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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 állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes
kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2016.  évi  XXXIII.  törvény  módosításáról szóló
T/16217. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés - Ápjt. 1. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Ápjt. 1. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) E törvényt
a) a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a helyi és területi önkormányzatok számára
nyitva  álló,  kormányrendeletben  meghatározott  kiválasztási  eljárásrenddel  érintett  felhívások
tekintetében végzett tartalmi [értékelésére]értékelésre és

kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

Az Ápjt. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  munkáltató  a  projektértékelői  pályázati  eljárás  keretében  a  pályázó  későbbi  állami
projektértékelői jogviszonya létesítéséhez és az alkalmazási feltételeknek való megfelelés utólagos
ellenőrzéséhez  –  a  Kormány  rendeletében  –  előírt  iskolai  végzettséget  igazoló  oklevelének,



bizonyítványának, illetve a szakmai tapasztalat igazolásának másolati vagy elektronikus példányát
bekéri és kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Ápjt.
a) preambulumában az „értékelése” szövegrész helyébe a „tartalmi és közbeszerzési értékelése”
szöveg,
b)  1.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  a  „munkavállalóként  vagy”  szövegrész  helyébe  a
„munkavállalóként,” szöveg,
c) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „munkavállalóként” szövegrész helyébe a „munkavállalóként
vagy” szöveg,
c) 1. § (6) bekezdésében a „bekezdésben” szövegrész helyébe a „bekezdés a) pontjában” szöveg,
d)  1.  §  (7)  bekezdésében  a  „törvényt”  szövegrész  helyébe  a  „törvény  tartalmi  értékelésre
vonatkozó rendelkezéseit” szöveg,
e) 1. § (8) bekezdésében a „(4) vagy” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés a) pontja vagy” szöveg,
f)  2.  §  1.  pontjában  a  „jogviszony”  szövegrész  helyébe  [a]az „  ,  egészségügyi  szolgálati
jogviszony” szöveg,
g) 4. § (2) bekezdés e) pontjában az „elő.” szövegrész helyébe az „elő, továbbá” szöveg,
g) 5. § (2) bekezdésében a „bekezdés a)–d) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg, a
„projektértékelői” szövegrész helyébe az „állami projektértékelői” szöveg,
h) 6. § (1) bekezdésében a „támogatási kérelem elbírálásában” szövegrész helyébe a „tartalmi,
illetve a közbeszerzési értékelésben” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

Hatályát veszti az Ápjt.
a)  1.  §  (2)  bekezdés  záró  szövegrészében  az  „[az  a)–d)  pont  továbbiakban  együtt:  állami
alkalmazott]” szövegrész,
b) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „továbbá” szövegrész,
b) 8. § (1) bekezdésében a „legalább három nappal” szövegrész.
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Indokolás

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
2. A 10.  §  (3)  bekezdésének  módosítása  szervesen  kapcsolódik  az  előterjesztésben  szereplő
törvénymódosításhoz.  A  módosítás  célja,  hogy  a  munkáltató  a  pályázó  későbbi  állami
projektértékelői  jogviszonya  létesítéséhez  kérje  be  –  a  Kormány  rendeletében  –  előírt  iskolai
végzettséget igazoló oklevelét, bizonyítványát, illetve a szakmai tapasztalat igazolásának másolati
vagy  elektronikus  példányát  a  döntés  meghozatalának  segítése  céljából  és  ne  a  jogviszony
létesítését  követő  ellenőrzés  keretében.  Továbbá az  állami  projektértékelői  rendszer  kiválasztási
folyamatait érintő későbbi ellenőrzéseken történő megfelelés érdekében a dokumentumokat a 10. §
(2)  bekezdésének  megfelelően  a  munkáltató  az  operatív  programokra  irányadó  dokumentum-
megőrzési kötelezettség leteltéig kezeli. 
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
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