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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 védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
szóló T/16221. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 8–10., 52., 53., 54. pont 91. § (7) bekezdés k) pontját módosító 
rendelkezésének, valamint 58. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Magyarország védelme és biztonságának fenntartása és fejlesztése olyan összetett feladatrendszer,
amelynek ellátása során az érintett szervezetek és természetes személyek különösen a következők
szerint kötelesek eljárni:

e)  a  védelem  és  biztonság  fenntartására  és  fejlesztésére  irányuló  –  jogszabályban
meghatározottakon  alapuló  –  cselekmények  végrehajtása  során  a  jogszabályok  érvényre
juttatását,  valamint  a  jogok  érvényesülését  a  közösségi  mértékű  [biztonság
elsőbbségével]biztonságra figyelemmel kell biztosítani.



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

E törvény alkalmazásában
4. helyi védelmi bizottság: a területileg illetékes területi védelmi bizottság irányítása alatt álló
testületi  közigazgatási  szerv[,  amely  a  válsághelyzetekre  és  különleges  jogrendre  történő
felkészülés, továbbá a védelmi és biztonsági események kezelésében, valamint a különleges
jogrendi  feladatokban  történő  közreműködés  jogszabályban  meghatározott  –  járásokra,
illetve a főváros egyes kerületeire kiterjedő – helyi feladatait látja el];

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új 5. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

E törvény alkalmazásában
5. közigazgatási szerv: a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti közigazgatási szerv;

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

E törvény alkalmazásában
6. nemzeti [ellenállóképesség: ]ellenálló képesség: az 1999. évi I. törvénnyel kihirdetett Észak-
atlanti  Szerződés  3.  cikkével  összhangban,  a  nemzetet  alkotó  lakosság,  gazdaság  és  állam
képessége  arra,  hogy külső[,] vagy belső,  a  közrendet  és  közbiztonságot,  valamint  az  állam
honvédelmi  és  nemzetbiztonsági  érdekeit,  továbbá  stabilitását  sértő  vagy  veszélyeztető
törekvések,  támadások,  természeti  vagy  ipari  katasztrófák,  járványok  hatékony  előrejelzését,
megelőzését, a kockázatok lehető legkisebbre csökkentését, illetve bekövetkezésük esetén azok
kezelését  és  azt  követően  a  mielőbbi  és  hatékony  helyreállítást  a  polgári  és  katonai
felkészültségen keresztül – a biztonságtudatosság fejlesztésével, a felkészültség fokozásával és a
szükséges védelmi intézkedések foganatba vételével – megfelelően biztosítsa;

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 9. pont
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Módosítás jellege: módosítás

5. §

E törvény alkalmazásában
9. szövetségesi kötelezettség: a NATO és az EU, illetve más nemzetközi, az Országgyűlés által
törvényben  [megerősített]kihirdetett, kollektív védelmi együttműködés keretében teljesítendő –
különösen  honvédelmi,  rendvédelmi  és  nemzetbiztonsági  jellegű  –  tervezési,  szervezési,
felkészülési, felkészültségi, együttműködési és képesség alapú feladatok összessége;

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 10. pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

E törvény alkalmazásában
10.  területi  védelmi  bizottság:  a  főváros  és  a  megyék  területére  kiterjedő  illetékességgel,  e
törvényben meghatározottak szerint létesített, a Kormány irányítása alatt álló, testületi szervként
működő területi közigazgatási szerv[, amely illetékességi területén ellátja a válsághelyzetekre
és  különleges  jogrendre  történő  felkészülés,  továbbá a  védelmi  és  biztonsági  események
kezelésében,  valamint  a  különleges  jogrendi  feladatokban  történő  közreműködés
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott területi feladatait];

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 11. pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

E törvény alkalmazásában
11. védelmi és biztonsági célú adat: a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének az 52.
[§  (2)  bekezdésében]§-ban,  az  53.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a  71.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott  védelmi  és  biztonsági  feladatainak  ellátásával,  az  összehangolt  védelmi
tevékenységgel, valamint a különleges jogrendi működéssel közvetlenül összefüggő adat.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A polgári védelmi kötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátását fegyveres összeütközés idején
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a  honvédelmi  feladatok  ellátásának  elsődlegességével  kell  megszervezni[,  amelynek  részletes
szabályait a Kormány rendeletben határozza meg].

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A kötelezett  jogszabályban  meghatározottak  szerint  a  polgári  védelmi  szolgálat  folyamatos
ellátására időbeli korlátozás nélkül [vehető igénybe]áll rendelkezésre különleges jogrend idején.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1)  A lakosság  létfenntartása  szempontjából  nélkülözhetetlen  egyéb  termelési  és  szolgáltatási
tevékenységet  végzők  kérelemre  mentesíthetők  a  szolgáltatás  alól.[  A  kérelemre  történő
mentesítés részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentéssel összefüggésben az érintett állami szervek
a  bejelentőt  nem  kötelesek  a  megtett  intézkedésekről  és  a  bejelentés  értékeléséről  utólag
tájékoztatni.[  A  bejelentések  értékelésére  és  kezelésére  vonatkozó  részletes  szabályokat
jogszabály határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A védelmi  és  biztonsági  tervezés  rendszerét  a  Kormány  irányítja[,  a  rendszer  részletes
szabályait rendeletben határozza meg].

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (3) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei a Kormány által előkészített, az Országgyűlés által
meghatározott és elfogadott, hosszú távra vonatkozó, elvi szintű, nyilvános védelmi és biztonsági
tervdokumentum, amely

a) az ország és a nemzet helyzetének és fenyegetettségének értékelése alapján,
b)  a  védelmi  és  biztonsági  képességek  és  az  ezzel  összefüggésben  tervezett  fejlesztések
alapulvételével,
c) az ország geostratégiai lehetőségeire figyelemmel

meghatározza  a  Kormány  számára,  hogy  az  [alárendeltségébe  ]irányítása  alá  tartozó  szervek
irányítása,  valamint  a  védelmi  és  biztonsági  feladatok  ellátásában  [résztvevő  ]részt  vevő
szervekkel, szervezetekkel való együttműködés keretében mely fő elvek, irányok és célok szerint
tervezze és hajtsa végre az ország védelmi és biztonsági célú felkészítését, illetve képességeinek
fejlesztését, fenntartását és működtetését.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás a Biztonság- és Védelempolitika Alapelveire,
valamint a Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján – a nemzetbiztonsági érdekek és minősített adatok
védelmének  elsőbbségére  figyelemmel  –  a  Kormány  [határozatával]határozatában kiadott
tervezési dokumentum, amely hosszú távra határozza meg

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának részletes
szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása körében a Kormány
az  e  törvényben  [és  a  23.  §  (5)  bekezdése  szerinti  rendeletben  ]meghatározottak  szerint,
összehangolt  védelmi  tevékenység  elrendelését  követően  rendeletével  dönthet  ingó  és  ingatlan
vagyontárgyak e törvényben meghatározott ideiglenes igénybevételének elrendeléséről.

(2) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása körében a Kormány
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az  e  törvényben  [és  a  23.  §  (5)  bekezdése  szerinti  rendeletben  ]meghatározottak  szerint,
hadiállapot  vagy szükségállapot  kihirdetésének kezdeményezését  követően,  valamint  különleges
jogrendben rendeletével

a) gazdálkodó szervezetet állami felügyelet alá vonhat,
b) köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény szerinti  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  (a  továbbiakban:  köztulajdonban  álló
gazdasági  társaság)  számára  a  tevékenységi  körébe  tartozó  szolgáltatások  nyújtására
szerződéskötési kötelezettséget írhat elő, valamint
c) dönthet a gazdaság mozgósításáról.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének részeként
a) állami célú tartalékok képezhetők, valamint
b) a nemzetgazdaság szereplői számára tartalékolási kötelezettség írható elő[,].

[amelynek körét és részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti energetikai eszközök nem [terjednek ki]foglalják magukban
az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris [üzemanyagra]üzemanyagot.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az állami célú tartalékok tekintetében a korlátozott felhasználhatóságú készleteket az elavulást,
illetve  a  felhasználhatósági  időtartam  lejáratát  megelőzően  –  a  [26.  §  (1)  bekezdése  szerinti
rendeletben ]Kormány rendeletében meghatározottak szerint – más állami célra kell felhasználni a
tartalékkészletek egyidejű pótlása mellett. A fel nem használható készleteket – az állami vagyonnal
való  gazdálkodásról  szóló  jogszabályokban  és  a  [26.  §  (1)  bekezdése  szerinti  rendeletben  ]
Kormány rendeletében meghatározottak szerint – az elavulást megelőzően a 26. § (2) bekezdésében
meghatározottakra figyelemmel értékesíteni kell.

6



Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Az állami vagyonnak a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tartalékolása körében
történő értékesítésére vonatkozó különös szabályokat a 26. § (1) bekezdése szerinti rendelet
határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § 
Módosítás jellege: módosítás

32. §

(1) A 24. § (2) bekezdés a)  pontja  [esetén ]szerinti  esetben  az állami felügyeleti  jogkörben,  [a
Magyar Állam ]az állam nevében – kormányrendeletben történő kijelöléssel – az államháztartásért
felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el. Az állami felügyeleti jog gyakorlására kijelölt személy
egyszerre több gazdálkodó szervezet felügyeletével is megbízható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy
a) áttekinti a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét,
b) ellenjegyzi a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait,
c)  az  állami  felügyeleti  jog  gyakorlását  megalapozó  helyzet  közvetlen  elhárításával,  illetve
következményeinek  enyhítésével  összefüggésben  dönt  a  gazdálkodó  szervezet  legfőbb
döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben.

(3)  [A Magyar Állam ]Az állam  nevében az (1) bekezdés szerint kijelölt személy a gazdálkodó
szervezet  legfőbb  döntéshozó  szerve  hatáskörébe  tartozó  ügyekben  hozott  döntéseiről
haladéktalanul  írásban  tájékoztatja  a  gazdálkodó  szervezet  vezető  tisztségviselőit  és
felügyelőbizottsága  tagjait.  A  (2)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  döntéshozatali  jog
egyebekben nem érinti a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szervének a hatásköreit.

(4)  [A Magyar Állam ]Az állam a gazdálkodó szervezet vagy tulajdonosa ténylegesen felmerült
kárával  megegyező  kártalanítással  tartozik  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  személy  által  a
feladatkörébe  tartozó  döntéssel  okozott  kárért,  ha  a  kár  olyan  rendelet  alkalmazásának
következménye, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §
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(1)  A 24.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  [esetén ]szerinti  esetben  a  Kormány – kormányrendeletben
kijelölt miniszternek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben meghozott
javaslata  alapján – a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára a tevékenységi körükbe
tartozó szolgáltatások nyújtására rendeletben szerződéskötési kötelezettséget írhat elő.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1)  A 24.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  [esetén  ]szerinti  esetben  a  Kormány  rendelettel  dönthet  a
gazdaság mozgósításának elrendeléséről és az ezzel összefüggő fő feladatokról.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  A gazdaságmozgósítással  összefüggő  szerződéskötések  körében,  amennyiben  az  tényleges
kapacitás  lekötést  jelent,  közbeszerzési  eljárást  kell  lefolytatni,  kivéve  az  [Európai  Unió
Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) ]EUMSZ 346. cikke alapján [történő
azon]azokat  a beszerzéseket,  amelyek  esetében  a  beszerzésre  vonatkozó  törvény  szabályainak
alkalmazása  olyan  információk  átadására  kötelezné  [a  tagállamot]Magyarországot,  amelyek
felfedése ellentétes a  [tagállam ]biztonságához fűződő alapvető érdekeivel, és  [amelyek ]amely
beszerzések  megrendelésére  az  Országgyűlés  [illetékes  ]feladatkörrel  rendelkező  bizottsága
[külön  ]jogszabályban  meghatározott  feltételeknek  megfelelő  kezdeményezés  alapján  hozott
előzetes döntésében a beszerzésre vonatkozó törvény alkalmazása alól felmentést adott.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

(1)  Ha  az  összehangolt  védelmi  tevékenység  meghosszabbítása  miatt,  vagy  más  okból  az
[igénybevevő  ]igénybe  vevő  szerv  az  igénybevétel  tárgyát  képező  ingatlant  a  törvényben
meghatározott  határidőig  nem  szolgáltatta  vissza  a  jogosultnak,  továbbá  ha  az  eredeti  állapot
helyreállítása  nem lehetséges  vagy  aránytalan  költséggel  jár,  vagy  az  ingatlan  rendeltetésszerű
használata  az  igénybevétellel  összefüggésben  jelentős  mértékben  romlik,  a  tulajdonos  ezen  az
alapon kérelmezheti a fővárosi, megyei kormányhivatalnál, hogy az [az igénybevevő]igénybe vevő
szervet kötelezze az ingatlan állam nevében és az állam javára való kisajátításra vonatkozó kérelem
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benyújtására.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (4) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A nemzeti ellenállóképesség fejlesztése tekintetében kiemelt szempont különösen
d) a lakosság ezzel összefüggő védelem- és biztonságtudatosságának erősítése,[ valamint]

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

45. §

(1) A köztársasági elnök az [elfogadást]elfogadásukat megelőzően áttekinti és véleményezi a 22. §
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentumokat.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  Kormány  évente  beszámol  a  védelmi  és  biztonsági  célú  felkészítés  és  feladatellátás
összkormányzati  feladatainak  megvalósításáról,  valamint  az  ország  védelmi  és  biztonsági
felkészültségéről  és  állapotáról  az  Országgyűlés  tárgykör  szerint  [hatáskörrel]feladatkörrel
rendelkező bizottságai előtt.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

47. §

(1) A miniszter az általa irányított ágazat vonatkozásában jogszabály rendelkezésének megfelelően
és  a  Kormány  által  a  védelmi  és  biztonsági  célú  felkészülés  és  feladatellátás  összehangolása
keretében meghatározottak szerint  irányítja  az  [alárendeltségébe]irányítása vagy felügyelete  alá
tartozó szervek és a feladatkörébe tartozó szakágazatok védelmi és biztonsági célú felkészítéssel és
feladatellátással kapcsolatos tevékenységét.

Módosítópont sorszáma: 30.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A védelmi és biztonsági igazgatás rendszerének és működésének részletes  szabályait  a
Kormány rendeletben határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

52. §

[(1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét a Kormány rendeletben jelöli ki.]

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) A területi  védelmi  bizottság  titkárának  kinevezésére,  valamint  a  tanácskozási  jogú,
állandó meghívottak körére és az eseti meghívásra vonatkozó szabályokat kormányrendelet
határozza  meg.  A  területi  védelmi  bizottság  elnöke  az  ülésre  tanácskozási  joggal  más
személyeket is meghívhat.]

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7)  A területi  védelmi  bizottság  hatáskörébe  utalt  hatósági,  valamint  más  döntési  jogköröket  a
bizottság elnöke kiadmányozza. Ha a bizottsági ülés megtartásának feltételei idő hiányában vagy
más  okból  hiányoznak,  vagy  a  bizottság  a  döntéshozatalban  bármely  okból  akadályoztatott,
halaszthatatlan esetben a bizottság elnöke [egyszemélyben ]egy személyben gyakorolja. A bizottság
jogkörében  eljáró  elnök  a  szakmailag  érintett  elnökhelyettes  véleményének  kikérését  követően
hozhatja meg a döntését,  amelyről a területi  védelmi bizottságot az akadályoztatás megszűnését
követően haladéktalanul tájékoztatja.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

54. §
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(1)  A területi  védelmi  bizottság  illetékességi  területén  ellátja  a  válsághelyzetekre  és  különleges
jogrendre történő felkészülés, továbbá a védelmi és biztonsági események kezelésében, valamint a
különleges jogrendi feladatokban történő közreműködés törvényben vagy a Kormány rendeletében
meghatározott területi feladatait.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) A helyi védelmi bizottság titkárának kinevezésére, valamint a tanácskozási jogú, állandó
meghívottak  körére,  és  az  eseti  meghívásra  vonatkozó  szabályokat  kormányrendelet
határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8)  A helyi  védelmi  bizottság  hatáskörébe  utalt  hatósági,  valamint  más  döntési  jogköröket  a
bizottság elnöke kiadmányozza. Ha a bizottsági ülés megtartásának feltételei idő hiányában vagy
más  okból  hiányoznak,  vagy  a  bizottság  a  döntéshozatalban  bármely  okból  akadályoztatott,
halaszthatatlan esetben a bizottság elnöke egyszemélyben gyakorolja. A bizottság jogkörében eljáró
elnök a szakmailag érintett elnökhelyettessel egyetértésben hozhatja meg a döntését, amelyről a
helyi védelmi bizottságot az akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul tájékoztatja.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

56. §

(1)  A helyi  védelmi  bizottság  a  válsághelyzetekre  és  különleges  jogrendre  történő  felkészülés,
továbbá  a  védelmi  és  biztonsági  események  kezelésében,  valamint  a  különleges  jogrendi
feladatokban  történő  közreműködés  jogszabályban  meghatározott  –  járásokra,  illetve  a  főváros
egyes kerületeire kiterjedő – helyi feladatait látja el.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei
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önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos (2)
bekezdés szerinti felkészülési feladatokat.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei
önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos (1)
bekezdés szerinti feladatok ellátását.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

66. §

(1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi  szerve a védelmi és biztonsági igazgatás állami
szerveinek  összehangolt  feladatellátásának  megszervezése,  valamint  az  eseti  operatív  döntések
megalapozása céljából, kizárólag az e célok elérése érdekében az 52. [§ (2) bekezdésében]§-ban, az
53. § (1) bekezdésében, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokkal összefüggő,
valamint a (2) bekezdés szerinti adatokat kezeli.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6)  [A jelen  ]Ezen  alcím  alkalmazásában  közvetlen  elektronikus  adatkapcsolat  a  védelmi  és
biztonsági  igazgatás  központi  szerve  által  meghatározott  műszaki  követelményeknek  megfelelő
számítástechnikai  alkalmazás,  amely  az  együttműködő  szerv  által  kiépített  felületen  keresztül
lehetővé teszi az e törvényben meghatározottak szerinti dokumentált adatátadást.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  Ha  a  (2)  bekezdés  [b)  pontja  ]szerinti  adatszolgáltatási  kérelemhez  szükséges  vélemény
megismerése  az  adatszolgáltatás  céljául  megjelölt  intézkedés  megtétele  szempontjából  olyan
nagyfokú  késedelemmel  járna,  amely  az  adatkéréssel  elérni  kívánt  cél  elérését  jelentősen
veszélyeztetné  vagy  ellehetetlenítené,  [a  67.  §  (2)  bekezdése  ]az  (1)  bekezdés  szerinti
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adatszolgáltatási kérelem a Hatóság előzetes véleményének megismerése nélkül is előterjeszthető. E
körülményről,  az  adatszolgáltatási  kérelem  (3)  bekezdés  szerinti  tartalmáról,  valamint  a
véleménykérés  előzetes  megismerése  mellőzésének  indokairól  az  adatszolgáltatási  kérelem
megküldésével egyidejűleg a Hatóságot is értesíteni kell.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) A védelmi  és  biztonsági  célú  ellenőrzés  részletes  szabályait  a  Kormány  rendeletben
határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A (2)  [bekezdésben meghatározott védelmi és biztonsági feladatellátással érintett szervek
gyakorlataira vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A (2) ]bekezdés
hatálya  alá  nem  tartozó  gyakorlatokra  nézve  ágazati  jogszabály  –  az  e  törvényben
meghatározottakra figyelemmel – további szabályokat határozhat meg.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  összehangolt  védelmi  tevékenység  elrendeléséről,  annak  okairól  és  a  Kormány által  az
összehangolt védelmi tevékenység foganatosításával összefüggésben tervezett főbb döntésekről a
Kormány  köteles  tájékoztatni  a  köztársasági  elnököt  és  az  Országgyűlés  tárgykör  szerint
[hatáskörrel]feladatkörrel rendelkező bizottságát.

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket az elrendelésre okot adó körülményekhez
igazodó módon,  az ország meghatározott  földrajzi  területére,  meghatározott  időre,  de legfeljebb
három  hónapra  vezetheti  be.  A bevezetett  intézkedések  hatályát  a  Kormány  szükség  szerinti
alkalommal  három hónappal  meghosszabbíthatja,  a  meghosszabbítás  okairól  azonban  köteles  a
köztársasági  elnököt  és  az  Országgyűlés  tárgykör  szerint  [hatáskörrel]feladatkörrel rendelkező
bizottságát tájékoztatni.
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Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

40. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer
alkalmazásával[, valamint az EU válságkezelésben való nemzeti részvétellel] összefüggő állami

feladatok

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § (5) és (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer
alkalmazásával  összefüggő  további  szabályokat  és  feladatokat  a  Kormány  rendeletben
határozza meg.

(6) Az EU válságkezelés nemzeti feladataival összefüggő alapvető szabályokat, Magyarország
képviseletének  rendjét  az  EU  szervezeteinek  döntés-előkészítési,  vagy  döntéshozatali
szerveiben, valamint az EU egyes szervezeteivel történő kapcsolattartás és információcsere
rendjét a Kormány rendeletben határozza meg.]

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § 16. pont
Módosítás jellege: módosítás

83. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
16.  a  NATO  [válságreagálási  rendszerével]Válságreagálási  Rendszerével összefüggő
döntéshozatal és feladatellátás részletes szabályait, valamint az ezzel összhangban álló Nemzeti
Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokat,

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § új 17. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

83. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
17. az EU válságkezelés nemzeti  feladataival összefüggő alapvető szabályokat,  Magyarország

14



képviseletének rendjét az EU szervezeteinek döntés-előkészítési, vagy döntéshozatali szerveiben,
valamint az EU egyes szervezeteivel történő kapcsolattartás és információcsere rendjét,

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

85. §

(1) E törvény
a)  6.  §  (1)  bekezdés  a)-d)  pontja  és  7[-18].  §-a  az  Alaptörvény XXXI.  cikk  (4),  (5)  és  (6)
bekezdése alapján,
b) 4. alcíme az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
c) 5. alcíme az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 79-81. §-a az Alaptörvény 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése alapján,
c) 82. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján,
d) 86. §-a és 87. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
e) 91. § (1)-(6) bekezdése, 91. § (7) bekezdés a)-g) pontja, és j)-k) pontja, 91. § (8) bekezdés a)-h)
pontja,  m)  pontja,  és  p)-s)  pontja  az  Alaptörvény  T)  cikk  (1)  bekezdése,  XXXI.  cikk  (3)
bekezdése,  45.  cikk  (5)  bekezdése,  [valamint  ]52.  cikk  (5)  bekezdése  és  54.  cikk  [(4)](8)
bekezdése alapján,
f) 92. § (4) bekezdés f) pontja az Alaptörvény [53. cikke ]52. cikk (5) bekezdése alapján,
g) 92. § (4) bekezdés g) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
h) 92. § (4) bekezdés h) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. §
Módosítás jellege: módosítás

86. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése a következő  [21]22. ponttal
egészül ki:
(A  rendőrség  az  Alaptörvényben,  az  e  törvényben  és  törvény  felhatalmazása  alapján  más
jogszabályban  meghatározott  bűnmegelőzési,  bűnüldözési,  államigazgatási  és  rendészeti
feladatkörében:)

„[21. ellátja  a  védelmi  és  biztonsági  tevékenységek  összehangolásáról  szóló  törvényben
meghatározott feladatokat.]
22.  ellátja  a  védelmi  és  biztonsági  tevékenységek  összehangolásáról  szóló  törvényben
meghatározott feladatokat.”
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Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Hvt. 35. § (2) bekezdése [helyére]helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Hvt.
a)  1.  §  (4)  bekezdésében  az  „A honvédelmi  kötelezettségek”  szövegrész  helyébe  az  „Az  e
törvényben  meghatározott  honvédelmi  kötelezettségek,  valamint  a  védelmi  és  biztonsági
tevékenységek összehangolásáról  szóló törvény szerinti  védelmi és  biztonsági  kötelezettségek
honvédelmi érdekből történő” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdés c) pontjában a „települési önkormányzatok” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok” szöveg,
c) 21. § (1) bekezdés g) pontjában az „az f) pontban meghatározott feladat” szövegrész helyébe
az „annak” szöveg,
d)  21/A.  §  (2)  bekezdésében  a  „rendkívüli  állapotot,  megelőző  védelmi  helyzetet,
szükségállapotot,  váratlan  támadást  és  terrorveszélyhelyzetet”  szövegrész  helyébe  a
„hadiállapotot vagy szükségállapotot” szöveg,
e) 35. § (1) bekezdésében a „rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben” szövegrész
helyébe a „hadiállapotban” szöveg,
f) 36. § (1) bekezdés f) pontjában a „felhasználás” szövegrész helyébe a „részvétel a védelmi és
biztonsági  tevékenységek  összehangolásáról  szóló  törvény  szerinti  védelmi  és  válságkezelési
feladatokban” szöveg,
g) 37. § (1) bekezdésében a „felhasználása” szövegrész helyébe a „közreműködése” szöveg,
h) 40. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet idején – a
hadkötelezettség bevezetése után –” szövegrész helyébe az „a hadkötelezettség bevezetése után”
szöveg,
i) 40. § (2) bekezdésében a „megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején” szövegrész
helyébe a „hadiállapot idején” szöveg,
j) 42/C. § (1) bekezdésében a „megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot” szövegrész
helyébe a „különleges jogrend” szöveg,
k) 80. § 3. pontjában a „rendkívüli állapotban, szükségállapotban, megelőző védelmi helyzetben,
terrorveszélyhelyzetben,  valamint  váratlan  támadás  ”  szövegrész  helyébe  a  „hadiállapot,
szükségállapot” szöveg,
l) 83. § a) pontjában a „VII–IX. Fejezete” szövegrész helyébe a „VII. és VIII. Fejezete” szöveg, a
„valamint 54. cikk (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8)
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bekezdése” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

92. §

(4) A Kat. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„86. §

(1) Az 52. §, a 60–66. §, a 71. §, a 72. § és a 174. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (5)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 71. § és a 72. § az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A védelmi és biztonsági feladatok ellátásával összefüggésben e törvényben meghatározottak
szerint minősített adatok kezelésére és védett kommunikációs feltételek biztosítására kötelezett

szervek

1. Országgyűlés Hivatala,

2. Köztársasági Elnöki Hivatal,

3. Alkotmánybíróság Hivatala,

4. Országgyűlési Őrség,

5. Magyar Nemzeti Bank,

6. Országos Bírósági Hivatal,

6. Legfőbb Ügyészség,

7. Nemzeti [Média]Média- és Hírközlési Hatóság,

8. Állami Számvevőszék,

9. Országos Atomenergia Hivatal.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 57.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 4. § nyitó szövegrész … védelme[ és ], biztonságának …

2. 5. § 15. pont …és [szervezet-rendszer]szervezetrendszer,…

3. 21. § (1) bekezdés b) pont …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek,…

4. 25. § (2) bekezdés
…ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek … 
…adatszolgáltatás [az]a 4…

5. 25. § (4) bekezdés
…ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek … 
…ellátásban [résztvevő ]részt vevő szerv …

6. 27. § (1) bekezdés e) pont … [ide értve ]ideértve a …

7. 29. § (1) bekezdés …(1) [bekezdés]bekezdése szerinti…

8. 29. § (3) bekezdés
[Igénybevevő ]Igénybe vevő szervként … 
…tevékenységben [résztvevő ]részt vevő szerv …

9. 30. § (1) bekezdés …az [igénybevevő ]igénybe vevő által …

10. 30. § (2) bekezdés …az [igénybevevő ]igénybe vevő a …

11. 31. § (1) bekezdés …az [igénybevevő ]igénybe vevő szerv …

12. 31. § (3) bekezdés …az [igénybevevő ]igénybe vevő szerv …

13. 34. § (4) bekezdés b) pont
…– [kapacitás-fenntartási]kapacitásfenntartási 
rendelkezésre…

14. 37. § (2) bekezdés …az [igénybevevő ]igénybe vevő szervet,…

15. V. Fejezet címe …nemzeti [ellenállóképesség]ellenálló képesség

16. 14. alcím címe
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
rendszere

17.
42. § (1) bekezdés záró 
szövegrész

…ellátásában [résztvevő ]részt vevő szerveknek,… 
…nemzeti [ellenállóképességet]ellenálló képességet.

18. 42. § (2) bekezdés h) pont …feladatokban [résztvevő ]részt vevő szervek …

19.
42. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrész

…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
fejlesztése …

20. 43. § (1) bekezdés
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
fejlesztésével …

21. 43. § (2) bekezdés
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
erősítése …

22. 44. § a) pont …a [Biztonság]Biztonság- és…

23. 46. § (1) bekezdés h) pont
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
fejlesztésének …

24. 46. § (1) bekezdés j) pont … [támadás-megelőzési]támadásmegelőzési és…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

25. 49. § (2) bekezdés k) pont
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
erősítését …

26. 50. § c) pont
…összefüggő [erőforrás]erőforrás- és [költségvetés 
tervezési ]költségvetés-tervezési feladatok …

27. 52. § (2) bekezdés f) pont
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
előmozdításával …

28. 52. § (2) bekezdés h) pont … segítő, valamint…

29. 54. § (1) bekezdés e) pont … Kormány[,] vagy…

30. 60. § (1) bekezdés b) pont …ellátásában [résztvevő ]részt vevő további …

31. 61. § (2) bekezdés …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek …

32. 65. § (1) bekezdés …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek …

33. 65. § (3) bekezdés …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek …

34. 67. § (2) bekezdés e) pont …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervezetek …

35.
69. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…kormányzati [döntés előkészítéshez]döntés-
előkészítéshez,…

36. 71. § (1) bekezdés …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szerveknek,…

37. 72. § (2) bekezdés e) pont a [feladat végrehajtás]feladat-végrehajtás

38. 73. § (1) bekezdés …ellátásában [résztvevő ]részt vevő állami …

39. 73. § (2) bekezdés …ellátásában [résztvevő ]részt vevő állami …

40. 73. § (3) bekezdés a) pont …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervet,…

41. 73. § (3) bekezdés b) pont …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szerveket …

42. 73. § (5) bekezdés
…ellátásában [résztvevő ]részt vevő állami … 
…ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervet,…

43. 83. § 11. pont
…nemzeti [ellenállóképesség ]ellenálló képesség 
fokozásához …

44.
92. § (2) bekezdés - Kat. 8. 
§ (2) bekezdés k) pont

…ellátásban [résztvevő ]részt vevő szervek,…

45. 2. melléklet I. alcím 6. pont [e-mail címe]e-mail-címe,

46. 4. melléklet I. alcím 1. pont …ellátásában [résztvevő ]részt vevő szervek …

Módosítópont sorszáma: 58.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 10. § (1) bekezdés c) pont …szoruló [egyenesági ]egyenes ági rokona,…

2.
10. § (1) bekezdés d) pont 
da) alpont

… [ide értve ]ideértve azt …

3.
10. § (1) bekezdés d) pont 
db) alpont

… [ide értve ]ideértve azt …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

4. 10. § (2) bekezdés f) pont …alkalmazottja,[,]

5. 15. § (4) bekezdés Az [igénybevevő ]igénybe vevő az …

6. 16. § h) pont
… [kommunális hulladék-eltávolítást ]
kommunálishulladék-eltávolítást végzők,…

7. 79. § záró szövegrész …ehhez [szüksége]szükséges mértékben…

8.
80. § (1) bekezdés záró 
szövegrész

… [személyi-]személyi,…

9.
91. § (4) bekezdés - Hvt. 22. 
§ (5) bekezdés

…ellátásban [résztvevő ]részt vevő szervek,…

Indokolás

1. Jogtechnikai, nyelvhelyességi pontosítás. 
2. Jogtechnikai pontosítás. 
3. Jogtechnikai pontosítás. 
4. Jogtechnikai pontosítás. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
7. Jogtechnikai pontosítás. 
8. Jogtechnikai pontosítás. 
9. Jogtechnikai pontosítás. 
10. Jogtechnikai pontosítás. 
11. Jogtechnikai pontosítás. 
12. Jogtechnikai pontosítás. 
13. Jogtechnikai pontosítás. 
14. Nyelvhelyességi pontosítás. 
15. Jogtechnikai pontosítás. 
16. Jogtechnikai pontosítás. 
17. Jogtechnikai pontosítás. 
18. Nyelvhelyességi pontosítás. 
19. Jogtechnikai pontosítás. 
20. Jogtechnikai pontosítás. 
21. Nyelvhelyességi pontosítás. 
22. Nyelvhelyességi pontosítás. 
23. Nyelvhelyességi pontosítás. 
24. Jogtechnikai pontosítás. 
25. Nyelvhelyességi pontosítás. 
26. Jogtechnikai pontosítás. 
27. Jogtechnikai pontosítás. 
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28. Jogtechnikai pontosítás. 
29. Jogtechnikai pontosítás. 
30. Jogtechnikai pontosítás. 
31. Jogtechnikai pontosítás. 
32. Jogtechnikai pontosítás. 
33. Jogtechnikai pontosítás. 
34. Jogtechnikai pontosítás. 
35. Jogtechnikai pontosítás. 
36. Jogtechnikai pontosítás. 
37. Jogtechnikai pontosítás. 
38. Jogtechnikai pontosítás. 
39. Jogtechnikai pontosítás. 
40. Jogtechnikai pontosítás. 
41. Jogtechnikai pontosítás. 
42. Jogtechnikai pontosítás. 
43. Jogtechnikai pontosítás. 
44. Jogtechnikai pontosítás. 
45. Jogtechnikai pontosítás. 
46. Jogtechnikai pontosítás. 
47. Jogtechnikai pontosítás. 
48. Jogtechnikai pontosítás. 
49. Jogtechnikai pontosítás. 
50. Jogtechnikai pontosítás. 
51. Jogtechnikai pontosítás. 
52. Jogtechnikai pontosítás. 
53. Jogtechnikai pontosítás. 
54. Jogtechnikai pontosítás. 
55. Jogtechnikai pontosítás. 
56. A törvényjavaslat  49.  § (1) bekezdés c) pontja a védelmi és biztonsági feladatok ellátásban
résztvevő  további  szervezetként  nevesíti  a  bírósági  és  az  ügyészi  szervezetet,  ugyanakkor  a
minősített  adatkezelés  feltételeinek  biztosítása  érdekében  a  védett  kommunikációs  feltételek
biztosítására kötelezettek között a 69. § (2) bekezdés d) pontjában hivatkozott 1. mellékletben a
Legfőbb  Ügyészség  mellett  az  Országos  Bírósági  Hivatal  nem  szerepel.
A törvényjavaslat 49. § (1) bekezdés c) pontja és a 69. § (2) bekezdés d) pontja közötti összhang
megteremtése érdekében indokolt az 1. mellékletben felsorolt szervek körét az Országos Bírósági
Hivatallal kiegészíteni. 
57. Nyelvhelyességi pontosítások.
58. Nyelvhelyességi pontosítások.
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