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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 törvényeknek a kézbesítéssel és az
igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról szóló T/15972. számú

törvényjavaslathoz az alábbi összegző 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 ebbölla
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) ]ill
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: 5. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[5. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény módosítása

25.§

(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 118. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
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,,(1) Az igazságügyi alkalmazott 25, 30, 35, 40 év igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszony után jubileumi jutalomra jogosult.

(2) A jubileumi jutalom az igazságügyi alkalmazott
a) 25 évi szolgálati jogviszonya után kéthavi,
b) 30 évi szolgálati jogviszonya után háromhavi,
e) 35 évi szolgálati jogviszonya után négyhavi,
d) 40 évi szolgálati jogviszonya után öthavi
illetményének megfelelő összeg."

(2) Az Iasz. 118. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(5) A jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából a szolgálati viszony idejébe be
kell számítani a bírói szolgálati viszonyban, az ügyészségi szolgálati viszonyban, a
közszolgálati jogviszonyban, a kormányzati szolgálati jogviszonyban, az állami szolgálati
jogviszonyban, a hivatásos szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban töltött időt."

(3) Az [asz. 118. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

,,(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakon kívül jubileumi jutalomra jogosító időnek számít az
ügyvédi tevékenység, valamint a közjegyzői és a bírósági végrehajtói szolgálat időtartama
is, kivéve az ügyvédi tevékenység, illetve a közjegyzői, valamint a bírósági végrehajtói
szolgálat szünetelésének idejét.

(5b) Ha a jubileumi jutalomra jogosító idők számítása során azonos időszakra több
jogviszonyt is figyelembe lehetne venni, közülük csak egy jogviszony számítható be."]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Kvtv. 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Kvtv. 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."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 34. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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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: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § 
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Kvtv.

a) 2. §-ában a .Jétrehozása" szövegrész helyébe a ,,létrehozásának elősegítése" szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,annak megfelelő" szövegrész helyébe a ,,felsőfokú
végzettséghez kötött" szöveg,
c) 6. § (3) bekezdésében a ,,b), k), l) pontjaiban" szövegrész helyébe a ,,b) és k) pontjában"
szöveg,
ill_l l. § (2) bekezdés b) pontjában a ,,(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,(2)
bekezdésében" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
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 határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/1B [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
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rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló 2009. szeptember 21-i 2009/1023/IB tanácsi
határozatnak,

való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[11. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

46.§

Hatályát veszti az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 22. § (5) bekezdésében ,,2019. évi CVII." szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[48. § 

A Bjt. 184. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A bíró 25, 30, 35, illetve 40 év szolgálati viszony után jubileumi jutalomra jogosult.

(2) A jubileumi jutalom a bíró
a) 25 évi szolgálati viszonya után kéthavi,
b) 30 évi szolgálati viszonya után háromhavi,
e) 35 évi szolgálati viszonya után négyhavi,
d) 40 évi szolgálati viszonya után öthavi
illetményének megfelelő összeg."]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

(13. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

51. § 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1) bekezdésében az
,,az említett kormányzati" szövegrész helyébe az ,,a kormányzati" szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 14.
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 az 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: 15.
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;

való megfelelést szolgálja."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (1) bekezdés -Ptk. 8:6. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

56. §
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(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: 17.
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: 18.
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) 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: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § 
Módosítás jellege: módosítás
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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)]Q} 25. § (2) bekezdésében a ,,2.1.-2.3. pontjaiban és 2.5.-2.7." szövegrész helyébe a ,,2.1 [.)-
2.6. [pontjaibanlpontjában és 2.8[.)-2.9." szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § 
Módosítás jellege: módosítás

70. §

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

[,,[A zár alá vétel és a lefoglalás megszüntetése, valamint a dolog kiadása]"]

,, 109. § {A zár alá vétel és a le(oglalás megszüntetése, valamint a dolog kiadása 1 

( l) A zár alá vételt és a lefoglalást a hatóság megszünteti, ha
a) az elrendelésének oka megszűnt,
b) a hatóság az eljárást megszüntette, vagy
c) az ügy érdemében döntést hozott.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a tényállás tisztázásához a továbbiakban már nem
szükséges zár alá vett dolgot ki kell adni annak, akitől azt zár alá vették. Ha a hatóság más szerv
hatáskörébe tartozó eljárást kezdeményez, az eljárás lefolytatásához szükséges zár alá vett
iratokat és tárgyi bizonyítékokat átadja a megkeresett szervnek.

(3) Ha a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az, akitől a dolgot zár alá vették, a dolog
birtoklására nem jogosult, a hatóság a dolgot az arra jogos igényt bejelentő személynek adja ki.

(4) Ha a dolog természetben már nem adható ki, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt
ellenértéket alapul véve, a kezeléséből, tárolásából eredő költséggel csökkentett, a megtérítés
időpontjáig eltelt időre számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal (a továbbiakban: törvényes
kamat) növelt összeget kell megtéríteni. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog
szabályai szerint érvényesítheti. Ha a zár alá vétel alaptalan volt, a dolog előzetes
értékesítéséből befolyt ellenérték a dolog kezeléséből, tárolásából eredő költséggel nem
csökkenthető."
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § 
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az Ákr.

a) 1109. § (1) bekezdésében a ,,zár alá vételt" szövegrész helyébe a ,,zár alá vételt és a
lefoglalást" szöveg,
b) ]112. § (2) bekezdés a) pontjában az ,,az ideiglenes" szövegrész helyébe az ,,a biztosítási
intézkedésről és az ideiglenes" szöveg,
[c].Q) 117. § (2) bekezdésében az ,,Az ideiglenes" szövegrész helyébe az ,,A biztosítási
intézkedésről szóló, az ideiglenes" szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
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. §

( 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. lcikkének]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,
c) egyéb bíróságon kívüli iratok esetében a miniszter
látja el.

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

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

látja el, azzal, hogy__J! b) pont szerinti esetben a kézbesítést a címzett címe szerint illetékes
végrehajtó teljesíti.
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(3) A rendelet alapján előterjesztett jogsegélykérelem teljesítése során a 74. § (3) bekezdése
[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 c) 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.

( 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: 23.
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) 
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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: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. §- Nmjtv. 81/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

78. §

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

,,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: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § 
Módosítás jellege: módosítás

80. §

AzNmjtv.
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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: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[25. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény módosítása

85.§

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.
évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) 99. § (4) bekezdésében az ,,a különleges jogállású
szerv" szövegrész helyébe a ,,kiadott" szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (2)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 5-15. §, a 17-18. §, a 2[8]1-34. §, a 35. § b) és c) pontja, a~ 5[9].{i-60. §, a 61. § b)-d)
pontja, a 6[5]2. §, a 6[9].{i. §, a 7[3]Q-7[5]2. §, a [81]78-8[3]Q. § és az 1. melléklet 2021. július
l-jén lép hatályba.

(3) A 35. § a) pontja 2021. augusztus l-jén lép hatályba.

(4) A 25[-]. § és a 2[7].{i. §, [a 48. §, az 51. §, ]az 5[5]2. §, az 5[6]1. § (2) bekezdése, az 5[7)1.
§ és az 5 [8]2. § 2022. január l-jén lép hatályba.

(5) Az 5[6]1. § (3) bekezdése és a 8[6]2. § 2022. május 28-án lép hatályba.

(6) A 16. §, a 6[6]1-6[8]2. § és ~7[6]1-[80]77. § 2022. július l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § 
Módosítás jellege: módosítás

88. §

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

(2) ]A 4[7-49].{i. § és a 47. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és
(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § 
Módosítás jellege: módosítás

89. §

(1) A?; [6)2. alcím és az 5 [6]J § (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].Q. és a 1 [7)1. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § 
Módosítás jellege: módosítás

90. §

(1) A 2., 4., [9rn_. és 1 [4]1. alcím az 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.

(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) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU)
2021/23 európai parlamenti és [a ]tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.

(3) A 1 [8]2. és a [21]ll_. alcím 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
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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(4) A 16. §, valamint a 1[8]i. és a [21]li. alcím 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 végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg,

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet megjelölése
Módosítás jellege: módosítás

1. [számú) melléklet a 2021. évi ....törvényhez

Módosítópont sorszáma: 32.
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: 33.
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: 34.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

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

1. 4. § - 1992. évi XI. törvény 4. § (1) szabályok szabályaibekezdés
15. § - Vht. 3 04/H. § ( 1) bekezdés 155. § 155. §-t
36. § - 2007. évi CXXIII. törvény 32. § (1) megváltoztathatja, megváltoztathatja;bekezdés f) pont
59. § - Szaktv. 11. § (2) bekezdés 1.1.-1.6. 1.1-1.6.
59. § - Szaktv. 11. § (2) bekezdés 1.8.-1.9. 1.8-1.9.
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."
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11. 78. § - Nmjtv. 81/A. § (6) bekezdés

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

13 81. § (1) bekezdés - Üttv. 46. § (4)
· .bekezdés

14_ 1. melléklet - Szaktv. 1. melléklet 1.25.

78. §-ban

18. § (1) bekezdés

18. § (1) bekezdés

78. §-ában

18. § (1) bekezdése

18. § ( 1) bekezdése

van);" van)."

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/15972/2/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/15972/2/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/15972/2/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/15972/2/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Elhagyni szükséges az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi

LXVIII. törvény módosítását meghatározó alcímet.
6. Lásd a T/15972/2/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/15972/2/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/15972/2/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/15972/2/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Elhagyni szükséges az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítását

meghatározó alcímet.
11. Lásd a T/15972/2/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Elhagyni szükséges a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

törvény 184. §-át érintő 48. §-t.
13. Elhagyni szükséges a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

módosítását meghatározó alcímet.
14. Lásd a T/15972/2/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/15972/2/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/15972/2/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/15972/2/13. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. Lásd a T/15972/2/14. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. Lásd a T/15972/2/15. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
20-21. A módosítás kodifikációs, technikai átalakítása és az általános közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 109. §-ának újra
megállapítása szükséges a szakasz címének módosítása érdekében.
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Ezzel összefüggésben szükséges elhagyni az Ákr. 109. §-át érintő szövegcserés módosítást,

amely a 109. § újraszabályozásába beépül.

22. Lásd a T/15972/2/17. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

23. Lásd a T/15972/2/18. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

24. Lásd a T/15972/2/19. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

25. Lásd a T/15972/2/20. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

26. Elhagyni szükséges a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak

jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítását meghatározó alcímet.

27. A javaslat átszámozásához kapcsolódóan szükséges a hatályba léptető rendelkezés

megfelelő módosítása.

28. A javaslat átszámozásához és a 48. § elhagyásához kapcsolódóan szükséges a

sarkalatossági záradék megfelelő módosítása.

29. A javaslat átszámozásához kapcsolódóan szükséges a jogharmonizációs záradék megfelelő

módosítása.

30. A javaslat átszámozásához kapcsolódóan szükséges a jogharmonizációs záradék megfelelő

módosítása.

31. Lásd a T/15972/2/25. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

32. Lásd a T/15972/2/26. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

33. Lásd a T/15972/2/27. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

34. Lásd a T/15972/2/28. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2021. május 13.

Tisztelettel:

JJf!tLl 
'~ende Csaba

elnök
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