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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 - a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló T/16210. számú törvényjavaslathoz az alábbi

összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 23. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési

képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

1. Rész

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

1. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

1. 39. §-át megelőző alcím címében és a 39. § (2) bekezdésében a ,,Gazdaságvédelmi"
szövegrész helyébe a ,,Gazdaság-újraindítási" szöveg, és

2. 39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a ,,Gazdaságvédelmi" szövegrészek helyébe ,,a Gazdaság
újraindítási" szöveg[, és

3. 41. § (1) bekezdésében a ,,támogatások, továbbá működésével" szövegrész helyébe a
,,támogatások, valamint működésével" szöveg]

lép.



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény

1. 39/C. § (1) bekezdés e) pontja, és

2. 41. § (1) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 21/A. §-át követő
alcím[e] helyébe a következő alcím lép:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - 2004. évi XXIX. törvény 125. § k) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 125. §-a a következők) ponttal egészül ki:

(Az OLAF Koordinációs Iroda alapfeladatai körében:)

,,k) eljár a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (Ja)
bekezdésében rögzített információcserét biztosító nemzeti szervezetként, amelynek keretében
továbbítja az OLAF - intézkedés megfelelőségére és arányosságára vonatkozó - indokolást
tartalmazó megkeresését az érintett szervezetek részére."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés - 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § 
(5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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14. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 7/J. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység
tevékenységére vonatkozóan

,,b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzést végző személy[,] vagy a belső
ellenőrzést végző szervezeti egység vezetője által[, részére] tájékoztatásul megküldött
jelentéseket, és a belső ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására alapozva ellenőrzi a szükséges
intézkedések végrehajtását,"

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 20. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-a a következő (4e) bekezdéssel
egészül ki:

,,(4e) A Beruházási Alapból finanszírozott beruházások esetében a lebonyolító szerv az 1. § 15.
pontjában meghatározottakon túl - a (4d) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a fejezetet
irányító szerv vezetője nevében és megbízásából költségvetési évet követő évre vagy évekre
szóló kötelezettséget vállalhat."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - 2011. évi CXCV. törvény 51. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. §-a a következő ( 5) bekezdéssel
egészül ki:

,,(5) Nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól
eltérő felhasználásának, ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az
országos nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott
költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával
hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez nem
veszélyezteti. A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos
nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett az így elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a
támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel."

3



Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § 
Módosítás jellege: módosítás

27. §

filAz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (2) bekezdés h) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

[A kincstárbanfizetési számlát kötelesek vezetni] 

,,h) a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MVH)," 

[az a)--1) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok]. 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (4a) bekezdése a következő e)
ponttal egészül ki:

(A kincstár fizetési számlát vezet) 

,,e) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány megbízása esetén a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány számára, valamint ha a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány közfeladatként felsőoktatási tevékenységet végez, megbízása esetén
az általa fenntartott felsőoktatási intézménye számára is."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-a a következő (la)(-(lc)I
bekezdéssel egészül ki:

,,( 1 a) Az államháztartásért felelős rmmszter a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatásra hívhatja fel a kincstárnál vezetett fizetési számlával rendelkező helyi
önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, társulást, térségi fejlesztési tanácsot a
számlaállományára vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése érdekében."

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-a a következő ( 1 b) bekezdéssel
egészül ki:

,.,( 1 b) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a kincstár
közreműködésével a Kormány rendeletében meghatározott határidő lejártáig az ott
meghatározott teljes adatkörre vonatkozóan adatot szolgáltat a tárgyévet megelőző évben
realizált helyi adók összegéről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett
minisztérium és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére,
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valamint a helyi adóbevételből - a megyei önkormányzat támogatásával - részesült települési
önkormányzatok számára az adott önkormányzatot érintő adatkörre vonatkozóan."

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-a a következő ( 1 c) bekezdéssel
egészül ki:

,,(1 c) A tárgyévet megelőző év július l-jén hatályos helyi iparűzési adórendelettel rendelkező
települési önkormányzat a Kormány rendeletében meghatározott határidő lejártáig a kincstár
közreműködésével adatot szolgáltat az iparűzési adóerő-képességet meghatározó iparűzési
adóalap összegéről az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére."

í.121(2)1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(2) Az e §-ban meghatározottak teljesítése érdekében a kincstár okirati mintát, nyomtatványt,
elektronikus űrlapot alkalmazhat, illetve a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter jóváhagyásával rendszeresíthet az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott bejelentések, kérelmek
előterjesztésére. A kincstár a nyomtatványokról, elektronikus űrlapokról, elektronikus
nyomtatványkitöltő programokról, azok formájáról, tartalmáról, használatának, kitöltésének és
benyújtásának módjáról tájékoztatót tesz közzé."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (2) bekezdés - 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (8) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(8) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek és a besorolás szempontjából statisztikai
módszertani vizsgálat alá vett jogi személyek megnevezését az államháztartásért felelős
miniszter a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és a Kormány honlapján
közzéteszi, valamint a besorolás tényéről[amelyről] értesíti a kormányrendelet szerint
adatszolgáltatásra kötelezettlaz] érintett szervezetet és a felette tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetet."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § 
Módosítás jellege: módosítás

31. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 111/C. §-sal egészül ki:
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,,111/C. § E törvénynek a [Módtv2.-vel)Magyarország 2022. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított l 07. § ( 1 a) bekezdése szerinti
adatszolgáltatást első alkalommal 2021. július 20. napjától kell teljesíteni."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

32. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

5. 36. § (4d) bekezdésében a ,,több évre vagy a költségvetési éven túli évre" szövegrész helyébe
az ,,a költségvetési évet követő évre vagy évekre" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § új 8. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

32. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

8. 44. § (1) bekezdésében a ,,teljesítése - ideértve a szakképzési hozzájárulás bevallási
kötelezettségét is -, továbbá" szövegrész helyébe a ,,teljesítése, továbbá" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül
ki:

,,(2) Az e törvénynek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2021. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módz, tv.) módosított 68. § (4) bekezdésében
foglaltakat a 2021. év április 1. napjától teljesített hulladéklerakási járulékfizetési
kötelezettségre is alkalmazni kell. A 2021. év április l-jétől a Módz, tv. hatálybalépéséig a
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hulladékgazdálkodási hatóság számlájára megfizetett hulladéklerakási járulék a központi
költségvetést illeti meg."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - 2014. évi LXXVI. törvény 29/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

47. §

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény a
következő 12/A. alcímmel egészül ki:

(2) Az NKFI Alap Nemzeti Laboratóriumok Alaprésze terhére a következő célokra nyújtható
támogatás:

1. több régiót érintő, stratégiailag fontos országos kutatás-fejlesztési, valamint innovációs
programokra,

2. ösztöndíjra, különös tekintettel fiatal kutatók tudományos tevékenységének elősegítésére,

3. publikálási támogatásra, ideértve a kiadványkészítés költségeinek támogatását,

4. a kutatáshoz szükséges szellemi termékekre, nyomtatott vagy elektronikus folyóiratokra,
könyvekre, adatbázisokra, azok előfizetési díjaira, tartalmak beszerzésére, licencdíjra,
felhasználási vagy hozzáférési költségre - ideértve a tudományos közleményekhez való szabad
hozzáférést is,

5. a kutatás-fejlesztés, valamint innováció területén nemzetközileg is elismert szervezetek,
vállalkozások Magyarországra vonzására,

[6. a tudományos közleményekhez való szabad hozzáférés költségeire,

7].Q. a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek hasznosításával kapcsolatos költségek
fedezetének biztosítására,

1811- a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeként született új tudományos és technológiai
eredmények alkalmazásának elterjesztésére,

[9rn_. a kutatás-fejlesztés és innováció infrastrukturális feltételeinek biztosítására és
fejlesztésére, ideértve a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való
kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt,

110]2_. a tudományos kutatáshoz a szükséges műszerek, berendezések és más eszközök
beszerzésére, bérlésére, hozzáférési díj biztosítására - ideértve a nemzetközi kutatási
infrastruktúrákhoz való hozzáférés díját és költségeit is -, személyi kiadások és járulékaik,
valamint dologi és felhalmozási kiadások finanszírozására,

111 ].l.Q. a kutatás-fejlesztést és innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és

7 



hálózatépítő tevékenységek, innovációs inkubátorházak létrehozásának támogatására,

[12)11. az innovációhoz kapcsolódó, az innovációt ösztönző kapcsolatok kialakulásának
elősegítését célzó, az innovációs eredmények ismertetésére szolgáló konferenciák és
rendezvények [ tartásának]tartására, szakkiállítások [ rendezésének]rendezésére,

[13]_ll. az innováció ösztönzésére, valamint kutatás-fejlesztésre és innovációra irányuló
tevékenységek folyó ráfordításaira,

[14).Ll_. a nemzetközi innovációs, tudományos és technológiai együttműködés támogatására,
ideértve a nemzetközi pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási
problémák áthidalásának támogatását,

[15)11. kutatás-fejlesztési és innovációs munkahelyek létrehozására, a kutatás-fejlesztés és az
innováció emberi erőforrásainak biztosítására és fejlesztésére, a kutató-fejlesztői utánpótlás és
képzés, tehetséggondozás, a kutató-fejlesztői, oktatói továbbképzés támogatására, a kutató
fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, valamint az elismert
hazatérő kutatók magyarországi innovációs területen történő szakmai beilleszkedésének
támogatására,

[16]]2. a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok
gyakorlati alkalmazására,

[17].1§. a szellemi tulajdon védelmére és hasznosítására,

[18]1]. külföldi kutatási infrastruktúra működtetésére, fejlesztésére, ha szerződés garantálja,
hogy annak szolgáltatásait magyarországi kutatóhelyek és vállalkozások is igénybe vehetik,
valamint külföldi kutatási infrastruktúra szolgáltatásainak igénybevételére,

[19)ll nemzetközi együttműködés keretében kutatási infrastruktúra magyarországi
létesítésére, valamint Magyarországon létrehozott kutatási infrastruktúra működtetésére,
fejlesztésére.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. §- 2014. évi LXXVI. törvény 29/B. § (1) bekezdése
Módosítás jellege: módosítás

47. §

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény a
következő 12/A. alcímmel egészül ki:

,,( 1) Az NKFI Alap Nemzeti Laboratóriumok Alaprésze terhére finanszírozott pályázatok
kiírására, azok értékelésére, a támogatási döntés meghozatalára =-a (2) bekezdésben
meghatározott eltérésekkel =._a 25. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni."
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

48. §

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény

5. 25. § (5) és (7) bekezdésében az ,,A kutatás-fejlesztési" szövegrész helyébe az ,,Az NKFI
Alap Kutatási Alaprészéből meghirdetett" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - 2015. évi XLII. törvény 163. § (3a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 163. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a rendvédelmi szervnek úgy
kell eljárnia, hogy a hivatásos állomány tagja az illetményével a bérfizetési napon
rendelkezhessen[,L (k]Külföldi fizetési számlára utalás esetén a rendvédelmi szerv köteles
eddig a napig az utalást kezdeményezni."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 289/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a rendvédelmi szervnek úgy
kell eljárnia, hogy a rendvédelmi alkalmazott az illetményével a bérfizetési napon
rendelkezhessen[,L [k]Külföldi fizetési számlára utalás esetén a rendvédelmi szerv köteles
eddig a napig az utalást kezdeményezni."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX.
törvény 154. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,(7) Az illetmény bankszámlára utalással lvaló]történő kifizetése esetén a NAV-nak úgy kell
eljárnia, hogy a foglalkoztatott az illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen,
készpénzkifizetés kézbesítés]e] útján lvaló]történő kifizetése esetén pedig úgy kell eljárnia,
hogy legkésőbb ugyanezen napon megtörténjen a készpénz feladása. Külföldi fizetési számlára
utalás esetén a munkáltató köteles ezen napig az utalást kezdeményezni."

(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX.
törvény 154. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) Ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, az
illetmény bankszámlára utalással lvaló]történő kifizetése esetén a NAV-nak úgy kell eljárnia,
hogy az érintett az illetményével legkésőbb az ezt megelőző munkanapon rendelkezhessen,
készpénzkifizetés kézbesítés[e] útján [való)történő kifizetése esetén pedig úgy kell eljárnia,
hogy legkésőbb ugyanezen napon megtörténjen a készpénz feladása. E rendelkezést az
illetmény külföldi fizetési számlára utalása esetén nem kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Görögkatolikus Metropólia az
ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 159.]60. § (1) bekezdése szerinti szerződésben [teljes
körűen]teljeskörűen átvállalja.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

( 1) Az 57. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Országos
Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFÖ) készíti elő és köti meg. A szerződésekben az
ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell
megjelölni.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 57. § (1) bekezdése szerinti, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél
fogva határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és
terhelési tilalomnak a [Magyar Állam]magyar állam javára történő ingatlan-nyilvántartásba
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történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az
OKFÖ kérelmezi.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § 
Módosítás jellege: módosítás

59. §

Ll.)_Az 57. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására
rendelkezésre álló állami tulajdonú és a Felső-Szabolcsi Kórház vagyonkezelésében álló ingó
vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Görögkatolikus
Metropólia tulajdonába kerülnek.

filAz ( 1) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó
tulajdonosi joggyakorló OKFÖ és az átvevő Görögkatolikus Metropólia képviseletére jogosult
személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre
vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

(1) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok és a 59. § (1) bekezdése szerinti ingóságok
vonatkozásában a Felső-Szabolcsi Kórház és az OKFÖ között fennálló vagyonkezelési
szerződés e törvény erejénél fogva megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § 
Módosítás jellege: módosítás

61. §

(1) Ez a törvény - a (2)-(fil.[(5)] bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 25.[23.] §, a 34. § 9. pontja, az 59-62.[57-60.] § és az 1. melléklet az e törvény
kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(3) A ll..,[17.] § 2021. szeptember l-jén lép hatályba.

(4) Az -~]_J51.] § 2021. október l-jén lép hatályba.
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(5) Az 5-10. §, a 15. §, a 20. § (2) és (3) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 30. §, a 31. § (2)
bekezdése és a 43-50. §(4-9. §, a 14. §, a 19. § (2) és (3) bekezdése, a 27. §, a 28. § és a 41-
48. §] 2022. január l-jén lép hatályba.

(6) A 2. § és a 34. § 8. pontja 2022. augusztus l-jén lép hatályba.

II. Rész

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

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a javaslatban: Javasolt szövegrész:rendelkezése:
1. 32. § 1. pont rendelkezik az rendelkezik, az
2. 1. melléklet 1. sor Kivett Kórház Kivett kórház
3. 1. melléklet 2. sor Kivett Parkoló Kivett parkoló
4. 1. melléklet 3. sor Kivett Orvosi rendelő Kivett orvosi rendelő
s. 1. melléklet 4. sor Kivett Vízmű Kivett vízmű

INDOKOLÁS

1. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz.

2. A javaslat a szakképzési hozzájárulás megszüntetésével összefüggő koherenciát

biztosítja, és erre tekintettel tartalmaz hatályon kívül helyező rendelkezéseket.

3. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz.

4. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.

5. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.

6. A módosítás Beruházási Alapból megvalósuló beruházások esetében pontosítja az éven

túli kötelezettségvállalás szabályait, ami alapján a lebonyolító szervek a fejezetet irányító

szervük nevében és megbízásából költségvetési éven túli évre vagy évekre kötelezettséget

vállalhatnak.

7. A módosító javaslat alapján lehetővé válik, hogy a helyi önkormányzatok mellett a helyi

és az országos nemzetiségi önkormányzatok is hasznosíthassák a fejlesztési, beruházási

célú költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközeiket

állampapír vásárlásával azzal, hogy az nem veszélyeztetheti a támogatási cél

megvalósulását és az így elért hozamot, kamatot a támogatással összefüggésben lehessen

felhasználni.
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8. A módosítás megteremti a jogszabályi lehetőségét annak, hogy a közfeladatot ellátó

közérdekű vagyonkezelő alapítványok erre irányú saját döntésük esetén pénzforgalmi

számláikat a Magyar Államkincstárnál vezethessék. A rendelkezés rögzíti azt is, hogy ha

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladataként felsőoktatási

tevékenységet is ellát, akkor - az alapítvány szintén ilyen irányú megbízása alapján - a

kincstári számlavezetés az alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény

pénzforgalmi számlavezetésére is kiterjedhet.

9. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz arra tekintettel, hogy az egyes bekezdések

eltérő időpontban lépnek hatályba.

10. Lásd a T/16210/3/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
12. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
13. A javaslat a szakképzési hozzájárulás megszüntetésével összefüggő koherenciát

biztosítja, valamint kodifikációs és szövegpontosító módosítást tartalmaz.
14. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
15. A módosítás jogtechnikai és szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
16. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
17. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
18. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
19. A módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz.
20. A módosítás kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
21. A módosítás jogtechnikai és kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
22. A javaslat kodifikációs és szövegpontosító módosításokat tartalmaz.
23. A javaslat jogtechnikai módosításokat tartalmaz.
24. A módosítás kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
25. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz.
26. A módosítás kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
27. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.

Budapest, 2021. június 3.
Tisztelettel:
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Hende Csaba

elnök
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