bekezdése a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló
keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az
(EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az
(EU) 201711132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU) 2021 /23 európai parlamenti
és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet megjelölése
Módosítás jellege: módosítás

1. /számú/ melléklet a 2021. évi .... törvényhez
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Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. A Szaktv. 1. (számú ]melléklet 1. pontja helyébe a következő (pont]rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. A Szaktv. 1. (számú ]melléklet 2. pontja helyébe a következő (pont]rendelkezés lép:

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 28.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat érintett rendelkezése: Szövegrész a Szövegrész
javaslatban: helyesen:

:l, 4. § - 1992. évi XI. törvény 4. § (1) szabályok szabályaibekezdés
12. 15. § - Vht. 304/H. § (1) bekezdés 155. § 155. §-t

13
36. §-2007. évi CXXIII. törvény 32. § (]) megváltoztathatja, megváltoztathatja;bekezdés f) pont

:4. 59. § - Szaktv. 11. § (2) bekezdés 1.1.-1.6. 1.1-1.6.
5. 59. § - Szaktv. 11. § (2) bekezdés 1.8.-1.9. 1.8-1.9.
6. 59. § - Szaktv. 11. § (3) bekezdés 1.14.3.-1.14.5. 1.14.3-1.14.5.
7. 59. § - Szaktv. 11. § (3) bekezdés 1.7.-1.11. 1.7-1.11.
8. 59. § - Szaktv. 11. § (3) bekezdés 1.21.-1.24. 1.21-1.24.
9. 59. § - Szaktv. 11. § (7) bekezdés 1.1.-1.5. 1.1-1.5.
10. 62. § - Szaktv. 26. § e) pont eleget," eleget."
11. 78. § -Nmjtv. 81/A. § (6) bekezdés 78. §-ban 78. §-ában

12 81. § (1) bekezdés - Üttv. 46. § (3) 18. § (1 ) bekezdés 18. § (1) bekezdése· .bekezdés

13 81. § (1) bekezdés - Üttv. 46. § (4) 18. § (1 ) bekezdés 18. § (1) bekezdése· bekezdés
14. 90. § (4) bekezdés állapít meg állapít meg.

15_ 1. melléklet- Szaktv. 1. melléklet 1.25. van);" van)."pont
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Indokolás

Az 1. ponthoz

Kodifikációs-technikai és szövegpontosító módosítás.

A 2. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 3. ponthoz

Kodifikációs-technikai és szövegpontosító módosítás.

A 4. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

Az 5. ponthoz

Szövegpontosító javaslat

A 6. ponthoz

A módosítás kiegészíti a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényt egy új alcímcímmel
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelésre utaló jogharmonizációs záradékkal. A módosítás megfelel az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 42. §
b) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a módosítás a 44. § (1) bekezdésében meghatározott
követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosítópont elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen módosul.

A 7. ponthoz

Kodifikációs-technikai kiegészítés a belső koherencia és a hivatkozások helytállóságának fenntartása
érdekében.

A 8. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 9. ponthoz

Kodifikációs-technikai módosítás az alcím címének kiegészítése útján.

A 10. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.
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A 11. ponthoz

Kodifikációs-technikai és szövegpontosító módosítások.

A 12. ponthoz

Kodifikációs-technikai és szövegpontosító módosítások.

A 13. ponthoz

Kodifikációs-technikai és szövegpontosító módosítások.

A 14. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.
A 15. ponthoz

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a
továbbiakban: KEKVA tv.) értelmében bizonyos felsőoktatási intézmények az állami fenntartásból a
KEKV A tv. mellékletében meghatározott alapítványok által fenntartott magán felsőoktatási
intézménnyé alakulnak. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok a mindenkori
kormányzattól független, magánjogi formában biztosítják a társadalom számára kiemelten fontos
közérdekű céljaik megvalósítását. Az alapítvány a vagyonkezelési tevékenységét akár közvetlenül,
akár közvetve, a tulajdonában álló jogi személy útján is végezheti. A modellváltás alapján a korábban
költségvetési szervként működő egyetemek önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú
szervezetekként működnek tovább.

A KEKVA tv. az igazságügyi szakértői tevékenység végzesere feljogosított alábbi igazságügyi
szakértői intézeteket érinti a KEKVA tv. 1. melléklete alapján, tekintve, hogy az orvostani intézetek
a modellváltó egyetemek szervezeti egységeként (és nem azok mellett) működnek:

- 4. Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány - a Debreceni Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete kapcsán,
- 18. Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány - Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Orvostani Intézete kapcsán,
- 26. Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány - Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete kapcsán,
- 31. Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány - a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete kapcsán.

Mindezek alapján a KEKVA tv.-vel való összhang megteremtése érdekében szükséges a Szaktv. 2. §
5. pontjában foglalt értelmező rendelkezés pontosítása az igazságügyi szakértői intézet definiálása
kapcsán. A ,,állami szerv" minősítés ugyanis bár bizonyos szakértői intézetekre továbbra is
alkalmazható (NAV, illetve NBSZ szakértői intézete), a modellváltó orvosi egyetemekre tekintettel,
azok jogállásának változása miatt már nem lesz helytálló. A pontosítást az is indokolja, hogy az
orvostani intézetek a jövőben nem az egyetemek mellett, kvázi különálló jogi személyként, hanem
minden esetben az egyetem szervezeti egységeként működnek majd.

A módosítás a HHSZ 42. § b) pontja és 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jogrendszer
koherenciáját szolgáló rendelkezés, így az nem minősül túlterjeszkedő módosításnak.
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Emellett a módosító javaslat szövegpontosító rendelkezést is tartalmaz.

A 16. ponthoz

Kodifikációs-technikai módosítás.

A 17. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 18. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 19. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 20. ponthoz

A javaslatban szereplő hibás hivatkozások javítása.

A 21. ponthoz

A javaslat új 34. §-sal való kiegészítéséhez kapcsolódóan szükséges a hatályba léptető rendelkezés
megfelelő módosítása.

A 22. ponthoz

A javaslat új 34. §-sal való kiegészítéséhez kapcsolódóan szükséges a sarkalatossági záradék
megfelelő módosítása.

A 23. ponthoz

A javaslat új 34. §-sal való kiegészítéséhez kapcsolódóan szükséges a jogharmonizációs záradék
megfelelő módosítása.

A 24. ponthoz

A javaslat új 34. §-sal való kiegészítéséhez kapcsolódóan szükséges a jogharmonizációs záradék
megfelelő módosítása.

A 25. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 26. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.
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A 27. ponthoz

Szövegpontosító javaslat.

A 28. ponthoz

Nyelvhelyességi módosító javaslatok.

~cjk~
1:;m7e

~·elno
..... ~ ____./ .

15


