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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 veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló
T/16367. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 24., 50. és 84. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1)  A kutató-fejlesztő  tevékenységet  végző  munkavállalók  veszélyhelyzet  idején  megvalósuló
foglalkoztatására  adott  bértámogatás  tekintetében  a  szigorított  védekezés  ideje  alatt  hatályos
szabályok  2021.  december  31-ig  alkalmazandók[  azzal,  hogy  a  támogatás  iránti  kérelem  a
veszélyhelyzet ideje alatt az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.)
Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  485/2020.  Korm.  rendelet)  14.  §  (5)  bekezdésében
meghatározott szerinti támogatási időszak utolsó napjáig nyújtható be].

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló  485/2020.  (XI. 10.)
Korm. rendelet bértámogatással összefüggő szabályai 2022. december 31-ig alkalmazandók[ azzal,
hogy  bértámogatás  iránti  kérelem  485/2020.  Korm.  rendelet  14.  §  (5)  bekezdésében



meghatározott támogatási időszak utolsó napjáig nyújtható be].

(3) A (2) bekezdés szerinti  bértámogatás tekintetében a  munkaadó a visszafizetési  kötelezettség
megállapításától számított harmincadik napig fizetési moratórium iránti kérelmet nyújthat be, amely
alapján az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 2022. április 30. napjával állapítja meg a
visszakövetelés napját és ettől az időponttól számítva három hónap időtartamra járó részletfizetési
kedvezményt biztosít.

(4)  Az  önfoglalkoztatók  kompenzációs  támogatásáról  szóló  310/2021.  (VI.  7.)  Korm.  rendelet
szerinti támogatási szabályok 2021. december 31-ig alkalmazandóak, azzal, hogy a támogatás iránti
kérelem e törvény hatálybalépését követően nem nyújtható be.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

10. A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok

14. §

A polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyekre és a nem jogi személy szervezetekre
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogi személy) a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.  évi  V.  törvény (a  továbbiakban:  Ptk.)  rendelkezéseit,  illetve  a  jogi  személyre  vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

15. §

(1) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzetben
alkalmazandó jogszabályi  rendelkezések alkalmazásával  a  döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó
ügyben  határozott,  e  döntést  legkésőbb  2021.  október  15.  napjára  összehívandó  rendkívüli
döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi
döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett
jogokat és kötelezettségeket. A jogi személy ügyvezetése a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó
ügyben meghozott korábbi döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.

(2) A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére
kell tűzni továbbá a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az
állandó könyvvizsgálójának a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig megszűnt megbízatása
miatti  intézkedést,  ha  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  2021.  június  1-ig  a  megbízatás
meghosszabbításáról vagy új személy megbízásáról a jogi személy nem határozott.

(3) A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére
kell  tűzni korlátolt  felelősségű társaság esetén a Ptk. 3:189. §-ában, illetve a törzstőke kötelező
leszállítása esetén a Ptk. 3:202. § (1) bekezdésében és a Ptk. 3:205. § (2) bekezdésében megjelölt

2



határozatokat, ha azok meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig nem kerülhetett
sor.

(4) A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére
kell tűzni zártkörűen működő részvénytársaság esetén a Ptk. 3:270. §-ában, illetve kötelező alaptőke
leszállítás esetén a Ptk. 3:311. §-ában és a Ptk. 3:314. § (2) bekezdésében megjelölt határozatokat,
ha azok meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig nem kerülhetett sor.

16. §

(1)  Ha  a  jogi  személy  vezető  tisztségviselőjének,  vagy  felügyelőbizottsága,  auditbizottsága,
valamint  jogszabály vagy a  létesítő  okirat  rendelkezése  alapján  létrehozott  más  testületi  szerve
tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021.
június 1. napján vagy azt megelőzően szűnt meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy
g)  pontja  szerinti  megszűnési  okot,  és  a  felügyeleti  jogkörében  eljáró  hatóság  vagy  bíróság
határozatával  történő  megszűnés  esetét  –,  a  megbízatás  a  jogi  személynek a  veszélyhelyzetben
alkalmazandó  jogszabályi  rendelkezések  alkalmazásával  hozott  határozata  hiányában  a  15.  §
szerinti döntéshozó szervi ülés határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig
fennmarad.

(2)  Ha  a  jogi  személy  vezető  tisztségviselőjének,  vagy  felügyelőbizottsága,  audit  bizottsága,
valamint  jogszabály vagy a  létesítő  okirat  rendelkezése  alapján  létrehozott  más  testületi  szerve
tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napja után, azonban
a 15. § szerinti döntéshozó szervi ülés – nyilvánosan működő részvénytársaság esetén, ha a 18. §
alapján közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlés – napja előtt szűnik meg, – a Ptk. 3:17. § (6)
bekezdésére  tekintet  nélkül  –  a  megszűnt  megbízatás  miatt  szükséges  határozathozatalt  az  ülés
napirendjére kell tűzni és a döntéshozó szerv ülésén arról döntés hozható azzal, hogy e személy
megbízatása – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot,
és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét, – a
döntéshozó szerv határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.

(3)  Ha  a  jogi  személy  vezető  tisztségviselőjének,  vagy  felügyelőbizottsága,  audit  bizottsága,
valamint  jogszabály vagy a  létesítő  okirat  rendelkezése  alapján  létrehozott  más  testületi  szerve
tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napját követően, de
legkésőbb augusztus 1. napján szűnik meg és a 15. § – nyilvánosan működő részvénytársaság esetén
a 18. § – alapján döntéshozó szervi ülést nem kell összehívni, a jogi személy köteles a megszűnt
megbízatás miatt szükséges döntés meghozatala érdekében a legkésőbb 2021. október 15. napjára a
döntéshozó szervének ülését összehívni azzal, hogy e személy megbízatása – kivéve a Ptk. 3:25. §
(1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró
hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét – a döntéshozó szerv határozatában
foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15. napjáig fennmarad.

17. §
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A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi
rendelkezések alkalmazásával hozott határozata bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat
bírósági hatályon kívül helyezésére annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a
határozat kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazása miatt
ütközik a létesítő okiratba.

18. §

(1)  Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a  15.  §  (1) bekezdésének a döntéshozó szerv
kötelező összehívására vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható.

(2) Ha a közgyűlés a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetését döntések meghozatalára
felhatalmazta – ideértve a saját részvény megszerzésére vonatkozó döntést is – és a felhatalmazás
időtartama a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. előtt járt le, a felhatalmazás időtartama a
2021. június 1. napját követő soron következő közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik, kivéve, ha
az  ügyvezetés  a  felhatalmazás  tárgyában  a  veszélyhelyzetben  alkalmazandó  jogszabályi
rendelkezések alkalmazásával döntést hozott.

(3)  Nyilvánosan  működő  részvénytársaság  esetén,  ha  a  részvényesek  a  (6)  bekezdés  szerinti
feltételek  szerint  kérték  a  közgyűlés  összehívását  a  nyilvánosan  működő  részvénytársaság
ügyvezetése  által  elfogadott  alapszabály  módosítása  utólagos  jóváhagyása  céljából,  a
veszélyhelyzetben  alkalmazandó  jogszabályi  rendelkezések  alkalmazásával  elhatározott
alapszabálymódosítás a (6) bekezdés szerint összehívott közgyűlés napját  követő napon hatályát
veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

(4)  A részvényeseket  az  ügyvezetés  által  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  2021.  június  1.  napjáig
meghozott,  a  beszámolóról  és  az  adózott  eredmény  felhasználásáról  szóló  döntés  utólagos
jóváhagyása  céljából  a  közgyűlés  összehívásának  kezdeményezési  joga  a  veszélyhelyzetben
alkalmazandó  jogszabályi  rendelkezések  alkalmazásával,  vagy  ha  a  nyilvánosan  működő
részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, és az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott
eredmény felhasználásáról döntő határozatára a 19. §-t kell alkalmazni, a határozat nyilvánosságra
hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a (6) bekezdés szerinti feltételekkel illeti
meg.

(5)  Ha  a  részvényesek  a  társaságnak  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  szerinti
beszámolójával  összefüggésben  a  (4)  bekezdés  szerint  nem  kezdeményezték  a  közgyűlés
összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és az ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról, és az
osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem
szerepelhet. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a társaságnak a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény szerinti  beszámolójával összefüggésben kezdeményezték,  az osztalék kifizetésére
csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan
jóváhagyta.  A közgyűlés  összehívásának  kezdeményezése  esetén  a  közgyűlési  meghívót  2021.
június 1. napját követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételére 2021. június 1.
napját  követően kerül  sor,  a  részvényesi  kérelem kézhezvételétől  számított  45 napon belül  kell
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közzétenni.

(6) A 2021. június 1. napját követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-
ával  rendelkező  részvényesek  kérhetik  a  közgyűlés  összehívását  az  ügyvezetés  által  a
veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. napjáig meghozott – az (5) bekezdésben nem szereplő –
közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a
részvényeseket  illeti  meg,  akik  az  eredetileg  közzétett  meghívóban  vagy  a  veszélyhelyzetben
alkalmazandó  jogszabályi  rendelkezések  alkalmazásával  közzétett  felhívásban  megjelölt
közgyűléssel  összefüggésben kért  és  lefolytatott  tulajdonosi  megfeleltetés alapján a  nyilvánosan
működő  részvénytársaság  részvénykönyvében  szerepelnek.  A  felhívás  alapján  lefolytatott
tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi
bejegyzésre  vonatkozó  rendelkezések  alkalmazandók.  A közgyűlési  meghívót  –  a  részvényesi
kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.

(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott, a meghívó közzétételére vonatkozó határidőig szabályos
részvényesi kérelem érkezik a (6) bekezdés szerinti közgyűlés összehívására is, az (5) bekezdéstől
eltérően a közgyűlési meghívó közzétételére a (6) bekezdésben meghatározott határidőig kell, hogy
sor kerüljön úgy, hogy a meghívóban az (5) és (6) bekezdéssel érintett napirendek is feltüntetésre
kerüljenek.

(8) Ha 2021. június 1. napja és – ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári
évtől eltér, – az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam
kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívása az (5), illetve a (6) bekezdés szerinti módon nem
szükséges, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet
ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyását napirendre kell tűzni, ha a (4) és a (6)
bekezdés szerinti módon a részvényesek kezdeményezték a közgyűlés összehívását.

19. §

(1) Ha a jogi személy ügyvezetése e törvény hatálybalépése napját megelőzően a veszélyhelyzetben
alkalmazandó  jogszabályi  rendelkezések  alkalmazásával  a  döntéshozó  szervének  ülését  már
összehívta  vagy a  döntéshozó  szerv  ülés  tartása  nélküli  döntéshozatalát  már  kezdeményezte,  a
döntéshozó  szerv  ülését  vagy  határozathozatalát  a  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  szerinti
veszélyhelyzet  megszűnését  megelőző  napon  hatályos,  a  veszélyhelyzetben  alkalmazandó
jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni. Az e bekezdés szerint meghozott határozatot ezen
alcím alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt hozták volna meg.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerint  meghozott  határozat  tekintetében  a  18.  §-ban  szereplő  jogvesztő
határidőket a határozat nyilvánosságra hozatalának napjától kell számítani.

20. §

(1)  Közhasznú  az  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  létrehozott  alapítvány  –  ideértve  azt  is,  ha  a
nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelmet  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  nyújtják  be  a  bírósághoz  –,
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amelynek  kizárólagos  alapcél  szerinti  tevékenysége  olyan  természetes  személyek  segítése,
számukra  elsődlegesen  anyagi,  mentális,  illetve  szociális  támogató  szolgáltatások  biztosítása,
akiknek hozzátartozója a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés miatt hunyt el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alapítványra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott,
a  közhasznú  szervezetté  minősítéshez  szükséges  feltételek  nem  alkalmazandók,  a  közhasznú
jogállás az alapítványt az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésével e törvény alapján illeti
meg.

(3) A nyilvántartó bíróság a közhasznú minőséget az alapítvány nyilvántartásba vételekor hivatalból
jegyzi be a nyilvántartásba.

(4) Ha az (1) bekezdésnek megfelelő alapítvány e törvény hatálybalépése napján már a civil és
egyéb  cégnek  nem  minősülő  szervezetek  nyilvántartásába  bejegyzésre  került,  az  alapítvány
közhasznú  minőségét  a  nyilvántartó  bíróság  e  törvény  hatálybalépését  követő  60  napon  belül
benyújtott kérelemre jegyzi be a nyilvántartásba.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

10. A társasházakra vonatkozó átmeneti szabályok

14. §

A társasházak – a társasházakról szóló jogszabályoktól eltérően – az ebben az alcímben foglaltak
szerint működhetnek.

15. §

Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés
határideje a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben
az ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés,
akkor e tárgykörökben 2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.

16. §

(1) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1.
napján  vagy azt  megelőzően  járt  le,  a  közös  képviselő  (intézőbizottság)  az  új  közös  képviselő
(intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb 2021. október 15. napjáig köteles a feladatait  –
változatlan díjazás mellett – ellátni.

(2)  Ha  a  közös  képviselő  (intézőbizottság)  megbízatása  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  az  (1)
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bekezdésben  foglaltakon  kívüli  okból  szűnt  meg,  vagy  a  közös  képviselő  (intézőbizottság)  a
veszélyhelyzet folytán nem volt képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság)
megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában,
vagy ha a  veszélyhelyzet  folytán  a  számvizsgáló  bizottság  sem volt  képes  eljárni,  az  új  közös
képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig irányadó szabályok szerint csökkent létszámmal
eljáró intézőbizottság az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig látja el a feladatait.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) 2021. október 15-
ig  kell  megválasztani,  feltéve,  hogy  erről  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  irányadó  szabályok
alkalmazásával nem született döntés.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 23. §
Módosítás jellege: kiegészítés

23. §

A közjegyzőkről  szóló  1991.  évi  XLI.  törvénynek  a  közjegyzői  működés  formájára  vonatkozó
rendelkezéseit akként kell alkalmazni,  hogy a tevékenységét egyénileg folytató közjegyző 2022.
december 31-éig a tevékenységét a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 2021. december 31-
én hatályos rendelkezései szerint tovább folytathatja egyénileg.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

32. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló  [1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról szóló ]
2016.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Pp.),  valamint  a  veszélyhelyzet  megszűnésével
összefüggő átmeneti  szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény
rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

16. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi [LII]LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: elhagyás

39. §

(1) Reorganizációt a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezhet, kivéve, ha
[g) a vezető tisztségviselője büntetőjogi felelősségét a reorganizáció elhatározását megelőző
5 éven belül gazdálkodás rendjét  sértő szándékos bűncselekmény vagy pénzmosás miatt
jogerősen megállapították, vagy]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5)  A reorganizációs  eljárásban  nincs  helye  félbeszakadásnak,  szünetelésnek,  felfüggesztésnek,
beavatkozásnak és a Pp. szerinti költségkedvezmény engedélyezésének.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (3) bekezdés f) pont fa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A vállalkozás  vezető  tisztségviselője  köteles  a  napirendi  pont  vonatkozásában  előterjesztést
készíteni, amely tartalmazza

f) a reorganizációba bevonni kívánt hitelezők megjelölését azzal, hogy kötelezően ilyennek kell
feltüntetni

fa) azt is, akivel szemben a vállalkozásnak lejárt [esedékességű ]tartozása van,

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. §
Módosítás jellege: módosítás

44. §

(1)  A vállalkozás  vezető  tisztségviselője  a  reorganizációs  eljárás  elrendelése  iránti  kérelemben
feltünteti a reorganizáció megindításáról döntő határozat keltét, a reorganizáció kezdő időpontját, és
csatolja  a  vállalkozás  döntéshozó szervének a  reorganizáció  megindításáról  szóló  határozatát,  a
vezető tisztségviselő 42. § (3) bekezdése szerinti előterjesztését és annak igazolását, hogy az eljárási
illetéket  megfizette[,  valamint  az  előzetes  szakértői  vizsgálat  díját  a  bíróság  gazdasági
hivatalában  vezetett  bírósági  letéti  számlára  megfizette].  A  kérelemhez  csatolni  kell  a
vállalkozás  vezető  tisztségviselőjének  nyilatkozatát,  amely  szerint  büntető-  és  polgári  jogi
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felelőssége ismeretében nyilatkozik, hogy az 42. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokban tett
tényállítások,  nyilatkozatok,  adatok  a  valóságnak  megfelelően  és  teljeskörűen  tartalmazzák  a
vállalkozás helyzetének bemutatását.

(2) Ha a vállalkozás vezető tisztségviselője az (1) bekezdésben meghatározott okiratokat, vagy az
[előzetes  szakértői  vizsgálat  díja és  az ]eljárási  illeték megfizetésének igazolását,  valamint  az
előzetes reorganizációs tervet nem csatolja kérelméhez, akkor a bíróság felhívására köteles azt 8
napon belül csatolni. Ha ezt a bíróság felhívása ellenére elmulasztja, a kérelem visszautasításának
van helye. A visszautasító végzés elleni fellebbezés határideje a közléstől számított 5 nap.

(3) A bíróság a kérelmet a Pp.-ben meghatározott okokon túl a kérelem beérkezésétől számított 10
munkanapon belül visszautasítja akkor is, ha

a) az 39. § (1) bekezdésében felsorolt okok miatt reorganizációs eljárásnak nincs helye, vagy
b) a reorganizációs eljárás elrendelése iránti kérelem bírósághoz érkezésének napján már fennálló
ok miatt a vállalkozás felszámolását a Cstv. szerint a bíróságnak hivatalból el kell rendelnie.

(4) Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a bíróság a reorganizációs eljárás elrendeléséről a
kérelem  beérkezésétől  számított  10  munkanapon  belül  végzést  hoz.  A  bíróság  ügyintézési
határidejébe  nem számít  be  a  hiánypótlásra  történő  felhívástól  a  hiánypótlás  teljesítésére  adott
határidő.

(5) A végzésnek tartalmaznia kell:
a) a vállalkozás székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát,
b) a reorganizáció kezdő időpontját,
c) a vállalkozás felhívását arra, hogy a reorganizációs szakértő előzetes szakértői vizsgálatának
díját a bíróság által meghatározott határidőn belül fizesse meg a bíróság gazdasági hivatalában
vezetett bírósági letéti számlára,
c) a vállalkozás felhívását arra, hogy a vállalkozás a végzés kézhezvételét követően tájékoztassa a
reorganizációs eljárásba bevont hitelezőit az eljárás megindulásáról,
d) a reorganizációs szakértő kirendelését és a reorganizációs szakértő felhívását arra vonatkozóan,
hogy  haladéktalanul  jelölje  ki  a  vállalkozás  reorganizációjában  közreműködő  természetes
személy reorganizációs  szakértőt,  és  személyét  jelentse  be  a  vállalkozásnak  és  a  bíróságnak,
valamint
e)  a  reorganizációs  szakértő  felhívását  arra,  hogy  a  végzés  kézhezvételétől  számított  5
munkanapon belül végezze el a 45. § szerinti előzetes szakértői vizsgálatot.

(6)  A végzés  ellen  fellebbezésnek  van  helye.  A fellebbezés  határideje  a  határozat  közlésétől
számított 5 nap. A fellebbezést az iratok másodfokú bírósághoz érkezését követő 8 napon belül kell
elbírálni.

(7)  A reorganizációs  eljárás  elrendeléséről  szóló  jogerős  végzést  a  Cégközlönyben  nem  kell
közzétenni.  A reorganizációval  kapcsolatos  adatok  nem  nyilvánosak.  A reorganizációs  eljárás
iratainak megtekintését, az iratokba történő betekintést és az iratokhoz való hozzáférést a bíróság
csak  a  vállalkozás  tagjainak,  vezető  tisztségviselőjének,  jogi  képviselőjének,  a  reorganizációs
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szakértőnek és a reorganizációba bevont hitelezőnek teszi lehetővé, és az ügy adatairól is csak a
részükre adható felvilágosítás.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  előzetes  szakértői  véleménynek  tartalmaznia  kell  azt,  hogy  a  reorganizációt  kizáró
körülmények fennállnak-e, a vállalkozás fenyegető fizetésképtelensége milyen adatok, körülmények
alapján állapítható meg, az előzetes reorganizációs terv megfelel-e a jogszabályi követelményeknek,
és  az  –  az  észszerű  kilátások  mellett  –  alkalmas-e  a  vállalkozás  működőképességének  és
fizetőképességének megóvására, illetve helyreállítására. A reorganizációs szakértőnek nyilatkoznia
kell  arról  is,  hogy  az  előzetes  reorganizációs  terv  nem  vonja  el  nyilvánvaló  módon  sem  a
reorganizációba bevont,  sem a reorganizációba be nem vont  hitelezők követelésének kielégítési
alapját.  Ha  a  vállalkozásnak  lejárt  [esedékességű  ]tartozása  van,  a  reorganizációs  szakértőnek
nyilatkoznia kell arról is, hogy az előzetes reorganizációs terv ennek az adósságnak a rendezésére is
tartalmaz intézkedéseket, a hitelezői érdekek figyelembevételével.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) Ha a reorganizációs szakértő az előzetes szakértői véleményében a vállalkozást alkalmasnak
tartja az eredményes reorganizációs eljárásra, a szakértői vélemény bírósághoz történő érkezését
követő  napon  a  bíróság  90 napra  moratóriumot  rendel  el.  A moratóriumot  elrendelő  végzést  a
bíróság  kézbesíti  a  vállalkozás,  a  reorganizációba  bevont  hitelezők,  valamint  a  reorganizációs
szakértő  részére.  A moratóriumot  elrendelő  végzéssel  szemben  fellebbezésnek  nincs  helye.  A
moratóriumra és annak joghatásaira a Cstv. 11. §-át kell alkalmazni azzal, hogy

a)  a  moratóriumról  hozott  végzés  a  Cégközlönyben  nem kerül  közzétételre,  a  moratórium a
vállalkozást  a  végzés  kézhezvételétől  illeti  meg,  és  a  vállalkozás  vezető  tisztségviselője
haladéktalanul köteles a végzésről és a moratóriummal érintett hitelezők és hitelezői követelések
köréről írásban értesíteni a számláit vezető pénzügyi szervezeteket, továbbá
b)  a  fizetési  haladék  a  vállalkozást  a  reorganizációba  bevont  hitelezőkkel  szemben  a
moratóriumot elrendelő végzés kézhezvételétől illeti meg,
c) a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontja helyett az 39. § (2)–(6) bekezdését kell alkalmazni,
d) a Cstv. 11. § (7) és (8) bekezdése helyett a [(2)](3) bekezdést, a 48. § (4) bekezdését és a 52. §
(1) bekezdését kell alkalmazni, valamint
e) a Cstv. 11. § (2) bekezdés g) pontját a moratórium fennállása alatt úgy kell alkalmazni, hogy a
vállalkozás pénzforgalmi számláját érintő valamennyi fizetési megbízást  a vállalkozás  köteles a
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reorganizációs [szakértő ellenjegyezni]szakértővel ellenjegyeztetni.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A reorganizációs  tervet  írásba  kell  foglalni.  A reorganizációs  terv  bármely,  a  vállalkozás
pénzügyi  egyensúlyának  helyreállítását  célzó  intézkedést  tartalmazhat,  beleértve  a  vállalkozás
kötelezettségállománya  rendezésének  módját,  a  vállalkozás  veszteségcsökkentő  programját,
valamint  –  ha ezt  e  törvény lehetővé teszi,  és  a  felek szándéka is  erre  irányul  –  a  vállalkozás
működése  átszervezésével,  tulajdonosi  szerkezetének  megváltoztatásával  vagy  a  19.  alcímben
szabályozott  leválasztással történő szervezeti  és működési átalakítását,  valamint a 57. §  [(1)](3)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével nyújtott állami finanszírozást is.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

52. §

(1) A bíróság a reorganizációs eljárást megszünteti,
a)  ha a  reorganizációs szakértő az előzetes  szakértői  véleményében arról  nyilatkozik,  hogy a
vállalkozást nem tartja alkalmasnak az eredményes reorganizációs eljárásra,
b) ha a vállalkozás ellen jogerősen az 39. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott eljárást
rendeltek el, vagy a vállalkozás ellen, illetve a vállalkozás valamely vagyonelemére vonatkozóan
az 39. § (1) bekezdés f) pontja szerinti eljárást, intézkedést rendeltek el,
c) ha a 49. § (7) bekezdése szerint a hitelezők által jóváhagyott végleges reorganizációs terv és
reorganizációs  szakértői  vélemény  a  moratórium,  illetve  a  meghosszabbított  moratórium
lejáratának napjáig nem került a bírósághoz benyújtásra,
d) a reorganizációs szakértő 48. § (5) bekezdése szerinti értesítése alapján,
e) ha a vállalkozás az eljárás megszüntetését kéri,
f) a 50. § (4) bekezdése szerinti esetekben,[ vagy]
g) ha a vállalkozással szemben végrehajtást rendeltek el[.], vagy
h) ha a vállalkozás a reorganizációs szakértő előzetes vizsgálatának díját a bíróság felhívásában
meghatározott határidőn belül nem fizeti meg.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(4) A reorganizációs szakértő előzetes szakértői vizsgálatának díja az (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti  esetben  250  000  Ft,  az  (1)  bekezdés  c)–e)  pontja  szerinti  esetben  500  000  Ft.  A díj
megfizetésére a bíróság – határidő tűzésével – az 44. § (5) bekezdése szerinti végzésében kötelezi a
vállalkozást.  A befizetés  közleményében  fel  kell  tüntetni  a  vállalkozás  nevét,  adószámát,  az
ügyszámot, és azt, hogy a befizetett összeg a reorganizációs eljárás előzetes szakértői vizsgálatának
díja.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: módosítás

57. §

(1) Az állam a reorganizációs eljáráshoz kapcsolódóan jogszabály alapján finanszírozási eszközöket
nyújthat  a  vállalkozás  átszervezéséhez  és  a  veszteséges  gazdálkodást  okozó  körülmények
megszüntetéséhez[,  összhangban  az  európai  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami
támogatási  intézkedésekről  szóló  jogszabályokkal  és  az  állami  támogatási  intézkedésekre
vonatkozó ideiglenes jogi kereteket meghatározó európai uniós jogi aktusokkal].

(2) Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. §-ában foglaltakat akként
alkalmazza  a  reorganizációs  eljárás  alatt  álló  adózó  vállalkozások  esetében,  hogy  az  adózó
kérelmére  mellőzi  a  visszatartási  jogának  gyakorlását  akkor  is,  ha  a  költségvetési  támogatás  –
visszaigénylés, visszatérítés – elmaradása az adózó reorganizációját  veszélyezteti,  és az előzetes
reorganizációs terv alapján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. § (2) bekezdése
szerinti  tartozás  későbbi  megfizetése  valószínűsíthető.  Az adózó a  visszatartási  jog  mellőzésére
irányuló kérelméhez csatolja az előzetes reorganizációs tervet. Az adóhatóság a visszatartási jog
mellőzése iránti kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül, egymillió Ft feletti kérelem esetén 8
napon belül  dönt.  A visszatartási  jog mellőzése iránti  kérelem benyújtásának napján a  kiutalási
határidő újrakezdődik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedés, valamint – ha az adó- vagy köztartozást, továbbá
államot,  illetve  önkormányzatot  megillető  követelést  érint  –  a  49.  §  (4)  bekezdése  szerinti
intézkedés az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási intézkedésekről szóló és
az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes jogi kereteket meghatározó európai uniós
jogi aktusokkal összhangban valósítható meg.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A nyilvános reorganizációs eljárásban a reorganizációs eljárás sajátosságainak megfelelően a
Cstv. csődeljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, az alábbi és a (4)–(9) bekezdésben
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foglalt kivételekkel:
b)  a  reorganizációba  –  kivéve  az  42.  §  (6)  bekezdésben  felsorolt  jogosultakat  –  az  eljárás
lefolytatása iránt benyújtott kérelem alapján elrendelt ideiglenes fizetési haladék napján már lejárt
[esedékességű ]követeléssel rendelkező hitelezőket kell bevonni,

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  bíróság  a  felszámolási  eljárás  iránti  kérelem  elbírálását  hivatalból  folytatja,  ha  a
reorganizációs eljárás a 52. §-ban foglaltak szerint jogerősen megszüntetésre került, kivéve, ha a
felszámolási eljárás iránti kérelmet olyan hitelező nyújtotta be, aki a reorganizációba nem bevont
hitelező,  és  az  adós  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  ezzel  a  hitelezővel  45  napon  belül
megállapodik a lejárt [esedékességű ]tartozása megfizetéséről.

(5)  A (4)  bekezdés  szerinti  esetben  a  bíróság  a  felszámolási  eljárás  iránti  kérelem elbírálására
irányuló  eljárást  hivatalból  akkor  is  folytatja,  ha  a  reorganizációs  terv  jóváhagyását  jogerősen
elutasították vagy az adós nem igazolja, hogy a reorganizációba bevont hitelezővel megállapodott a
lejárt [esedékességű ]tartozása megfizetéséről.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

61. §

(1) A jelen alcím  [rendelkezései]rendelkezéseit a jelen alcím hatálybalépése napján folyamatban
lévő  [reorganizációs  ]eljárásokban  is  [alkalmazhatók]alkalmazni  kell.  Ha  a  vállalkozás  a
reorganizációs  eljárás  iránti  kérelmet  e  törvény  hatályba  lépése  előtt  nyújtotta  be,  a  kérelem
elbírálására és a reorganizációs eljárás lefolytatására az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni
azzal,  hogy[  a  vállalkozás  ellen  korábban  indított  végrehajtási  eljárás  szünetel  a
reorganizációs terv végrehajtásáig. A végrehajtási eljárást a végrehajtó az érintett hitelező –
mint végrehajtást kérő vagy a végrehajtásba kapcsolódó fél – kérelmére szüntetheti meg.]

a)  a  reorganizációs  eljárást  akkor  is  elrendeli  a  bíróság,  ha  a  kérelem  a  benyújtásának
időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelel, és
b) a nyilvános reorganizációs eljárásban a reorganizációs tervet akkor is jóváhagyja a bíróság, ha
az a reorganizációs eljárás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályoknak
megfelel.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1) [2022. december 31-ig a ]A Cstv. rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel a 2022.
december  31-ig  benyújtott  kérelmek  alapján  megindított  csődeljárásokban  és  felszámolási
eljárásokban kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A leválasztáshoz a hitelezői választmány jóváhagyására nincs szükség. A felszámoló a Cstv. 28.
§  (2)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  határidő  lejárta  előtt  a  közhiteles  nyilvántartásba
bejegyzett, [hitelezőket, ]jelzálogjoggal, önálló zálogjoggal, alzálogjoggal, végrehajtási joggal vagy
a  Cstv. 38. § (5a) bekezdésében meghatározott biztosítéki célú vételi joggal rendelkező hitelező
követelések jogosultjait,  a  határidő lejárta után a Cstv. 49/D. § (1) bekezdés szerint kielégítésre
jogosultként nyilvántartásba vett hitelezőket köteles a leválasztási szándékról írásban értesíteni. A
Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidő lejárta előtt a felszámoló akkor dönthet
a  leválasztásról,  ha  a  közhiteles  nyilvántartásba  bejegyzett  jelzálogjoggal,  önálló  zálogjoggal,
alzálogjoggal, végrehajtási joggal vagy a Cstv. 38. § (5a) bekezdésében felsorolt biztosítéki célú
vételi  joggal  rendelkező  hitelezői  követelések  legalább  75%-át  képviselő  hitelezői  követelések
jogosultjai az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül azt írásban jóváhagyják. A Cstv. 28.
§ (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidő lejártát követően a felszámoló akkor dönthet a
leválasztásról, ha a Cstv. 49/D. § (1) bekezdése szerint kielégítésre jogosultként nyilvántartásba vett
követelések legalább 75%-át kitevő hitelező(k) az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
azt írásban jóváhagyják.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (21) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(21)  [Az illetékfizetési-kötelezettségről]A vagyonszerzésről a  (19)  bekezdés  szerinti  esetben  a
részesedés  megszerzőjének  a  részesedés  megszerzését,  a  (20)  bekezdés  szerinti  esetben  a
felszámolónak  a  korlátolt  felelősségű  társaság  vagy  részvénytársaság  értékesítésére  nyitva  álló
határidőt,  de  legkésőbb  a  kiválással  létrejött  korlátolt  felelősségű  társaság,  részvénytársaság
végelszámolásáról  szóló  döntést  követő  15.  napig  bejelentést  kell  tennie[  az  állami
adóhatósághoz].

Módosítópont sorszáma: 23.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 22. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

22. A 2020. évi CVII. törvénytől való eltérés

72. §

A 2020. évi CVII. törvény
a) 6. §-ától eltérően 2021. szeptember 30-ig adósnak minősül – a 2020. évi CVII. törvény 3. § (1)
bekezdésének figyelembevételével – az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott
szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn,
b) 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig tart,
c) 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2021.
szeptember 30. napjáig hosszabbodik meg,
d) 12. § (1) bekezdésétől eltérően a 2020. évi CVII. törvény 12. §-a szerinti fizetési haladék 2021.
szeptember 30. napjáig tart.

73. §

A 2020. évi CVII. törvény 14-17. §-át 2021. június 30-ig nem kell alkalmazni.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 24. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

24. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény eltérő alkalmazása

75. §

A nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  89.  §-át  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni,  hogy  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete,  közgyűlése  a  2021.  évben
szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülésezik.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 25. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

25. A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak
megsegítésére létrehozott, közhasznú tevékenységet végző alapítványra vonatkozó szabályok

77. §

(1)  A  koronavírus-világjárvány  által  okozott  megbetegedésben  elhunytak  hozzátartozóinak
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megsegítésére létrehozott, közhasznú tevékenységet végző alapítvány (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban: Alapítvány) a koronavírus-járvány miatt elhunyt személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2.
pontja szerinti hozzátartozójának (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) az
Alapítványhoz  benyújtott  támogatásra  irányuló  kérelme  esetén,  a  Magyar  Államkincstár  által
vezetett, a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokból adatigénylés útján ellenőrzi a kedvezményezett
támogatásra való jogosultságát.

(2)  A  Magyar  Államkincstár  az  Alapítvány  részére  a  kedvezményezett  vonatkozásában  az
Alapítvány írásos megkeresése alapján 15 napon belül adatot szolgáltat

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
1993. évi III.  törvény) 18/B. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartásban szereplő ellátásra
való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről,
b)  a  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  96.  §-a  szerinti
nyilvántartásból  a  nyilvántartásban  szereplő  ellátásra  való  jogosultság  fennállása  esetén  a
megállapított, illetve folyósított ellátás összegéről,
c) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 45. §-a szerinti nyilvántartásból a
nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről.

(3) Az Alapítvány a (2) bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli a kedvezményezett természetes
személyazonosító adatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(4) Az Alapítvány a (2) bekezdés szerinti, a Magyar Államkincstárhoz első alkalommal benyújtott
kérelemmel egyidejűleg az Alapítvány alapító okiratát is megküldi a Magyar Államkincstár részére
a  közhasznú  jogállás,  valamint  a  koronavírus-világjárvány  miatt  hozzátartozójukat  elveszítő
személyek  megsegítésére  irányuló  cél  ellenőrzése  érdekében.  Az  Alapítvány  az  alapító  okirat
módosítása esetén – a módosítást követően benyújtott első kérelemmel egyidejűleg – az alapító
okiratot ismételten megküldi a Magyar Államkincstárnak.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. §
Módosítás jellege: módosítás

78. §

(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b) 2020. november 4. és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése
között lejárt, illetve lejáró

hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is, – a (2)
és (4)-(5) bekezdés, valamint a 81. § (4) bekezdése szerinti okmány kivételével – a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napig érvényes.

(2) A 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. közötti lejárati dátummal ellátott vezetői engedélyek
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érvényességi  idejére  a  közlekedésre  vonatkozó  szabályozás  bizonyos  területein  egyes
bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, egyes időszakos ellenőrzések
és  továbbképzések  elhalasztásával,  valamint  az  (EU)  2020/698  rendeletben  említett  egyes
időszakok  meghosszabbításával  kapcsolatos  egyedi  és  átmeneti  intézkedéseknek  az  elhúzódó
Covid19-válságra  tekintettel  történő  megállapításáról  szóló,  2021.  február  16-i  (EU)  2021/267
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke irányadó.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az
okmányon nem kell feltüntetni.

(4) A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt diákigazolványok 2021. október 31. napjáig érvényesek és
igazolják a diákkedvezményekre való jogosultságot.

(5) A 2020. november 4. és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése
között  lejárt,  illetve  lejáró,  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító
okmányok,  valamint  a  letelepedési  engedély  és  bevándorlási  engedély  okmányok  –  a  rövid
időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum
okmányok kivételével  – a 27/2021.  (I.  29.)  Korm. rendelet  szerinti  veszélyhelyzet  megszűnését
követő 60 napig érvényesek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti okmányok meghosszabbítására irányuló eljárás során
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007.  évi  I.  törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007.  (V.  24.)  Korm. rendelet  37.  §  (4)
bekezdését, valamint
b)  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 47. § (6) bekezdését

nem kell alkalmazni.

[78. §

A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok
megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletben szereplő okmányok érvényessége
meghatározása  során  a  veszélyhelyzet  idején  az  okmányokra,  továbbá  az  ügyintézésre
vonatkozó  egyes  szabályok  megállapításáról  szóló  500/2020.  (XI.  13.)  Korm.  rendelet
szabályait alkalmazni kell.]

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. §
Módosítás jellege: módosítás

79. §
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(1) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.
15.)  Korm.  rendelet,  valamint  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és
ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi  hatósági  szolgáltatásról  szóló  312/2012.  (XI.  8.)  Korm.
rendelet  alapján  engedélyezett  építési  tevékenységre  vonatkozó  végleges  építési  engedély,  elvi
építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya 2020. december
15-e  és  2021.  november  23-a  közötti  időben  járt  vagy  jár  le,  meghosszabbodik  az  engedély
hatályának lejártától számított további egy évvel.

(2)  Ha az  (1)  bekezdés  szerinti  engedélyek vonatkozásában 2020.  december  15-e  és  e  törvény
hatálybalépése  közti  időszakban  az  engedély  hatályának  lejártával  összefüggésben  a  hatóság
kötelezettséget  állapított  meg,  a  kötelezettségnek nem kell  eleget  tenni.  A már  kifizetett  bírság
visszatérítése iránt a hatóság intézkedik.

(3) Ha e törvény hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerinti engedélyek vonatkozásában az engedély
hatályának lejártával összefüggésben eljárás van folyamatban, a hatóság az eljárást megszünteti.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

81. §

(1) Ha
a)  [a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  ]az  1993.  évi  III.  törvény  [(a
továbbiakban: 1993. évi III. törvény) ]szerinti pénzbeli ellátásnak az 1993. évi III. törvény 25.
§ (4) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálata, vagy az ellátás 1993. évi III. törvény 25. § (6)
bekezdése szerinti felülvizsgálata iránti eljárás megindítása, vagy

a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő hónap utolsó napjáig meg kell indítani.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a 2020. november 4-e és
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró
közgyógyellátási igazolvány érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését  követő  90.  napig  meghosszabbodik,  feltéve,  hogy  a  közgyógyellátásra  jogosult  a
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon jogképes.
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Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény

a) 33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje
2022. március 1-jén,
b) 33/B. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárás ügyintézési
határideje 2022. július 1-jén

kezdődik.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

86. §

(1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéig az
1993. évi III. törvény szerinti

a) étkeztetés esetében - a népkonyha kivételével - a napi egyszeri  meleg étel  [csak]elvitellel,
kiszállítással  vagy  a  koronavírus  ellen  jogszabály  rendelkezése  szerint  védettnek  minősülő
igénybevevő részére helyben fogyasztással is biztosítható,

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

48. A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok

114. §

(1) A szociális hozzájárulási  adóról szóló 2018. évi LII.  törvény 1. § (4) bekezdés b) pontjától
eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha
a juttatás e törvény hatálybalépésének napja és 2021. december 31. közötti időszakban történik.

(2) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 11. § (2) bekezdésétől eltérően e
törvény hatálybalépésének napja és  2021.  december 31.  között  létrejött  munkaviszony esetében
munkaerőpiacra lépő az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a
kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig
rendelkezett  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  jogosultakról,  valamint  ezen  ellátások fedezetéről
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szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni-,
társas vállalkozói jogviszonnyal.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

48. A Széchenyi Pihenő Kártya juttatásával kapcsolatos szabályok

114. §

(1)  A  2021.  évben  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  71.  §  (1)
bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer Ft,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer Ft,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer Ft

összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

(2)  A  2021.  évben  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  70.  §  (8)
bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa) évi 400 ezer Ft, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
ab) a 400 ezer Ft-nak a munkavállaló által az adott  munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául  szolgáló  jogviszonyban  töltött  napokkal  arányos  összege,  ha  a  munkavállaló
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
ac) évi 400 ezer Ft, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik
meg,

b) más munkáltató esetében
ba) évi 800 ezer Ft, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
bb) a 800 ezer Ft-nak a munkavállaló által az adott  munkáltatónál az adóévben a juttatás
alapjául  szolgáló  jogviszonyban  töltött  napokkal  arányos  összege,  ha  a  munkavállaló
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
bc) évi 800 ezer Ft, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik
meg.

(3) A szociális  hozzájárulási  adóról szóló 2018. évi LII.  törvény 1.  § (4) bekezdés  a) pontjától
eltérően  a  2021.  évben  adott  juttatások  tekintetében  nem terheli  adókötelezettség  a  Széchenyi
Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

20



48. Adóigazgatási szabályok

114. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.

115. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken
túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-
ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió Ft összegű adóra, egy
alkalommal,  legfeljebb  hat  havi  pótlékmentes  fizetési  halasztást  vagy  legfeljebb  tizenkét  havi
pótlékmentes  részletfizetést  engedélyez,  ha  a  kérelmező  a  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg
valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

116. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság
a  nem  természetes  személy  adózónak  és  az  adó  megfizetésére  kötelezett  személynek  (e  §
alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt
terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió Ft-ot meg nem haladó
összegben  mérsékli,  ha  az  adótartozás  megfizetése  a  kérelmező  gazdálkodási  tevékenységét  a
veszélyhelyzetre  visszavezethető  okból  ellehetetlenítené.  Az  adómérséklés  csak  egy  adónem
tekintetében kérelmezhető.

(2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 115. § szerinti fizetési
kedvezmény nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha
az adóhatóság az adózó részére a 115. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. § új (3)-(8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a TAJ-számmal rendelkező
személy az alábbi – valamennyi rendelkezésére álló – adatokat köteles megadni:

a) viselt név,
b) TAJ-száma,
c) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
d) elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
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(4)  Az  oltási  regisztrációs  felületet  fenntartó  szerv  a  TAJ-számmal  rendelkező  személyek
védőoltásra  történő  regisztrációja  során  megadott  (3)  bekezdés  szerinti  adatait  a  Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére átadja.

(5) A NEAK az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdés  o)  és  p)  pontjában  meghatározott  feladatai  részeként  a  védőoltás  igénybevételének
szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási
szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti
Szakképzési  és  Felnőttképzési  Hivatal,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  (a
továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.

(6) A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által  meghatározott,  védőoltásra regisztráló
személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton
értesíti.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás
igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más
elektronikus  elérhetőséget,  valamint  a  védőoltás  igénybevételéhez  szükséges  egészségügyi  és
személyazonosító adatot továbbítja.

(8)  A  (6)  bekezdésben  meghatározott  értesítés  szerint  igénybe  vett  védőoltást  követően  a
közreműködő szerv az (5) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 120. §
Módosítás jellege: kiegészítés

120. §

(1) Az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Státusz  tv.)  1.  §  (1)  bekezdése  hatálya  alá  tartozó  országokban  „Magyar  igazolvánnyal”  vagy
„Magyar  hozzátartozói  igazolvánnyal”  (a  továbbiakban  együtt:  magyar  igazolvány)  rendelkező
személy,  aki  nem szerepel a polgárok személyi  adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló
1992. évi  LXVI. törvény szerinti  polgárok személyi,  lakcím és értesítési  cím adatait  tartalmazó
nyilvántartásban,  a  SARS-CoV-2  vírus  elleni  védőoltásra  történő  regisztráció  során  az  alábbi
adatokat köteles megadni:

a) családi és utónév a Státusz tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint,
b) életkor,
c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d) útlevél okmányazonosítója,
e) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
f) elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti személy regisztrációjára
a)  a  Kormány  által  rendeletben  kijelölt,  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  járási
hivatalaiban (a  továbbiakban:  járási  hivatal)  vagy kormányablakaiban személyesen,  a  magyar
igazolványa bemutatása és a születési ideje megadása mellett, vagy
b) az oltási regisztrációs felületen elektronikus úton

kerül sor. Az elektronikus úton történt regisztráció során megadott adatokat az elektronikus felület
működtetője átadja a Kormány rendeletében kijelölt járási hivatalnak.

(3) Ha a regisztrációra a (2) bekezdés b) pontja szerint kerül sor,
a) az (1) bekezdés szerinti adatok mellett a magyar igazolvány számát is meg kell adni,
b) az (1) bekezdés szerinti személy az oltóponton a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása
előtt köteles bemutatni a nevére kiállított magyar igazolványt, valamint születési idejét megadni.

(4)  A (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  szerv  a  magyar  igazolványban  foglalt  adatok  ellenőrzése
céljából  a  Státusz  tv.  21.  §  (6)  bekezdése  szerinti  adatokat  igényelheti  a  magyar  igazolvány
nyilvántartását vezető szervtől.

(5) Az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
232/H. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha az (1) bekezdés szerinti személy útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az
érintettnek a regisztráció során megadott okmányazonosító számát tartalmazza.

(6) A járási hivatal vagy a kormányablak az (1) bekezdésben szereplő adatokat, valamint az (1)
bekezdés szerinti  személy születési  idejét  az Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Térben (a
továbbiakban: EESZT) rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.

(7)  Ha  az  érintett  TAJ-számmal  nem  rendelkezik,  az  EESZT  működtetője  az  EESZT-ben  az
oltottság adatai rögzítésének érdekében az (1) bekezdés szerinti személy számára az EESZT-ben az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII.  törvény  35/F.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  azonosítót  (a  továbbiakban:  technikai
azonosító)  hoz  létre,  amelyhez  az  (1)  bekezdés  szerinti  személy  (5)  bekezdés  szerinti  adatait
hozzárendeli.  Az  EESZT működtetője  az  (1)  bekezdés  szerinti  személyre  vonatkozó  technikai
azonosítót, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat a NEAK részére átadja.

(8) A NEAK a technikai azonosítót az e törvényben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli,
és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(9) Az (1) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 232/L. § (4)-(9) bekezdése nem alkalmazható.

(10) Ha az (1) bekezdés szerinti személy TAJ-számmal nem rendelkezik, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 232/J. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ-
szám helyett az (1) bekezdés szerinti személy technikai azonosítóját adja át.

(11)  Ha  az  (1)  bekezdés  szerinti  személy  kéri,  a  védettségi  igazolványt  a  külképviselet  útján,
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személyes átadással kell kézbesíteni.

(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter által
vezetett  minisztérium,  valamint  a  külképviselet  az  (1)  bekezdés  szerinti  adatokat  a  kézbesítés
megtörténtéig kezeli.

(13)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  a  (2)  bekezdés  szerinti  járási  hivatalokat,  illetve
kormányablakokat kijelölje.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerint  [azonosított]validált személy  nevét,  életkorát,  értesítési  címét,
elektronikus  elérhetőségét,  a  nyilvántartásokban  szereplő  születési  dátumát,  valamint  az  (1)
bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter
az  [Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Tér  (a  továbbiakban:  EESZT)  ]EESZT
működtetője részére megküldi.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 121. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Magyar  Államkincstár  a  120.  §  szerinti  közreműködés  keretében  a  részére  átadott  -  a
regisztráció során az érintett által megadott - adatokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997.  évi  LXXXI.  törvény  96.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  vezetett  nyugdíjfolyósítási
nyilvántartás adataival - az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából -
összeveti. Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok
vagy nem naprakészek, úgy erről - a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek
vagy  naprakésznek  tekintett  adatok  egyidejű  megküldésével  -  a  [Nemzeti  Egészségbiztosítási
Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK) ]NEAK-ot értesíti.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 126. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5)  A (2)  bekezdést  a  helyi  önkormányzati  tulajdonban,  illetve  vagyonkezelésben  álló,  2020.
november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében
nem kell alkalmazni.
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Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § (10) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(10) A (6) és (7) bekezdésben foglaltakat első alkalommal megszegő használót – ha felszólításra a
közúti  és  a  gyalogos  közlekedés  akadályoztatását  megszünteti  –  a  rendőr  figyelmezteti  a
kötelezettségének betartására. Ha a használó az akadályt a rendőr felszólítására nem szüntette meg,
vagy a közúti és gyalogos közlekedés akadályozása jelentős, a rendőrség az üzemeltetővel szemben
a (6) és (7) bekezdés szerinti kötelezettség megszegése miatt

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. §
Módosítás jellege: módosítás

130. §

A veszélyhelyzet  ideje  alatt  az  ügyfél  kérelmére  szünetelő közigazgatási  hatósági  eljárásban az
általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  49.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott, az [eljárást megszüntető ]eljárás megszűnéséhez vezető hat hónapos időtartamba a
veszélyhelyzet  időtartama  nem  számít  bele,  és  az  -  bármely  ügyfélnek  az  eljárás  folytatására
irányuló  kérelme  hiányában  -  a  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  szerinti  veszélyhelyzet
megszűnését követő napon újrakezdődik.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 59. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

59. A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő
foglalkoztatottakat megillető pótszabadság

133. §

(1) Ezen alcím alkalmazásában foglalkoztatott:
a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban,
b)  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek hivatásos  állományának szolgálati  jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban,
c)  a  honvédek jogállásáról  szóló 2012. évi  CCV. törvény szerinti  hivatásos vagy szerződéses
jogviszonyban,
d) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban,
e)  a  szociális,  gyermekjóléti  vagy  gyermekvédelmi  szolgáltatónál,  intézményben,  hálózatnál,
illetve javítóintézetnél,
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f) a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál
foglalkoztatott személy.

(2) Ha a foglalkoztatott 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárításában  részt  vett,  a  2021.  évben  esedékes  szabadságán  felül  további  10  munkanap
pótszabadságra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: pótszabadság) jogosult.

(3) Annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra,
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti foglalkoztatott esetében az állományilletékes parancsnok,
illetve – a hivatásos állományon kívüli állomány vonatkozásában – a rendvédelmi feladatokat
ellátó szerv szervezeti egységének vezetője,
b)  az  (1)  bekezdés  c),  d)  és  f)  pontja  szerinti  foglalkoztatott  esetében a  munkáltatói  jogkört
gyakorló személy,
c) az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a foglalkoztatott munkáltatója

állapítja  meg  a  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  szerinti  veszélyhelyzet  ideje  alatt  megalkotott
kormányrendelet szerint.

(4) A pótszabadság az esedékesség évét követő 2 éven belül is kiadható. A pótszabadság kiadásának
rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A pótszabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani, és a
pótszabadságra az 58. alcím nem alkalmazható.

(6) A pótszabadság pénzben nem váltható meg.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

135. §

(1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal,
hogy  az  észrevételeket  és  javaslatokat  a  közzétételtől,  videókonferenciától  számított  tizenöt
napon belül lehet megtenni,[ kizárólag elektronikus úton,]

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 64. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

64. Az autóbuszos piacfelügyeleti díjra vonatkozó egyes átmeneti szabályok

139. §
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(1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 15/A. § (1) bekezdése alapján
piacfelügyeleti díj fizetésére köteles közlekedési szolgáltató a 2021. évre piacfelügyeleti díjként a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 1. melléklete szerint meghatározott
összeg 50%-át fizeti.

(2)  Az autóbuszos  közúti  személyszállítási  tevékenységre,  a  közlekedésszervező tevékenységére
vonatkozó  piacfelügyeleti  eljárásra  és  a  piacfelügyeleti  díj  megfizetésére  vonatkozó  részletes
szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról
szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet] 10. §
(3)  bekezdésében foglaltaktól  eltérően az  autóbuszos  hatóság az egyes  szolgáltatók által  az (1)
bekezdés szerint fizetendő piacfelügyeleti díjról a szolgáltatók részére 2021. augusztus 31-ig küld
értesítést.

(3) A 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaktól eltérően a szolgáltató az (1) bekezdés
szerinti piacfelügyeleti díjat 2021. november 15-ig fizeti meg az autóbuszos hatóságnak.

(4) A 2020. évre megfizetett piacfelügyeleti díj beszámít az (1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti
díjba. Amennyiben a 2020. évre vagy a 2021. évre megfizetett piacfelügyeleti díj meghaladja az (1)
bekezdés szerinti piacfelügyeleti díjat, a különbözet beszámít a 2022. évre fizetendő piacfelügyeleti
díjba.

(5) Amennyiben a 2022. évre fizetendő piacfelügyeleti díjba a (4) bekezdés alapján beszámítandó
összegek a 2022. évre fizetendő piacfelügyeleti díj összegét meghaladják, az autóbuszos hatóság a
különbözetet 2022. július 31-ig a szolgáltató részére visszatéríti.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 64. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

64. A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra,
tesztelésre, és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-

igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges törvényi rendelkezések

139. §

(1) A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre
és  gyógyultságra  vonatkozó  interoperábilis  igazolványok  (uniós  digitális  Covid-igazolvány)
kibocsátásának,  ellenőrzésének  és  elfogadásának  keretéről  szóló  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításáért felelős szerv -
ha az adat az EESZT-ben nem áll rendelkezésre - jogosult az érintett név- és születési idő adatát
igényelni - szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján - a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást  vezető  szervtől,  a  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartásban  nem  szereplő
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érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.

(2) Ha az érintett társadalombiztosítási azonosító jele az EESZT-ben nem áll rendelkezésre, az (1)
bekezdés  szerinti  szerv  jogosult  a  társadalombiztosítási  azonosító  jelet  az  azt  képző  szervtől  -
szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján - átvenni.

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  szerv  az  EUr.  szerinti  uniós  digitális  Covid-igazolvány  kiállítása
érdekében jogosult – ha az nem áll a rendelkezésére – az EUr.-ben meghatározott, az uniós digitális
Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános  szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Eüsztv.)  szerinti
elsődleges  információforrásból  –  a  technikai  lehetőségek  fennállása  esetén  automatikus
információátadással – átvenni. Az (1) bekezdés szerinti szerv az EUr.-ben meghatározott, az uniós
digitális Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat az elsődleges információforrás akadályoztatása
esetén másodlagos információforrásból is átveheti.

(4) Az Eüsztv. 60. § (3) bekezdésétől eltérően e § alkalmazásában elsődleges információforrásnak
kell tekinteni bármilyen olyan közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet
vagy személyt, amelynél vagy akinél az adat

a) az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b) közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy
c) tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.

(5) Az EUr. szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának részletes szabályait, valamint az
annak kiállításáért felelős szervet a Kormány rendeletben határozza meg.

140. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az EUr. szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításáért
felelős szervet, valamint a kiállítás részletszabályait rendeletben határozza meg.

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 64. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

64. A pénzügyőrök egészségügyi szabadságára vonatkozó eltérő rendelkezés

139. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX.
törvény 119. §-ától eltérően, ha a pénzügyőr szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi
ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, az
egészségügyi szabadság méltányosságból a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését  követő  legfeljebb  hatodik  hónap  végéig  meghosszabbítható.  Az  egészségügyi
szabadság időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján folyósítható ellátást kell folyósítani.
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(2)  Felhatalmazást  kap  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  irányítására  kijelölt  miniszter,  hogy
rendeletben  állapítsa  meg  a  SARS-CoV2  járványhelyzethez  kapcsolódóan,  méltányosságból
meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjét.

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. §
Módosítás jellege: módosítás

144. §

(1)  A közjegyzőkről  szóló  1991.  évi  XLI.  törvény  182.  §  (11)  és  (12)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezések lépnek:

„(11) Ha a 178. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó közjegyző a tevékenységét egyénileg folytatja, a
szolgálata  megszűnéséig  a  tevékenysége  egyénileg  történő  folytatását  illetően  e  törvény  2022.
december 31-én hatályos rendelkezései szerint jogosult a közjegyzői tevékenység folytatására.

(12)  Ha a  közjegyzői  iroda  megalapítására  2022.  december  31-ig  azért  nem került  sor,  mert  a
közjegyző  fegyelmi  büntetés  vagy  intézkedés  hatálya  alatt  állt,  vagy  más  ok  miatt  tartósan
helyettesítették, a tevékenységét egyénileg folytató közjegyzőnek a tartós helyettesítés megszűnését
követő  30  napon  belül  kell  kérelmeznie  az  alapítási  engedély  megadását.  A közjegyzői  iroda
megalapításáig a tevékenysége egyénileg történő folytatását illetően a közjegyző e törvény 2022.
december 31-én hatályos rendelkezései szerint jogosult a közjegyzői tevékenység folytatására.”

(1)  A közjegyzőkről  szóló 1991. évi XLI.  törvény 182. §-a a  következő  [(13)](14) bekezdéssel
egészül ki:

„[(13) E törvénynek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi …
törvénnyel  megállapított  134.  §-ában  foglalt  követelményeket  2021.  január 31-ét  követően
azzal kell alkalmazni, hogy a 2021. február 1. és 2021. április 5. között közokiratba foglalt
egyoldalú kötelezettségvállaló  nyilatkozatok esetén a miniszter rendeletében meghatározott
okiratmintától való eltérés nem vonja maga után a közjegyzői okirat közokirati jellegének
elvesztését.]

(14)  E  törvénynek  a  veszélyhelyzettel  összefüggő  átmeneti  szabályokról  szóló  2021.  évi  …
törvénnyel megállapított  134. §-ában foglalt követelményeket 2021. január 31-ét követően azzal
kell  alkalmazni,  hogy  a  2021.  február  1-től  2021.  április  5-ig  közokiratba  foglalt  egyoldalú
kötelezettségvállaló  nyilatkozatok  esetén  a  miniszter  rendeletében  meghatározott  okiratmintától
való eltérés nem vonja maga után a közjegyzői okirat közokirati jellegének elvesztését.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 155. § - 1993. évi XLVIII. törvény 53. §
Módosítás jellege: módosítás

29



155. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a következő 53. §-sal egészül ki:

„53. §

[E törvény ]A 28/F.  [§-a]§ az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 156. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

156. §

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a) 5. §-ában az „illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben” szövegrész helyébe
az  „a  közalkalmazottak  jogállásáról,  illetve  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban  álló
személyek jogállásáról szóló [törvényekben”]törvényben” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 160. § - 1994. évi XXXIV. törvény 7/A. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

160. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a honvédelemért
felelős  miniszter  irányítása  alá  tartozó  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  személyi
[állomány]állománya megbízhatósági  vizsgálatát  érintően végzett  tevékenységéről  folyamatosan
tájékoztatja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét.”

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 165. § - 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

165. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a a
következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
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„(7)  A  tantermen  kívüli,  digitális  munkarendben  megszervezett  [oktatás,  valamint  ]nevelés-
oktatás,  óvoda  esetében  a  [bölcsőde,  a  mini  ]nevelési  évben  munkanapra  az  Nkt.  30.  §  (5)
bekezdése  alapján  elrendelt  rendkívüli  szünet,  valamint  bölcsőde  és  [az  óvoda]mini  bölcsőde
esetében a nevelési évben munkanapra elrendelt rendkívüli zárvatartás időtartama alatt, kivéve ha
az adott időtartamban a 21/C. §-ban foglaltak szerint szünidei gyermekétkeztetést kell biztosítani, az
intézményi gyermekétkeztetést a szülő, más törvényes képviselő kérelmére – elvitel vagy kiszállítás
formájában – az (1)-(6) bekezdés szerint kell biztosítani.”

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 167. §
Módosítás jellege: kiegészítés

167. §

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

„III/B. Fejezet

Egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes
szabályokról

35/Q. §

(1) Az egészségbiztosítási szerv pandémia-értékelő regisztert (a továbbiakban: regiszter)  vezet a
megfelelő ellátásszervezés, egyéni betegút követés, valamint a járványügyi megelőzés érdekében a
hatékony oltási stratégia továbbfejlesztése és a SARS-CoV-2 vírus (a továbbiakban: koronavírus)
elleni védekezés elősegítése céljából. A regiszter vezetése a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 35/R.
§-ban  foglalt  keretek  szerint  magában  foglalja  a  regiszterben  szereplő  adatok  felvételéhez,
rögzítéséhez,  rendszerezéséhez,  tárolásához,  felhasználásához  és  összekapcsolásához  szükséges
adatkezelési műveletek összességét.

(2) A regiszter tartalmazza:
a) a koronavírussal fertőzött személy

aa) nevét,
ab) születési idejét,
ac) nemét,
ad) állampolgárságát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét, vagy egyéb, az ellátás során használt azonosítóját,
af) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel időpontját,
ag) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel típusát,
ah) a mintát vevő intézmény azonosítóját,
ai) a minta elemzését végző intézmény azonosítóját,
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aj) a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris  biológiai  vizsgálat,  antigén gyorsteszt
vagy a koronavírus ellenanyag kimutatásra szolgáló szerológiai teszt eredményét,

b) a koronavírussal fertőzött esetében a szükségessé vált egészségügyi ellátások adatai közül
ba) az ellátóhely azonosítóját,
bb) az ellátás típusát,
bc) az ellátás időtartamát,
bd) ha sor került intenzív ellátásra, ennek a tényét,
be) a koronavírus fertőzés szövődményei megnevezését és BNO kódját,

c) a Covid–19 elleni védőoltásban részesült személy a) pont szerinti adatait, a Covid–19 elleni
védőoltás  típusát,  a  Covid–19  elleni  védőoltásra  történő  regisztráció  időpontját,  valamint  a
Covid–19 elleni védőoltás beadásának időpontjait.

(3) A koronavírus fertőzési és ellátási adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében
a) az egészségügyi államigazgatási szerv

aa) az Országos Szakmai Információs Rendszer járványügyi szakrendszerének adatbázisából,
ab) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó működési engedélyek adatait
tartalmazó adatállományból

származó adatokat,
b) az EESZT működtetője az EESZT adatbázisból

ba) a fekvő- és járóbeteg-szakellátást  nyújtó egészségügyi  szolgáltató által  az EESZT-ben
rögzített, általa nyújtott, tárgyhét első napját megelőző hét ellátási adatait,
bb) az egészségügyi szolgáltatók által napi szinten rögzített ellátási adatokat, ideértve a (4)
bekezdés  szerinti  megállapodásban  rögzített,  betegen  elvégzett  vizsgálatok  adatait  és
eredményeit,
bc)  az  egészségügyi  szolgáltatók  által  a  Covid–19  ellátásokra  vonatkozóan  rögzített
ágykihasználtsági adatokat,
bd) a (2) bekezdés c) pontja szerinti oltási adatokat,
be)  az  U0710,  U0720  BNO  kód  megjelölésével,  valamint  a  (4)  bekezdés  szerinti
megállapodásban rögzített TTT kódokhoz kapcsolódó vényfelírási és kiváltási adatokat,

c)  az  állami  mentőszolgálat  hetente  a  sürgősségi  betegellátás  keretében  a  Covid–19  betegek
ellátásához kapcsolódó adatokat, a központi ágynyilvántartó adatbázisba felvett adatokat

átadja a regiszter részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében az egészségbiztosítási szerv a (3)
bekezdés szerinti szervekkel megállapodást köt az adatszolgáltatás részletes technikai feltételei és
struktúrája tekintetében.

(5)  Az  azonos  betegre  a  regiszterben  tárolt  koronavírus  fertőzési  és  ezzel  összefüggő  ellátási
adatokat a beteg személyének azonosításra alkalmas módon vonatkozó első adat regiszterbe történő
felvételétől számított 10 év elteltével meg kell fosztani a személyes azonosítás lehetőségétől.

35/R. §
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(1) Az egészségbiztosítási szerv a 35/Q. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelési cél keretei
között,  betegellátási  érdekből,  a koronavírus fertőzésből származó egészségügyi  állapot nyomon
követése,  a  fertőzés  közösségi  vagy  egyéni  kockázatainak  megelőzése  céljából  vagy
ellátásszervezési célból jogosult személy azonosításra alkalmas módon az általa jogszabály alapján
kezelt, valamint a 35/Q. § (3) bekezdése szerint részére továbbított adatok összekapcsolására. Az
adatok összekapcsolását az összekapcsolást megalapozó adatkezelési cél megvalósulását követően
haladéktalanul  meg  kell  szüntetni,  az  adatok  összekapcsolásával  keletkezett  további  adatokat  a
regiszterből törölni kell.

(2)  Az  egészségbiztosítási  szerv  az  (1)  bekezdés  szerint  összekapcsolt  adatok  alapján  –
személyazonosításra  nem  alkalmas  módon  –,  a  35/Q.  §  (3)  bekezdése  szerinti  szervek
közreműködésével oltási stratégiát támogató statisztikai elemzéseket készít,  és azt hetente, a hét
második munkanapján megküldi

a) az egészségügyért felelős miniszternek,
b)  a  járványügyi  készültség  során  működő  Operatív  Törzs  ügyeleti  központján  keresztül  a
rendészetért felelős miniszternek.”

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 170. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. §-a a következő
(11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Járványügyi  készültség idején az egészségbiztosító a határozott  időre kötött  finanszírozási
szerződést – egyoldalúan – a határozott idő lejárta előtt is felmondhatja.”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 171. § - 1997. évi LXXXIII. törvény 44/A. §
Módosítás jellege: módosítás

171. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a következő 44/A. §-
sal egészül ki:

„44/A. §

Az  a  biztosított,  aki  részére  magánútlevéllel,  valamint  egyéb  úti  okmánnyal  végrehajtott,  nem
hivatalos célú külföldről Magyarország területére történő beutazáskor az  [Eütv. ]egészségügyről
szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  67/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  hatósági  házi  karantént
rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek.”
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Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 172. §
Módosítás jellege: kiegészítés

172. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.”

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 174. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

174. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény IV. Fejezete a  106. §-át követően a  következő
alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 179. §
Módosítás jellege: módosítás

179. §

Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  150.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek
megfelelően ellátja az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen

a)  meghatározza  az  egészségügyi  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  szakmai
minimumfeltételeket és az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményrendszerét,
b) ellátja az egészségügyi képzéssel, szakképzéssel, szakirányú szakképzéssel és továbbképzéssel
összefüggő, jogszabályban meghatározott szakmai feladatokat,
c)  meghatározza  az  egészségpolitikai  stratégiákat,  koordinálja,  szervezi  és  értékeli  a  nemzeti
egészségügyi programokat és a prevenciós programokat,
d) összehangolja az egészségügyi ágazat feladatkörét érintő tudományos kutatótevékenységet,
e) meghatározza az egészségügyi tevékenység ágazati irányításához és egységes működéséhez
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szükséges nyilvántartási és információs rendszerek működésének szakmai kereteit,
f) egészségügyi szakmai módszertani irányítási feladatokat lát el,
g) kapcsolatot tart a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók fenntartóival, figyelemmel
kíséri  és  véleményezi  azok  szakmai  fejlesztési  programját,  továbbá  egységes  szempontok
kidolgozásával irányítja az intézményfelügyeleti tevékenység végzését,
h)  meghatározza  és  összehangolja  a  gyógyszerek,  gyógyászati  segédeszközök,  orvostechnikai
eszközök előállításával, forgalmazásával és rendelésével kapcsolatos tevékenységeket,
i)  meghatározza  az  egészségügyi  rendszer  teljesítményértékelésére  vonatkozó  részletes
szabályokat,  a  teljesítményértékelés  intézményrendszerét,  az  egyes  indikátorok
meghatározásának  és  gyűjtésének,  valamint  az  egészségpolitikai  döntéshozatal  során  az
értékelések felhasználásának szabályait,
j) irányítja az egészségügyi szakmai kollégium működését,
k) kidolgozza jogszabály alapján az egészségügyi szakmai irányelveket.”

[179. §

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény 150.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek
megfelelően ellátja az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen)

„g) irányítja  az  egészségügy  területén  működő  –  a  miniszter  által  rendeletben
meghatározott  –  országos  gyógyintézeteket  (a  továbbiakban:  országos  gyógyintézetek),
valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó fekvőbeteg-szakellátást vagy
járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatókat,”]

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § - 1997. évi CLIV. törvény 151/B. § és az azt 
megelőző alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

180. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 151/B. §-sal és az azt megelőző
alcím címmel egészül ki:

„Az [állam tulajdonába tartozó ]állami fenntartású egészségügyi [intézmények]intézményeket
irányító miniszter feladatai

151/B. §

(1)  Az  [állam tulajdonába tartozik e törvény alkalmazásában az az egészségügyi intézmény,
amely  felett  ]állami  fenntartású  fekvőbeteg-szakellátó  egészségügyi  intézmények  fenntartója  és
irányítója  a  Kormány  által  kijelölt  miniszter  azzal,  hogy  az  [állam  többségi  tulajdonnal
rendelkezik, vagy amely felett az állam – tulajdonrészére tekintettel – meghatározó befolyást
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gyakorol]egyes  fenntartói  jogokat  és  irányítói  hatásköröket  a  154/A.  §  szerinti  egészségügyi
szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  és  az  irányító  megyei  intézmények  közreműködésével
gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó állami fenntartású egészségügyi intézmények tekintetében a
fenntartó és az irányító az egészségügyért felelős miniszter azzal, hogy egyes fenntartói jogok és
irányítói hatáskörök – az e törvényben meghatározott kivétellel – jogszabályban meghatározottak
szerint átadhatóak.

(3)  Az (1)  és  (2)  bekezdésben  foglaltak  nem alkalmazandóak  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó
szervnél működő, állami fenntartású egészségügyi intézményekre.”

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 181. § - 1997. évi CLIV. törvény 154/A. § és az azt 
megelőző alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

181. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 154/A. §-sal és az azt megelőző
alcímmel egészül ki:

„[Közreműködés egyes fenntartói jogok és irányítói hatáskörök gyakorlásában]Az
egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv feladatai

154/A. §

(1)  Az [állam tulajdonában és fenntartásában levő egészségügyi intézmények esetében egyes
fenntartói  jogok,  valamint  az  államháztartásról  szóló  törvényben  felsorolt,  az  egyes
költségvetési  szervekre  vonatkozó  irányítói  hatáskörök  gyakorlásában  történő
közreműködésre  ]egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  az  e  törvényben  és  a
Kormány rendeletében meghatározottak szerint közreműködik a 151/B. § (1) bekezdése szerinti
egészségügyi intézmények tekintetében a Kormány [rendeletében jogi személyiséggel rendelkező
szervezetet jelölhet ki]által kijelölt miniszter fenntartói és irányítási jogköreinek gyakorlásában.

(2) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervet a Kormány rendeletében jelöli ki.

(3)  Az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  jogállását  és  feladatait  a  Kormány
rendeletben határozza meg.

(4)  Az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szervet  irányító  minisztert  a  Kormány
rendeletben jelöli ki.

(5) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei részére a
miniszter,  az  igazgatók  részére  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetője
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személyi  illetményt  állapíthat  meg.  Az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője, annak helyettesei,  valamint az igazgatók személyi  illetménye legkisebb és legnagyobb
összegét a Kormány rendeletben állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 182. §
Módosítás jellege: módosítás

182. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyi  intézmény fenntartójának hatáskörébe
tartozik (a továbbiakban: szakmai fenntartói jogkörök):

a) az egészségügyi intézmény által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) az egészségügyi intézmény kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai
összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
c) az egészségügyi intézmény ellátási területe módosításának kezdeményezése,
d)  váratlan  esemény  vagy  előre  nem  látható  módon  bekövetkező  ellátási  szükséglet  miatt
szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
e)  az  egészségügyi  intézmény az  Egészségbiztosítási  Alapból  származó  bevételeit  tartalmazó
számla  megterheléséhez való  hozzájárulás  az  Ebtv.,  valamint  az ennek végrehajtására kiadott
kormányrendelet szerint meghatározott esetben,
f)  az  egészségügyi  intézmény  működési  engedélyének  módosítása  iránti  kérelem  előzetes
jóváhagyása  az  egészségügyi  szolgáltató  által  végezhető  szakmák,  az  ellátás  progresszivitási
szintje és formája, az ágyszám és a heti óraszám tekintetében,
g)  az  egészségügyi  intézmény  működési  engedélyében  szereplő  egészségügyi  szolgáltatás
szüneteltetéséhez  és  annak  meghosszabbításához  való  hozzájárulás,  ha  azt  jogszabály  a
szüneteltetés és annak meghosszabbítása feltételeként előírja, valamint
h)  az  egészségügyi  intézmények  belső  minőségügyi  rendszerének  összehangolása,  egységes
szakmai minőségértékelési rendszer működtetése.”

(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3)-(6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„(3) A 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények esetében – a 156/A. §-ban foglalt
kivétellel –

a)  a  miniszter  jogkörébe  tartozik  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetőjének javaslatára az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása,
b) a Kormány által kijelölt miniszter jogkörébe tartozik az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
felelős  szerv  vezetőjének  javaslatára  a  megyeszékhelyen,  illetve  megyei  jogú  városban
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székhellyel rendelkező, fekvőbeteg- szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban:
megyei  intézmény)  vezetője  tekintetében  vezetői  megbízás  adása  és  a  vezetői  megbízás
visszavonása.

(4) A 151/B. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények esetében a miniszter kizárólagos
jogkörébe tartozik az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása.

(5) A miniszter törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi szempontból ellenőrzi
a) a 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézményeknek az egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv általi irányítását,
b)  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  közreműködésével  a  151/B.  §  (1)
bekezdése szerinti egészségügyi intézmények működését.

(6)  A megyei  intézmény  tekintetében  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője gyakorolja:

a) az (1) bekezdés a), c), f) és g) pontja szerinti, valamint az (1a) bekezdés szerinti jogköröket,
b)  a  jogszabályban  meghatározott  mértékű  kapacitás  módosulását  eredményező  szervezeti
változások jóváhagyását, és
c)  a  költségvetési  irányítás  tekintetében  az  intézmények  éves  költségvetési  keretszámainak
megállapítását és költségvetésének jóváhagyását, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény (a  továbbiakban:  Áht.)  és  a  végrehajtási  rendelete  alapján  az  irányító  szerv
jogkörébe tartozó intézkedések megtételét.”

(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-a a következő (7)-(22) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) Az egészségügyi szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során
az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
vezetője által az (1a) bekezdés b) és c) pontja alapján előterjesztett kezdeményezésnek megfelelően
kell eljárnia.

(8)  A megyei  intézmény  vezetője  felett  az  alapvető  és  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  –  a  (3)
bekezdés  b)  pontja  szerinti  kivétellel  –  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője gyakorolja.

(9) A megyei intézmény (8) bekezdés alá nem tartozó foglalkoztatottjai tekintetében
a)  az  alapvető  munkáltatói  jogokat  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat a megyei intézmény vezetője

gyakorolja.

(10) Az állami fenntartású, megyei intézménynek nem minősülő és a (15), (17) és (18) bekezdés,
valamint a 151/B. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi intézmény (a továbbiakban:
városi intézmény) irányítási szempontból ahhoz a megyei intézményhez (ide nem értve a megyei
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jogú  városban  székhellyel  rendelkező  megyei  intézményt)  tartozik,  amelyik  megyei  intézmény
székhelye  szerinti  megyében  a  városi  intézmény  székhelye  található  azzal,  hogy  azokban  a
megyékben,  ahol  irányítási  joggal  rendelkező  megyei  intézmény  nem  működik,  a  megyében
működő  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  klinikai  központját  kell  megyei  intézmény  alatt
érteni (a továbbiakban: irányító megyei intézmény).

(11) A városi intézmény tekintetében a (10) bekezdés szerinti irányító megyei intézmény vezetője
gyakorolja a (6) bekezdés szerinti jogköröket azzal, hogy a (7) bekezdést kell alkalmazni az irányító
megyei kórház vezetője által tett kezdeményezésekre is.

(12) A városi intézmény vezetője tekintetében
a)  az  alapvető  munkáltatói  jogokat  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat az irányító megyei intézmény vezetője

gyakorolja.

(13) A városi intézmény (12) bekezdés alá nem tartozó foglalkoztatottjai tekintetében
a) az alapvető munkáltató jogokat az irányító megyei intézmény vezetője,
b) az egyéb munkáltató jogokat a városi intézmény vezetője

gyakorolja.

(14)  Az  egészségügyi  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  szakmai  feltételek,  valamint  az
egészségügyi intézmény működőképességének biztosítása

a) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője felelősségi körébe tartozik a
megyei intézmény tekintetében,
b)  az  irányító  megyei  intézmény  vezetője  felelősségi  körébe  tartozik  a  városi  intézmény
tekintetében.

(15)  Az  országos  gyógyintézetek  és  országos  társgyógyintézetek  vonatkozásában  az  (1)-(14)
bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy:

a)  az  országos  gyógyintézet  és  az  országos  társgyógyintézet  vezetőjét  –  az  egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel,
b) a (6) bekezdés alkalmazásában megyei intézménynek az országos gyógyintézet minősül,
c)  az  országos  gyógyintézet  vezetője  felett  az  alapvető  munkáltatói  jogokat  és  az  egyéb
munkáltatói jogokat – az a) pont szerinti kivétellel – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
felelős szerv vezetője gyakorolja,
d)  az  országos  gyógyintézet  c)  pont  alá  nem  tartozó  foglalkoztatottjai  felett  az  alapvető
munkáltatói jogokat az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője, az egyéb
munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője gyakorolja,
e) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv felelősségi körébe tartozik az országos
gyógyintézet tekintetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek,
valamint a gyógyintézet működőképességének biztosítása,
f) az országos társgyógyintézet tevékenységét a Kormány rendeletében meghatározott országos
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gyógyintézet irányítása alatt gyakorolja,
g)  az  országos  társgyógyintézet  tekintetében a  (6)  bekezdése  szerinti  jogköröket  az  országos
gyógyintézet vezetője gyakorolja,
h) az országos társgyógyintézet vezetője tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat – a) pont
szerinti  kivétellel  –  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetője,  az  egyéb
munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője gyakorolja,
i)  az  országos  társgyógyintézet  h)  pont  alá  nem tartozó  foglalkoztatottjai  felett  az  alapvető
munkáltatói jogokat az országos gyógyintézet vezetője, az egyéb munkáltatói jogokat az országos
társgyógyintézet vezetője gyakorolja.

(16) A (8), (9), (12), (13) bekezdés és a (15) bekezdés c), d), h) és i) pontja szerinti munkáltatói
jogok gyakorlása az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv által kiadott szabályzatban
foglaltak szerint átruházható.

(17)  A Budapesten  és  Pest  megyében  működő  állami  tulajdonú  és  fenntartású  egészségügyi
szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekre az (1)-(14) és a (16) bekezdésben foglaltakat azzal
az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy a  Kormány  rendeletben  határozza  meg  az  irányító  jogkört
gyakorló egészségügyi intézményeket és az általuk irányított egészségügyi intézményeket.

(18) Törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni az (1)-
(16) bekezdésben foglaltakat

a) az egyidejűleg több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet,
b) az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként működő klinikai központ

fenntartására és irányítására.

(19) Nem alkalmazandóak
a) az (1)-(17) bekezdésben foglaltak

aa)  a  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről,  valamint  a  különleges  jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 11a.
pontja  szerinti  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  irányítása  alá  tartozó,  honvédelmi
szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató,
ab) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató,

b) a (2)-(17) bekezdésben foglaltak a Hvt. 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi
szolgáltató

fenntartására és irányítására.

(20)  Egészségügyi  válsághelyzetben  a  Kormány  rendeletében  az  állam  tulajdonában  és
fenntartásában működő egészségügyi intézmények fenntartása és irányítása tekintetében az (1)-(18)
bekezdésben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.

(21)  Az  önkormányzati  fenntartású,  járóbeteg-szakellátást  nyújtó  egészségügyi  intézmény
tekintetében az (1a)  bekezdés  a)-d)  és  f)-h)  pontja  szerinti  szakmai fenntartói  jogköröket  az az
irányító  megyei  intézmény gyakorolja,  amelyik  székhelye  szerinti  megye  területén  a  járóbeteg-
szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény székhelye található.
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(22)  A Budapesten  és  Pest  megyében működő  önkormányzati  fenntartású  járóbeteg-szakellátást
nyújtó  egészségügyi  intézményekre  a  (21)  bekezdésben  foglaltakat  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni, hogy a Kormány rendeletben határozza meg az irányító jogkört gyakorló egészségügyi
intézményeket és az általuk irányított egészségügyi intézményeket.”

[182. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen)

„f) az intézmény működését szabályozó dokumentumok jóváhagyása,”]

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 183. §
Módosítás jellege: kiegészítés

183. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VII. Fejezete a következő 156/A. §-sal egészül
ki:

„156/A. §

A  Kormány  rendeletében  megállapíthat  olyan  előírásokat,  amelyek  az  állami  fenntartású
egészségügyi intézmény kötelezettségvállalását feltételhez kötik vagy korlátozzák.”

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 183. §
Módosítás jellege: módosítás

183. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VII. Fejezete a következő [156/A]156/B. §-sal és
az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

„A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem
minősülő egészségügyi szolgáltatók irányítására vonatkozó rendelkezések

[156/A. §

(1) A Hvt.  80.  § 11b. pontja szerinti  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti  egység
vezetője  a  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  irányítása  alá  tartozó,  a  Kormány
rendeletében meghatározott, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató
(a  továbbiakban:  honvédelmi  irányítású  egészségügyi  szolgáltató)  vonatkozásában  –  a
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honvédelemért  felelős  miniszter  felügyelete  mellett  –  gyakorolja  a  (2)  bekezdés  szerinti
jogköröket.

(2) A honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  szervezeti  egység  vezetőjének  felelősségi  körébe
tartozik  a  honvédelmi  irányítású  egészségügyi  szolgáltató  tekintetében  az  egészségügyi
szolgáltatás  nyújtásához szükséges  szakmai feltételek,  valamint az egészségügyi  szolgáltató
működőképességének biztosítása.]

156/B. §

(1)  A Hvt.  80.  §  11b.  pontja  szerinti  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  szervezeti  egység
vezetője  a  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  irányítása  alá  tartozó,  a  Kormány rendeletében
meghatározott, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban:
honvédelmi  irányítású  egészségügyi  szolgáltató)  vonatkozásában  –  a  honvédelemért  felelős
miniszter felügyelete mellett – gyakorolja a (2)-(9) bekezdés szerinti jogköröket.

(2) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja – az egészségügyi
szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetőjének  előzetes  egyetértésével  –  a  honvédelmi
irányítású egészségügyi szolgáltató felett az alábbi jogköröket:

a) az egészségügyi szolgáltató kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai
összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
b) az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,
c)  az  egészségügyi  szolgáltató  az  Egészségbiztosítási  Alapból  származó bevételeit  tartalmazó
számla  megterheléséhez  való  hozzájárulás  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló
törvény,  valamint  az  ennek  végrehajtására  kiadott  kormányrendelet  szerint  meghatározott
esetben,
d)  az  egészségügyi  szolgáltatót  működési  engedélyének  módosítása  iránti  kérelem  előzetes
jóváhagyása  az  egészségügyi  szolgáltató  által  végezhető  szakmák,  az  ellátás  progresszivitási
szintje és formája, az ágyszám és az óraszám tekintetében,
e)  az  egészségügyi  szolgáltató  működési  engedélyében  szereplő  egészségügyi  szolgáltatás
szüneteltetéséhez  és  annak  meghosszabbításához  való  hozzájárulás,  ha  azt  jogszabály  a
szüneteltetés és annak meghosszabbítása feltételeként előírja,
f) az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása, és
g)  a  jogszabályban  meghatározott  mértékű  kapacitás  módosulását  eredményező  szervezeti
változások jóváhagyása.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja – az egészségügyi
szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetőjével  együttműködve  –  a  honvédelmi  irányítású
egészségügyi szolgáltató felett az alábbi jogköröket:

a) az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyelete,
b)  az  egészségügyi  szolgáltató  költségvetésével  kapcsolatos,  jogszabályban  meghatározott,  az
irányító szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,
c) az egészségügyi szolgáltató működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési
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szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,
d) az egészségügyi szolgáltató által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
e)  váratlan  esemény  vagy  előre  nem  látható  módon  bekövetkező  ellátási  szükséglet  miatt
szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
f)  a  költségvetési  irányítás  tekintetében  az  intézmények  éves  költségvetési  keretszámainak
megállapítása  és  költségvetésének  jóváhagyása,  valamint  az  Áht.  és  a  végrehajtási  rendelete
alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtétele,
g)  az  egészségügyi  szolgáltató  irányításának  és  működésének  törvényességi,  szakszerűségi,
hatékonysági és pénzügyi szempontú ellenőrzése, és
h) a belső minőségügyi rendszerek összehangolása, egységes szakmai minőségértékelési rendszer
működtetése.

(4) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője a (2) bekezdés szerinti
egyetértési  kezdeményezést  előzetesen  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője felé  továbbítja,  aki  az egyetértési  jogkörében a megkeresés  beérkezésétől  számított  15
napon belül – indok megjelölésével – kifogást tehet. A kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el,
nem  hajtható  végre.  A  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  az  egészségügyi  szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetőjének egyetértését vélelmezni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti kezdeményezési jogát a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti
egység vezetője a Hvt. 46/A. § (3) bekezdése szerinti katonai összekötő útján gyakorolja.

(6)  A  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  szervezeti  egység  vezetőjének  felelősségi  körébe
tartozik a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásához  szükséges  szakmai  feltételek,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltató
működőképességének  biztosítása.  A  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  szervezeti  egység
vezetője kikérheti az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének álláspontját a
honvédelmi  irányítású  egészségügyi  szolgáltató  szakmai  feltételeinek  és  működőképességének
biztosítása  érdekében  szükséges  intézkedések  vonatkozásában.  Az  egészségügyi  szolgáltatás
irányításáért  felelős  szerv  vezetője  köteles  érdemben  megvizsgálni  és  állásfoglalást  adni  a
megkeresésre.

(7) A honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezetője tekintetében
a)  az  alapvető  munkáltatói  jogokat  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének
vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

(8) A honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezető-helyettese és a honvédelmi irányítású
egészségügyi szolgáltató foglalkoztatottjai felett

a) az alapvető munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének
vezetője,
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b) az egyéb munkáltatói jogokat pedig a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezetője
gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

(9) A munkáltatói jogok
a) a (7) bekezdés a) pontja esetében a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység
vezetőjére,
b) a (7) bekezdés b) pontja és a (8) bekezdés a) pontja esetében a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése
szerinti, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységen belül erre létrehozott, önálló,
magasabb  vezetői  munkakörbe,  vagy  ennek  megfelelő  szolgálati  beosztásba  kinevezett  vagy
megbízott személyre,
c) a (8) bekezdés b) pontja esetében a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezetője
által meghatározott vezető munkakörű személyre

ruházhatók át.”

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 184. §
Módosítás jellege: elhagyás

[184. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VII. Fejezete a következő 156/B. §-sal egészül
ki:

„156/B. §

A Kormány  rendeletében  megállapíthat  olyan  előírásokat,  amelyek  az  állami  fenntartású
egészségügyi intézmény kötelezettségvállalását feltételhez kötik vagy korlátozzák.”]

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 185. § - 1997. évi CLIV. törvény 231. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

185. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 231. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Ha  az  egészségügyi  válsághelyzet  felszámolásában  vagy  a  védekezésben  részt  vevő,
közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  a  védekezést  elősegítő  orvostechnikai  eszközt,  egyéni
védőeszközt vagy más eszközt saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen
tud beszerezni, kezdeményezheti az érintett eszköz az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője általi
beszerzését. [Az (1) bekezdés szerinti ]A kezdeményezés Operatív Törzs vezetőjének jóváhagyása
esetén  az  Állami  Egészségügyi  Tartalék  kezelője  a  kezdeményező  szerv  vagy  személy
képviselőjeként jár el a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során.”
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Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 187. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Egészségügyi válsághelyzetben vagy járványügyi készültség esetén a települési önkormányzat
az  egészségügyi  alapellátásról  szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény  szerinti,  az  alapellátáshoz
kapcsolódó  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  ügyeleti  ellátásról  (a  továbbiakban:
ügyeleti ellátás) – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – az állami mentőszolgálat
útján is gondoskodhat.

(5) A települési önkormányzat az ügyeleti ellátásra megállapodást köt az állami mentőszolgálattal,
ha az erre irányuló kezdeményezését az állami mentőszolgálat elfogadja.

(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  megállapodás  az  ügyeleti  ellátásra  irányuló  –  már  megkötött  –
szerződések  hatályát  nem  érinti  azzal,  hogy  az  ügyeleti  ellátásra  irányuló  szerződésben
meghatározott szolgáltató a (4) bekezdés szerinti időszakban ügyeleti ellátást nem nyújt.

(7) Az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltatót a jogszabályok és a (6)
bekezdés szerinti szerződés alapján járó díjazás abban az időtartamban is megilleti, amíg helyette az
állami  mentőszolgálat  látja  el  az  ügyeleti  ellátást.  Az  ügyeleti  ellátásra  irányuló  szerződésben
meghatározott szolgáltató díjazásának havi mértéke megegyezik azzal az összeggel, amely arra a
teljes  hónapra  jár  számára,  amikor  utoljára  ügyeleti  ellátást  nyújtott  vagy  érvényes  szerződés
alapján először nyújtott volna.”

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/F. § (3) bekezdés b) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi
készlet,  egyéni  védőeszköz  vagy  egyéb  orvostechnikai  eszköz,  gyógyszer,  fertőtlenítőszer
térítésmentes átruházásáról

b)  egészségügyi  szolgáltatói  kör  részére  történő  kiadás  esetén  [az  egészségügyért  felelős  ]a
miniszter[ (a továbbiakban: miniszter)]
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dönt.”

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/H. §
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„232/H. §

(1) A védettségi igazolvány tartalmazza
a) az érintett nevét,
b) az érintett útlevelének okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
c)  az  érintett  állandó  személyazonosító  igazolványának  okmányazonosítóját,  ha  ezzel
rendelkezik,
d) a védettségi igazolvány sorszámát,
e) az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét,
f) a [fertőzésből történő felgyógyulás tényének]Kormány rendeletében meghatározottak szerint
az [igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát]érvényességét,
g) az a)-f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló
kódot,
h) szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti adatot a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell
számítani. Az érvényesség ténye kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat segítségével is
feltüntethető.

(3) A védettségi igazolvány – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés b) pontja
szerinti adatként az érintett személy magánútlevelének számát tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett hivatalos útlevelének számát tartalmazza a
védettségi igazolvány, ha az érintett kizárólag hivatalos útlevéllel rendelkezik.

(5) Ha az érintett magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, kérelmére – e törvényben
foglalt feltételek fennállása esetén – a 232/I. § (1) bekezdése szerinti hatóság a hivatalos útlevél
számával feltüntetett védettségi igazolványt is kiállít.

(6) Ha az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat az érintett gyógyultságából származtatható, az EESZT
működtetője jogosult automatikus információátadás útján átvenni a járványügyi szakrendszerből az
érintett gyógyultságának idejét.
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(7)  A  Kormány  rendeletében  meghatározott  esetben  a  védettségi  igazolvány  tartalmazza  az
oltóanyag típusát és az egyes oltások idejét. A Kormány rendeletében előírhatja, hogy az oltóanyag
típusára és az egyes oltások idejére vonatkozó adatot csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat
tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/I. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„(7) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány
kiállítását,  ha  a  kérelmező  a  védettségi  igazolványt  [az  (1)]a  (3) és  [(2)](5) bekezdés  szerinti
kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új
igazolványt  kell  kiállítani,  ha  a  részére  korábban került  kiállításra  védettségi  igazolvány,  de  az
érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.”

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/K. § (3) bekezdés d) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„(3) Az applikáció
d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy
annak hiányát

jeleníti meg.”

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/K. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
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egészül ki:

„(4)  A  Kormány  rendeletében  kijelölheti  az  (1)  bekezdés  szerinti  applikációt  a  Covid19-
világjárvány  idején  a  szabad  mozgás  megkönnyítése  érdekében  az  oltásra,  tesztelésre  és
gyógyultságra  vonatkozó  interoperábilis  igazolványok  (uniós  digitális  Covid-igazolvány)
kibocsátásának,  ellenőrzésének  és  elfogadásának  keretéről  szóló  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolványnak. Ebben az esetben az
applikáció az EUr.-ben meghatározott, az uniós digitális Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat
jeleníti meg.”

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/L. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„232/L. §

(1) A 232/G-232/K. [§-ok]§ rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében e §-
ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/N. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„232/N. §

(1) A Kormány rendeletében meghatározott, a fertőzés ellen Magyarország területén kívül kapott
oltások esetében a 232/G-232/M. [§-okat ]§-t az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/N. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„(2)  A külpolitikáért  felelős  miniszternek  a  közbiztonságért  felelős  miniszterrel  egyetértésben
kiadott rendeletében megjelölt országban kapott, a Kormány rendeletében meghatározott védőoltás
esetén a  magyar állampolgár  és a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan
jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a hatóság a védettségi igazolványt 15 napon
belül díjmentesen állítja ki.”

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/N. § (4) bekezdés 
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„(4) A (3) [kezdés]bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja”

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § - 1997. évi CLIV. törvény 232/O. §
Módosítás jellege: módosítás

188. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F-232/P. §-sal
egészül ki:

„232/O. §

(1)  A járvány  terjedésének  korlátozása  érdekében,  egészségügyi  válsághelyzetben  a  Kormány
rendeletében  meghatározhatja  azon  szolgáltatásokat,  üzlethelyiségeket,  egyéb  helyeket,  amelyek
kizárólag a védettségi igazolvány felmutatásával vehetőek igénybe, illetve amelyekbe az érintett
kizárólag védettségi igazolvány felmutatásával léphet be. A Kormány rendeletében meghatározott
esetekben a védettségi igazolvány felmutatása mentesítést adhat jogszabályban előírt járványügyi
intézkedés alól.

(2) Nem kell védettségi igazolványt felmutatnia a 18 év alatti személynek.

(3)  A védettségi  igazolvány  felmutatása  során  az  érintett  a  védettségi  igazolványon  szereplő
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személyazonosság  igazolására  alkalmas  hatósági  igazolványát  felhívásra  köteles  bemutatni.  A
védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatok megismerésére.

(4) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a SARS-CoV-2 koronavírus
elleni védettségét a 232/K. § (3) bekezdése szerinti applikációval igazolja. Ebben az esetben az
érintett  személyazonosság  igazolására  alkalmas  hatósági  igazolványának  felmutatására  is
felhívható. Az  applikációt  ellenőrző  szerv  vagy személy  jogosult  az  érintett  személyazonosság
igazolására  alkalmas  hatósági  igazolványon  szereplő  adatok,  valamint  az  applikációban  foglalt
adatok megismerésére.

(5) Az ellenőrző szerv vagy személy a (3) vagy (4) bekezdésben szereplő hatósági igazolványok és
applikáció adatait - ha törvény eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.”

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 191. §
Módosítás jellege: módosítás

191. §

Az egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény 247.  §  (1a)  bekezdése a  következő  [f)]f)-n)
ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)

„f)  [egészségügyi  válsághelyzetben  ]kijelölje  az  [állam  tulajdonában  és  fenntartásában
működő  egészségügyi  intézmények  irányítására  sajátos  irányítási  rendet  vezessen
be.]egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervet és az azt irányító minisztert,
g)  határozza  meg  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetője  és  annak
helyettesei,  valamint  az  igazgatók  részére  megállapítható  személyi  illetmény  legkisebb  és
legnagyobb összegét,
h) kijelölje a 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézményeket irányító minisztert,
i)  határozza  meg  az  állami  fenntartású  –  151/B.  §  (1)  bekezdése  szerinti  –  egészségügyi
intézmények irányításával kapcsolatosan az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
általi joggyakorlás szabályait,
j)  határozza  meg  a  Budapesten  és  Pest  megyében  működő  egészségügyi  szakellátást  nyújtó
egészségügyi intézmények tekintetében az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézményeket
és az általuk irányított egészségügyi intézményeket,
k)  határozza  meg  az  egyidejűleg  több  ágazat  irányítása  alá  tartozó  országos  gyógyintézet
fenntartására és irányítására alkalmazandó szabályokat,
l)  egészségügyi  válsághelyzetben  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv,
valamint az állam tulajdonában és fenntartásában működő egészségügyi intézmények irányítására
sajátos irányítási rendet vezessen be,
m) határozza meg a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltatókat,
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n) határozza meg a Hvt. 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató és az
annak irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók
minősítési rendszerére vonatkozó szabályokat.”

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 192. § - 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

192. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a fertőzést,
b) a fertőzésből való gyógyultság számítási idejét,
c)  a  védettségi  igazolvány kiállításával  kapcsolatos  részletszabályokat,  valamint  a  védettségi
igazolványon szöveges jelzésként feltüntetendő feliratokat,
d) a védettségi igazolvány és applikáció érvényességi idejét,
e) a hatóságot,
f) az eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
g)  a  232/O.  §  (1)  [bekezdés]bekezdése szerinti  szolgáltatásokat,  üzlethelyiségeket,  egyéb
helyeket[.], esetköröket,”

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 192. § - 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdés új 
h)-i) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

192. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
h) a 232/O. § (2) bekezdése szerinti eseteket,
i) a védettségi igazolványnak az e törvény szerinti adattartalmát, annak megjelenítésének módját,
j)  a  232/K.  §  (1)  bekezdése  szerinti  applikációnak  az  EUr.  szerinti  uniós  digitális  Covid-
igazolványként való kijelölését.”

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 194. §
Módosítás jellege: módosítás
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194. §

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdése a következő [i)]k) és [j)]l)
ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)

„[i) a  közigazgatásért  felelős  miniszter,  hogy  az  adópolitikáért  felelős  miniszter
egyetértésével a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat,
annak megfizetésének és visszafizetésének módját,
j) a  külpolitikáért  felelős  miniszter,  hogy  a  közbiztonságért  felelős  miniszterrel
egyetértésben a 232/N. § (2) bekezdése szerinti országokat]
k)  a  közigazgatás-szervezésért  felelős  miniszter,  hogy  az  adópolitikáért  felelős  miniszter
egyetértésével a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, a díj
megfizetésével,  beszedésével,  kezelésével,  nyilvántartásával  és  visszatérítésével  kapcsolatos
részletes szabályokat,
l) a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben a
232/N. § (2) bekezdése szerinti országokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 205. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

205. §

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
d) 11/A. § (1) bekezdésében  [és 16/B. § (1) bekezdésében]az „a közalkalmazotti” szövegrész
helyébe az „az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 205. § i) pont
Módosítás jellege: módosítás

205. §

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
i) 16/B. § (1) bekezdésében az  „a közalkalmazotti  jogviszonyban” szövegrész helyébe az „az
egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban,  honvédelmi  alkalmazotti  jogviszonyban”  szöveg,  az
„1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)” szövegrész helyébe az „1997. évi LXXXI.
törvény”  szöveg és  a  „2011.  évi  CLXVII.  törvény 11.  §-a”  szövegrész  helyébe  a  „2011.  évi
CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11/A. §-a” szöveg,

52



lép.

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 206. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

206. §

Hatályát  veszti  az  egészségügyi  tevékenység  végzésének  egyes  kérdéseiről  szóló  2003.  évi
LXXXIV. törvény

j) [19/B. §-a]„Kollektív szerződés kiterjesztése az egészségügyi ágazatban” alcíme,

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 222. § - 2007. évi CLII. törvény 2. § 1. pont f) alpont
Módosítás jellege: módosítás

222. §

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„2. §

E törvény alkalmazásában
1. közszolgálatban álló személy:

f) aki közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban áll,”

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 225. § - 2011. évi CXIII. törvény 46/A. §
Módosítás jellege: módosítás

225. §

A honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről,  valamint  a  különleges  jogrendben  bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény VII. Fejezete a következő 29/A. alcímmel egészül
ki:

„29/A. A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítására vonatkozó rendelkezések

46/A. §

(1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az egészségügyért felelős
miniszter  egyetértésével  a  honvédelemért  felelős  miniszter  nevezi  ki,  vagy bízza  meg és  vonja
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vissza magasabb vezetői megbízását.

(2)  A honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  szervezeti  egység  vezetője  [a  külön  ]törvényben
meghatározott  egyes  jogköreit  –  a  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató szervezeti  és  működési
szabályzatában rögzített módon – az egyes irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása
céljából a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységen belül erre létrehozott, önálló,
magasabb vezetői munkakört, vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást betöltő személy részére
átruházhatja, akit a honvédelemért felelős miniszter és az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
felelős  szerv  vezetője  együttesen  nevez  ki,  vagy bízza  meg  és  vonja  vissza  magasabb  vezetői
megbízását.

(3)  A honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  és  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős
szerv közötti kapcsolattartásra a honvédelemért felelős miniszter katonai összekötőt nevez ki.”

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 235. § - 2011. évi CCIV. törvény 44/A. §
Módosítás jellege: módosítás

235. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 25. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül
ki:

„44/A. §

[Népegészségügyi  szűrésekben történő vizsgálat  ]Szűrővizsgálat  elvégzésében  –  egészségügyi
tevékenység végzésére való jogosultság nélkül  –  az orvos-,  egészségtudományi  képzésben részt
vevő  hallgató  önkéntesen  közreműködhet.  Az  igazolt  önkéntes  munkavégzésre  a  hallgató  és  a
felsőoktatási intézmény között a 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön
létre.  A  hallgatói  munkaszerződés  során  szerzett  munkatapasztalat  kreditértékét  a  49.  §  (6)
bekezdése  szerint  a  kreditátviteli  bizottság  állapítja  meg.  Az  önkéntes  munkát  végző  hallgató
tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését a felsőoktatási intézmény a hallgatói munkaszerződésre
tekintettel  szervezi  meg.  A  hallgatói  munkaszerződésből  származó  jövedelem  a  személyi
jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  1.  számú  melléklet  4.13.  pontja  szerinti
jövedelemnek minősül.”

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 238. §
Módosítás jellege: kiegészítés

238. §

A  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  59.  alcíme  helyébe  a  következő
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rendelkezés lép:

„59. Az egészségügyi felsőoktatási intézmény működése

97. §

(1)  A  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  által  fenntartott,  orvos-  és
egészségtudományi  képzést  végző  felsőoktatási  intézmény  (a  továbbiakban:  egészségügyi
felsőoktatási intézmény)

a) a felsőoktatási intézmény részeként jogi személyiségű szervezeti egység formájában klinikai
központot működtet,
b)  a  felsőoktatási  intézménytől  elkülönített  szervezeti  keretben  egészségügyi  szolgáltatót
létesíthet és tarthat fenn.

(2) A klinikai központ
a) irányítói megyei intézményi feladatokat ellátó és
b) irányítói megyei intézményi feladatokat el nem látó

klinikai központ lehet, amelyekre ezen alcím rendelkezései szerint eltérő szabályok az irányadók.

(3)  A klinikai  központ  fenntartója  a  felsőoktatási  intézmény,  a  fenntartói  jogokat  a  rektor  a
jogszabályban meghatározott, egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv (a továbbiakban:
egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv)  ezen  alcímben  foglalt  jogkörei,  továbbá  a
kancellár – ahol kancellár nem kerül megbízásra, a gazdasági vezető – e törvény szerinti jogkörei
figyelembevételével gyakorolja.

(4) A klinikai központ olyan, az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató, amely az
egészségügyi  államigazgatási  szerv  által  kiadott  működési  engedéllyel  és  az  egészségbiztosítási
szervvel  kötött  finanszírozási  szerződéssel  rendelkezik,  jogokat  és  kötelezettségeket  az
egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan szerezhet.

(5) A klinikai központ az egészségügyi szolgáltatást végző és a felsőoktatási képzési programban
részt  vevő  klinikáit,  diagnosztikai  egységeit  és  az  egészségügyi  szolgáltatás  szervezéséhez
kapcsolódó egyéb egységeit foglalhatja magában.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy
egyéb létesítő okirattal hozhatja létre az egészségügyi felsőoktatási intézmény.

(7)  Az  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  gyakorlati  képzés  céljából  az  egészségügyi
szolgáltatóval megállapodhat gyakorló kórházi, járóbeteg-szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok
ellátására.

(8) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény – jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja az
igazságügyi szakértői tevékenységet.

98. §
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(1)  A klinikai  központot  az  elnök  vezeti,  aki  az  egészségügyi  felsőoktatási  intézményben  az
egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  vezető.  Az egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért
felelős vezetőnek felsőfokú végzettséggel, orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett
mesterfokozattal, illetve tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

(2) A klinikai központ elnöke felelős az egészségügyi szolgáltatás megszervezéséért.

(3)  A klinikai  központ  elnöke  a  jogszabályban  meghatározott  feltételek  figyelembevételével  az
egészségügyi  közfeladat-ellátást  érintő  változás  tekintetében  javaslatot  tesz  az  egészségügyi
szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetője  részére.  Ha  az  egészségügyi  szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetője a javaslattal nem ért egyet, a javaslat beérkezésétől számított
tizenöt napon belül – az indok megjelölésével – kifogást tehet. A kifogásolt döntési javaslat nem
fogadható  el  és  nem  hajtható  végre.  A határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  az  egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős szerv hozzájárulását kell vélelmezni.

(4) A klinikai központ elnöke
a)  a  klinikai  központ  működésével  és  tevékenységével  összefüggésben  az  egészségügyi
felsőoktatási intézmény képviseletében – az egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti és
működési szabályzata szerint – eljárhat,
b)  részt  vesz  az  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  klinikai  oktatási  feladatainak
szervezésében, valamint oktatói, kutatói és gyógyító-megelőző tevékenységet végezhet,
c)  a  97.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  esetben  irányítja  és  felügyeli  a  klinikai  központ
gazdasági  működését,  az  egészségügyikancellár-helyettessel,  ahol  egészségügyikancellár-
helyettes  nem  került  megbízásra,  az  egészségügyi  gazdaságivezető-helyettessel
együttműködésben.

99. §

(1)  A klinikai  központ  által  nyújtott  egészségügyi  szolgáltatások  tekintetében  az  egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője gyakorolja az alábbi szakmai irányítási jogköröket:

a) a klinikai központ által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) az egészségügyi közfeladat-ellátást érintő változásra irányuló megállapodás megkötése és a
megállapodás  alapján  a  döntés  kezdeményezése,  illetve  ha  az  egészségügyi  közfeladat
módosításának  nem  feltétele  a  megállapodás  megkötése,  akkor  a  döntés  kezdeményezése  a
jogszabályban meghatározott feltételek esetén,
c)  a  klinikai  központ  kapacitása  és  ellátási  területe  módosításának  kezdeményezése  a
jogszabályban meghatározott feltételek esetén,
d) a klinikai központnak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla
megterheléséhez  való  hozzájárulás  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  törvény,
valamint az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,
e) a klinikai központ működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása a
klinikai  központ  által  végezhető  szakmák,  az  ellátás  progresszivitási  szintje  és  formája,  az
ágyszám és a heti óraszám tekintetében,
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f)  a  klinikai  központ  működési  engedélyében  szereplő  egészségügyi  szolgáltatás
szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás, valamint
g) az egészségügyi intézmények irányítására vonatkozó jogszabályban foglaltakat nem érintve a
Kormány által kijelölt miniszter által meghatározott szakmai irányítási feladatok ellátása.

(2) A szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az egészségügyi
államigazgatási szervnek az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kezdeményezésnek megfelelően
kell eljárnia.

(3) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős
szerv az e törvényben foglaltak szerint gyakorolja a működtetéssel és gazdálkodással kapcsolatos
irányítási jogköröket.

(4) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a klinikai központ gazdálkodásának ellenőrzése
érdekében a  kancellár  egészségügyikancellár-helyettest  –  ha  kancellár  nem kerül  megbízásra,  a
gazdasági vezető egészségügyi  gazdaságivezető-helyettest  – nevez ki és tevékenységét irányítja.
Feladatkörében  eljárva  az  egészségügyikancellár-helyettes  –  ha  egészségügyikancellár-helyettes
nem kerül  megbízásra  az  egészségügyi  gazdaságivezető-helyettes  –  minden,  a  klinikai  központ
gazdálkodásával kapcsolatos iratba betekinthet.

(5) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv e törvényben megállapított jogköre nem
vonható el, és a jogkör gyakorlása során nem utasítható.

99/A. §

(1)  A klinikai  központ  működésére  és  szervezetére,  a  klinikai  központ  vezetőjének  jogaira  és
kötelezettségeire vonatkozó szabályokat – e törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény  (a  továbbiakban:  Eütv.)  irányadó  rendelkezéseinek  figyelembevételével  –,  valamint  a
klinikai központ gazdálkodására vonatkozó szabályokat az egészségügyi  felsőoktatási  intézmény
intézményi dokumentumában kell meghatározni.

(2)  A 97.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  esetben  az  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény
szervezeti  és  működési  szabályzatának az  egészségügyi  tevékenységet  közvetlenül  meghatározó
rendelkezései,  valamint  az  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  egyéb  belső  szabályzatának
egészségügyi  tevékenységet  közvetlenül  meghatározó  rendelkezései  elfogadásához  a  klinikai
központ  elnökének  javaslata  alapján  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetőjének jóváhagyását be kell szerezni.

(3)  A klinikai  központ  és  az egészségügyi  felsőoktatási  intézmény az  egészségügyi  szolgáltatás
megszervezése  keretében  köteles  az  orvos-  és  egészségtudományi  klinikai  képzés  szakmai-
működési,  a  betegellátás  önálló  és  a  betegellátás,  oktatás,  kutatás  közös  infrastruktúrájának
működtetési,  üzemeltetési  feladatainak,  a  gazdasági,  igazgatási  és  adminisztrációs  feladatainak
ellátási  módjáról  és  finanszírozásáról  intézményi  dokumentumban  rendelkezni,  valamint  egyes
költségvetési  évekhez  kapcsolódó  változó  feladatokról  belső  megállapodást,  illetve  szerződést
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kötni. A klinikai központ éves költségvetését ezek figyelembevételével kell meghatározni.

(4) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a belső megállapodás, illetve szerződés, a klinikai
központ  éves  költségvetése,  vagyongazdálkodási  terve,  valamint  ezek  módosítása
hatálybalépésének  feltétele  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  vezetőjének
hozzájárulása.  A 97.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  esetben  az  egészségügyi  felsőoktatási
intézmény  a  klinikai  központot  érintő,  a  74.  §  (2)  bekezdése  szerinti  rész-beszámolót  az
egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője részére előzetesen megküldi.

(5) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségügyi felsőoktatási intézmény a (2) és
(3) bekezdés szerinti dokumentumokat előzetesen az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős
szerv vezetője részére továbbítja, aki az értesítés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az
indok megjelölésével – kifogást tehet. A kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható
végre.  A határidő eredménytelen eltelte  esetén az egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős
szerv hozzájárulását kell vélelmezni.

(6)  Az  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  a  jogszabályban  meghatározott  központi  kórházi
integrált gazdálkodási rendszer részére adatot szolgáltat.

99/B. §

(1) A klinikai központ részt vesz
a)  az egészségügyi  ellátórendszer  fejlesztéséről  szóló törvényben foglaltak,  valamint  az Eütv.
szerint  a  területi  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásában,  a  szakellátás  különböző
progresszivitású szintjei szerinti betegellátásban,
b) a tancélú gyógyító-megelőző tevékenység keretében az egészségügyi felsőoktatási intézmény
képzési és kutatási feladatainak ellátásában.

(2)  Az  egészségbiztosítási  szerv  –  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  törvényben
meghatározottak  figyelembevételével  –  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
véleményének kikérését követően finanszírozási szerződést köt a klinikai központtal.

(3) A klinikai központ – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott feladatok tekintetében –
elkülönített számlával rendelkezik. Az egészségbiztosítási szerv által az egészségügyi szolgáltatás
ellenértékeként  biztosított  összeg  csak  a  finanszírozási  szerződésben  meghatározott  feladatokra
használható fel.

99/C. §

(1)  A  klinikai  központ  tekintetében  az  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  egészségügyi
szolgáltatásának forrásait, illetve a betegellátó tevékenységhez kapcsolódó központi beruházási és
felújítási,  valamint  fejlesztési  forrásait  a  központi  költségvetésről  szóló  törvény egészségügyért
felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetében kell megtervezni.

(2) Az egészségügyért felelős miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az egészségügyi
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felsőoktatási  intézmény  szervezi,  illetve  annak  klinikai  központja  végzi  a  szakorvos-,  a
szakfogorvos-,  a  szakgyógyszerész-,  klinikai  szakpszichológus,  népegészségügyi
szakemberképzést,  a  más  felsőfokú  végzettséggel  rendelkezők  egészségügyi  szak-  és
továbbképzését, továbbá közreműködik e feladatok ellátásában. A kormányzati tudománypolitikáért
felelős miniszter irányítja és koordinálja – a törvény alapján az egészségügyért felelős miniszter
hatáskörébe tartozó kutatások kivételével – az ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet.

99/D. §

(1)  Az egészségügyi  felsőoktatási  intézmény klinikai  központjában foglalkoztatott  egészségügyi
dolgozó foglalkoztatására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt alkalmazni kell,
továbbá  szakmai,  oktatói,  kutatói  és  tudományos  tevékenységet  –  a  tevékenységre  irányadó
képesítési és egyéb, jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével – a
jogviszonyától és beosztásától függetlenül végezhet.

(2)  Az  egészségügyi  felsőoktatási  intézményben  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban
foglalkoztatott alkalmazott az e törvényben, illetve a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglalt
feltételek teljesítése esetén a 27. § (1) bekezdése szerint oktatói munkakörben, illetve a 33. § (2)
bekezdése szerint  kutatói munkakörben is  foglalkoztatható azzal,  hogy a betegellátásra irányuló
jogviszonyban és  az oktatói,  illetve kutatói  munkakör ellátására irányuló jogviszonyban végzett
tevékenység munkaidő szempontjából egy jogviszonyban végzett munkának minősül.

(3) A (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az oktatói és kutatói munkakörhöz szabadságként
kizárólag pótszabadság jár, melynek igénybevételét a rendes szabadsággal együtt a klinikai központ
elnöke engedélyezi. A klinikai képzésben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozó oktatást kiegészítő és segítő feladatokban részt vehet. A kettős feladatellátást eredményező
foglalkoztatás esetén az egyes tevékenységekre vonatkozó díjazási szabályokat kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdés szerinti foglalkoztatottak a kettős feladatellátási kötelezettségük és jogviszonyuk
körében mind az egészségügyi  minimumfeltételek,  mind az oktatási  akkreditáció szempontjából
teljes értékű alkalmazottnak minősülnek.”

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 239. §
Módosítás jellege: elhagyás

[239. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a) 97. § (3) bekezdésében az „alapján” szövegrész helyébe a „szerint” szöveg,
b) 97/A. § (7) bekezdésében a „foglalt” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,
c) 98. § (4) bekezdésben a „foglalt” szövegrészek helyébe a „meghatározott” szöveg,
d) 99. § (7) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg
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lép.]

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - 2012. évi CCV. törvény 237/J. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„(5) A miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a honvédelmi egészségügyi szolgáltató számára az
Eütv. 247. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, az egészségügyi szolgáltatás – ide értve a telemedicina
keretében  nyújtott  egészségügyi  szolgáltatást  is  –  megkezdésére  és  gyakorlására  vonatkozó
általános szabályokat,  valamint  a  működési  engedélyezési eljárásra,  a  bejelentés alapján történő
egészségügyi szolgáltatás – ide értve a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatást is
– érdekében a hatósági nyilvántartásba vételre, továbbá a hatósági nyilvántartás személyes adatokat
nem  tartalmazó  adattartalmára  vonatkozó  szabályokat  tartalmazó  [külön  ]jogszabályban
meghatározott közreműködő személy vagy szervezet igénybevételét.”

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - 2012. évi CCV. törvény 237/K. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyre vonatkozó kérelmet a honvédelmi egészségügyi szolgáltató
vezetője útján,  annak véleményével  ellátva kell  felterjeszteni  döntéshozatal  céljából  a  miniszter
részére. A miniszter a döntéséről egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
felelős szerv vezetőjét.”

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - 2012. évi CCV. törvény 237/K. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„(4) Az egészségügyi munkakörű katona a szolgálati viszony keretében – az Eütv. 3. § i) pontja
szerinti  sürgős  szükség  esetét  és  [külön  ]jogszabályban  meghatározott  eseteket  kivéve  –  nem
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nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más – e törvény hatálya alá
nem  tartozó  –  jogviszonyban  már  ugyanazon  betegség  tekintetében  egészségügyi  szolgáltatást
nyújtott.”

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - 2012. évi CCV. törvény 237/L. § (3) bekezdés 
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a magasabb vezető illetményének összegét egyedileg a miniszter –
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője egyetértésével, az ő irányítása alá
tartozó  egészségügyi  szolgáltatók  magasabb  vezetőinek  juttatásai  megállapítására  vonatkozó
alapelvekkel  összhangban  –  állapítja  meg  azzal,  hogy  az  egészségügyi  munkakörű  katonának
minősülő”

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - 2012. évi CCV. törvény 237/L. § (7) bekezdés záró
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona szolgálati viszonyban töltött ideje és
a fizetési fokozatának megállapítása során

a) a 92. § (2a) bekezdése szerinti pótszabadság mértéke szempontjából irányadó szolgálati időt,
b)  az  egészségügyi  tevékenység  végzésére  irányuló  szabadfoglalkozás  keretében,  egyéni
egészségügyi  vállalkozóként,  egyéni  cég  tagjaként,  társas  vállalkozás  tagjaként,  egyházi
személyként  vagy vallási  egyesület  vallásos  szertartást  hivatásszerűen  végző  tagjaként  töltött
időt, és
c) ha ezen időtartam korábban nem került beszámításra, akkor a PhD fokozat megszerzése esetén
a doktori képzésben töltött időt

kell  figyelembe  venni. Ha  a  szolgálati  viszonyban  töltött  idő  számításánál  az  azonos  naptári
időszakra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható
be.”

Módosítópont sorszáma: 93.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 247. § - 2012. évi CCV. törvény 237/L. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

247. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„(13)  [A  z(1)]Az  (1) bekezdés  szerinti  egészségügyi  munkakörű  katona  az  önként  vállalt
többletmunkáért  –  ideértve  az  önként  vállalt  ügyeletet  és  készenlétet  is  –  díjazásra  jogosult,
melynek  mértékét  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  és  az  (1)  bekezdés  szerinti  egészségügyi
munkakörű katona – a (11) bekezdés szerinti keretek között – külön megállapodásban állapít meg.
Az  (1)  bekezdés  alá  tartozó  egészségügyi  munkakörű  katona  önként  vállalt  többletmunkájának
díjazására az Eütev. nem alkalmazható.”

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 248. §
Módosítás jellege: módosítás

248. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdése a következő 43. és 44.
ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

„43. a 237/L. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkaköröket[.],
44.  a  SARS-CoV2  járványhelyzethez  kapcsolódóan,  méltányosságból  meghosszabbított
egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjét.”

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 249. §
Módosítás jellege: módosítás

249. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 141. alcíme a következő 247/Y. és 247/Z. §-
sal egészül ki:

„247/Y. §

(1) A Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt állomány tagjának és a tényleges
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kihirdetésétől a honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII.
2.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napig teljesített túlszolgálata tekintetében – a 247/H. §
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(2) és (3) bekezdésétől eltérően – a túlszolgálatért annak időtartamával azonos mértékű szabadidő
jár,  amelyet  legkésőbb  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
60 napon belül kell kiadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az az (1) bekezdés szerint túlszolgálatot
teljesítő, aki a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.

247/Z. §

(1)  Ha  a  hivatásos  vagy  szerződéses  állományú  katona  szolgálatképtelensége  igazolhatóan  az
egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is
fennáll, a 119. § (2) bekezdésétől eltérően az egészségügyi szabadság méltányosságból a 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig
meghosszabbítható.

(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365.
napján folyósítható ellátást kell folyósítani.”

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 251. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

251. §

Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a) 137. § (2) bekezdésében az „A legénységi állomány tagja, továbbá az állomány próbaidős tagja
kizárólag laktanyai elhelyezésre vagy helyőrségi szálló férőhely [juttatásra]juttatására jogosult.”
szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 252. § - 2013. évi XCVII. törvény 12/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

252. §

A  honvédségi  adatkezelésről,  az  egyes  honvédelmi  kötelezettségek  teljesítésével  kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„(2)  Az  [alapnyilvántartás  adatai  közül  a  munkáltató  megnevezése,  ]Infotv.  26.  §  (2)
bekezdésében foglalt adatokon túl közérdekből nyilvános adat az egészségügyi állomány [tagjának
neve,  továbbá  a]tagja  munkáltatójának  megnevezése  és besorolására  vonatkozó  [adat
közérdekből nyilvános adat]adata is.”
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Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 254. § - 2015. évi XLII. törvény 317/B. § (1) bekezdés a) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

254. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő XXX/A. Fejezettel egészül ki:

„317/B. §

(1) A szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
a) a 154-158. § szerinti illetmény helyett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. mellékletében meghatározott illetmény 106%-ára jogosult,
az Eszjtv. 8. § [(9), illetve (9a) ](8a)-(9a) bekezdése alapján részére meghatározott gyakorlati idő
figyelembevételével,”

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 254. § - 2015. évi XLII. törvény 317/B. § (2) bekezdés a) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

254. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő XXX/A. Fejezettel egészül ki:

„(2) A rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
a)  a  289.  §  szerinti  illetmény  helyett  az  Eszjtv.  1.  mellékletében  meghatározott  illetményre
jogosult,  az  Eszjtv.  8.  §  [(9),  illetve  (9a)  ](8a)-(9a)  bekezdése  alapján  részére  meghatározott
gyakorlati idő figyelembevételével,”

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 254. § - 2015. évi XLII. törvény 317/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

254. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő XXX/A. Fejezettel egészül ki:
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„(4) Az egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges gyakorlati időt az Eszjtv. 8.
§ [(9) és (9a) ](8a)-(9a) bekezdésében foglalt idők figyelembevételével kell megállapítani.”

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 255. §
Módosítás jellege: módosítás

255. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő 342/C. és 342/D. §-sal egészül ki:

„342/C. §

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az egészségügyi feladatot ellátó
szakdolgozói  pótlékra  jogosító  szolgálati  beosztásokat  és  munkaköröket,  a  pótlék  mértékét  és
megállapításának részletes feltételeit.

342/D. §

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódóan,  méltányosságból  meghosszabbított  egészségügyi  szabadság  megállapításának
eljárásrendjét.”

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 257. §
Módosítás jellege: kiegészítés

257. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény a következő 363/A. §-sal egészül ki:

„363/A. §

(1) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás
SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a 147. § (2)
bekezdésétől  eltérően  az  egészségügyi  szabadság  méltányosságból  a  27/2021.  (I.  29.)  Korm.
rendelet  szerinti  veszélyhelyzet  megszűnését  követő  legfeljebb  hatodik  hónap  végéig
meghosszabbítható.

(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365.
napján folyósítható ellátást kell folyósítani.”
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Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 257. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

257. §

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény

f) 65. § (3) bekezdés a) pontjában a  [„vagy közalkalmazotti” ]„közalkalmazotti”  szövegrész
helyébe  a  [„álláshelyre,  munkakörbe,  közalkalmazotti  munkakörbe,  ]„közalkalmazotti,
egészségügyi szolgálati jogviszonyban [betölthető munkakörbe vagy” ]betölthető” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 269. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

269. §

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény
a) 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) és (2) bekezdésében, [2. § (3) ](3) bekezdés b) pontjában, (4)
bekezdés b) pontjában, (5) bekezdésében, 3. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 4. § (1)-(3) és (6)
bekezdésében, 8. § a) pontjában a „2021. évi népszámlálás” szövegrész helyébe a „népszámlálás”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(6) A 3. § (4)  [bekezdés]bekezdése nem alkalmazható a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál
foglalkoztatott,  a  3.  §  (2)  [bekezdés]bekezdése szerinti  többletkötelezettséget  nem  vállalt
honvédelmi alkalmazottra.”

Módosítópont sorszáma: 106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (8) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(8) A miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a honvédelmi egészségügyi szolgáltató számára az
Eütv. 247. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, az egészségügyi szolgáltatás – ide értve a telemedicina
keretében  nyújtott  egészségügyi  szolgáltatást  is  –  megkezdésére  és  gyakorlására  vonatkozó
általános szabályokat,  valamint  a  működési  engedélyezési eljárásra,  a  bejelentés alapján történő
egészségügyi szolgáltatás – ide értve a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatást is
– érdekében a hatósági nyilvántartásba vételre, továbbá a hatósági nyilvántartás személyes adatokat
nem  tartalmazó  adattartalmára  vonatkozó  szabályokat  tartalmazó  [külön  ]jogszabályban
meghatározott közreműködő személy vagy szervezet igénybevételét.”

Módosítópont sorszáma: 107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti  engedélyre vonatkozó kérelmet a honvédelmi egészségügyi
szolgáltató vezetője útján, annak véleményével ellátva kell felterjeszteni döntéshozatal céljából a
miniszter részére. A miniszter a döntéséről egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi  szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetőjét.”

Módosítópont sorszáma: 108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(5) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében – az
Eütv. 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetét és [külön ]jogszabályban meghatározott eseteket
kivéve – nem nyújthat  egészségügyi  szolgáltatást  ugyanazon személy számára,  akinek más – e
törvény  hatálya  alá  nem  tartozó  –  jogviszonyban  már  ugyanazon  betegség  tekintetében
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egészségügyi szolgáltatást nyújtott.”

Módosítópont sorszáma: 109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(5)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  egészségügyi  honvédelmi  alkalmazott  honvédelmi  alkalmazotti
jogviszonyban  töltött  idejét  és  fizetési  fokozatát  a  83.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  szerint  kell
megállapítani, továbbá be kell  számítani a szabadfoglalkozás keretében, az egyéni egészségügyi
vállalkozóként, az egyéni cég tagjaként, a társas vállalkozás tagjaként, az egyházi személyként vagy
vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött idejét, és a PhD fokozat
megszerzése  esetén  a  doktori  képzésben  töltött  időt,  ha  ezen  időtartam  korábban  nem  került
beszámításra. Ha  a  honvédelmi  alkalmazotti  jogviszonyban  töltött  idő  számításánál  az  azonos
naptári időszakra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony
számítható be.”

Módosítópont sorszáma: 110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(8) Ahol  [a ]törvény vagy miniszteri rendelet az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi
alkalmazott illetményét említi, ott az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó – a
89/C.  §  szerinti  esetben a  megnövelt  –  illetményt,  vagy a (3)  bekezdés  szerinti  illetményt  kell
érteni.”

Módosítópont sorszáma: 111.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (9) bekezdés a) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

273. §
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A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(9) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott esetében az Mt. 148. és 149. §-
át, 151. § (1)-(4) bekezdését és 152. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díj
megállapításakor

a) az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó – 89/C. § (1) [bekezdés]bekezdése
szerinti esetben megnövelt – illetményt vagy a (3) bekezdés szerinti illetményt,

kell figyelembe venni.”

Módosítópont sorszáma: 112.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(10) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott esetében a jubileumi jutalom
alapjául szolgáló illetmény összegébe a [89/D. § ](2) [bekezdése]bekezdés szerinti – a 89/C. § (1)
bekezdése szerinti esetben megnövelt – illetmény vagy a [89/D. § ](3) [bekezdése]bekezdés szerinti
illetmény,  valamint  a  [89/D.  §  ](4)  [bekezdése]bekezdés szerinti  vezetői  juttatás  összegét  kell
beszámítani.”

Módosítópont sorszáma: 113.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (11) bekezdés 
nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„(11)  A  miniszter  közjogi  szervezetszabályozó  eszközben  –  az  Eszjtv.  hatálya  alá  tartozó
foglalkoztatottakra vonatkozó feltételekre és mértékre tekintettel  – megállapítja  az (1) bekezdés
szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott  részére  az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetményén
felül különösen a”

Módosítópont sorszáma: 114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 273. § - 2018. évi CXIV. törvény 89/F. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

273. §

A  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.  törvény  a  következő  V/A.
Fejezettel egészül ki:

„89/F. §

(1)  A  miniszter  döntése  alapján  –  az  egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv
vezetőjének erre irányuló kezdeményezése esetén, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője
véleményének kikérését követően – egészségügyi  közfeladat ellátása érdekében az egészségügyi
honvédelmi alkalmazott határozott időre kirendelhető egy másik fenntartóhoz tartozó egészségügyi
szolgáltatóhoz.  A  kirendelés  nem  veszélyeztetheti  a  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató
alaprendeltetéséből, valamint a Hvt.-ből fakadó feladatainak ellátását.”

Módosítópont sorszáma: 115.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 274. §
Módosítás jellege: módosítás

274. §

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. §-a a következő 35.
ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben [megállapítsa)]állapítsa meg)

„35. a 89/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkaköröket.”

Módosítópont sorszáma: 116.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 276. §
Módosítás jellege: módosítás

276. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Belföldi
a) – a [Tbj. 22. § ](3) bekezdés alkalmazásában – az a Magyarországon élő magyar állampolgár
is,
b)  –  a  [Tbj.  ]43.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alkalmazásában  –  az  a  legalább  egy  éve
Magyarországon élő magyar állampolgár is,

aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése
szerinti  – a  külföldön,  illetve a nemzetközi  szervezet  szociális  biztonsági  rendszerében létrejött
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biztosításra vonatkozó – bejelentést nem teljesített.”

(2) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (7) bekezdés szerint belföldinek minősülő magyar állampolgár esetében a  [Tbj. 22. § ](3)
[bekezdése]bekezdés és a [Tbj. ]43. § (2) bekezdése szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.”

Módosítópont sorszáma: 117.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 286. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. §-a a következő (8a)
bekezdéssel egészül ki:

„(8a)  Ha  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban  töltött  idő  számításánál  az  azonos  naptári
időszakra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható
be.”

Módosítópont sorszáma: 118.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 287. § - 2020. évi C. törvény 19. § (19) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

287. §

Az egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  2020.  évi  C.  törvény 19.  §-a  a  következő (19)
bekezdéssel egészül ki:

„(19) A 4. § (10) bekezdésétől eltérően[ a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
vezetője 2023. március 1. napjáig végezhet gyógyító-megelőző tevékenységet.]

a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vezetője 2023. március 1. napjáig,
b) a klinikai központ vezetője

gyógyító-megelőző tevékenységet végezhet.”

Módosítópont sorszáma: 119.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 291. §
Módosítás jellege: módosítás

291. §

E törvény
a) 8. és 9. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján,
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b) 10. és 11. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján,
c) 12. és 13. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
d) 72. §-a, 73. §-a, 74. §-a és 229. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
e) 128. § (1) bekezdése[ ], 131. §-a [,]és 151. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján,
f) 137. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése
alapján,
g) 137. § (2) és (3) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és
35. cikk (1) bekezdése alapján,
h) 158-160. §-a és 223. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
i) 225. és 226. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján,
j) 228. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 120.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 291. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

291. §

E törvény
j) 24. alcíme és 228. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 121.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 37. § (3) bekezdés … [melynek]amelynek célja…

2. 39. § (4) bekezdés
…vállalkozás [előre láthatóan ]előreláthatóan 
képes …

3. 53. § (3) bekezdés
… [felügyelő bizottságát ]felügyelőbizottságát és 
…

4. 58. § (1) bekezdés …esetben [az]a 44…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

5. 58. § (3) bekezdés g) pont …és [papír alapon ]papíralapon is …

6. 58. § (5) bekezdés …és [az]a 44…

7. 61. § (1) bekezdés
…törvény [hatályba lépése ]hatálybalépése előtt 
…

8. 65. § (3) bekezdés f) pont
…személy [vagyonmérleg]vagyonmérleg- és 
[vagyonleltár tervezetére ]vagyonleltár-
tervezetére a …

9. 65. § (6) bekezdés
…a [vagyonleltár tervezetben ]vagyonleltár-
tervezetben köteles …

10. 71. § (2) bekezdés
…törvény [hatályba lépése ]hatálybalépése előtt 
…

11. 109. § (1) bekezdés

…adott [előleg-fizetési]előlegfizetési időpontban…

…helyi [iparűzési adóelőleg ]iparűzési-adóelőleg 
50 …

12. 109. § (2) bekezdés
…fizetendő [előleg-részlet]előlegrészlet 
összegével…

13. 109. § (3) bekezdés a) pont
[beszámoló-készítésre]beszámolókészítésre 
kötelezett…

14. 109. § (3) bekezdés b) pont
[beszámoló-készítésre]beszámolókészítésre 
nem…

15. 46. alcím címe
…helyi [iparűzési adókönnyítésnek ]
iparűzésiadó-könnyítésnek az …

16. 55. alcím címe
Ingyenes [közterület használattal ]közterület-
használattal kapcsolatos …

17. 128. § (5) bekezdés e) pont
lakó-[,] vagy… 
… ki-[,] és… 
… valamint[,] a…

18.
150. § - 1993. évi XLVIII. 
törvény 28/B. § (3) bekezdés

…fős [bíráló bizottságot ]bírálóbizottságot hoz …

…A [bíráló bizottság ]bírálóbizottság javaslata …

19.
190. § - 1997. évi CLIV. törvény 
247. § (1) bekezdés b) pont

…– [ide értve ]ideértve a … 
…– [ide értve ]ideértve a …

20.
209. § - 2005. évi XCV. törvény 
1. § 23. pont nyitó szövegrész

…érvényes [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedéllyel …

21.
210. § (2) bekezdés - 2005. évi 
XCV. törvény 16. § (2e) bekezdés

…továbbiakban: [kontingens-
engedély)]kontingensengedély).… 
…A [kontingens engedély ]kontingensengedély 
tartalmára …

22.
210. § (2) bekezdés - 2005. évi 
XCV. törvény 16. § (2f) bekezdés

…a [kontingens engedély ]kontingensengedély 
jogosultja …
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23.
247. § - 2012. évi CCV. törvény 
237/J. § (5) bekezdés

…– [ide értve ]ideértve a … 
…– [ide értve ]ideértve a …

24.
247. § - 2012. évi CCV. törvény 
237/L. § (7) bekezdés c) pont

…a [PhD fokozat ]PhD-fokozat megszerzése …

25.
273. § - 2018. évi CXIV. törvény 
89/A. § (8) bekezdés

…– [ide értve ]ideértve a … 
…– [ide értve ]ideértve a …

26.
273. § - 2018. évi CXIV. törvény 
89/D. § (5) bekezdés

…a [PhD fokozat ]PhD-fokozat megszerzése …

27.
286. § (2) bekezdés - 2020. évi C. 
törvény 8. § (9a) bekezdés e) pont

a [PhD fokozat ]PhD-fokozat megszerzése …

Indokolás

1. A hivatkozott jogszabály címének helyesbítése, továbbá technikai pontosítás szükséges. Emellett
az  önfoglalkoztatók  kompenzációs  támogatásáról  szóló  kormányrendelet  szerinti  támogatási
szabályokat  a  támogatási  jogviszony  meghirdetett  feltételekkel  történő  lezárása,  és  a
visszakövetelési  szabályok  érvényesítése  érdekében  szükséges  törvényi  szinten  átmenetileg
fenntartani. 
2. Az új 14. §-hoz A javaslat a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm.
rendeletnek  (a  továbbiakban:  502/2020.  Kr.)  személyi  és  tárgyi  hatályával  egyező  rendelkezést
tartalmaz. A rendelkezés tág személyi kört fed le, hiszen nem csak a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.  évi  V.  törvényben (a  továbbiakban:  Ptk.)  szabályozott  jogi  személyekre terjed ki,  hanem
minden olyan  jogi  személyre  és  a  nem jogi  személy szervezetre,  amely polgári  jogi  alapon,  a
létesítés szabadságának elvén alapulva jön létre. E körön kívüli közjogi szervezetekre, a törvény
által létrehozott szervezetekre a rendelkezések közvetlenül nem vonatkoznak. Az alcím kizárólag az
átmeneti rendelkezéseket tartalmazza, így a jogi személyek a Ptk., a létesítő okiratuk, illetve a rájuk
ágazati  előírásoknak  megfelelően  működhetnek  ismét.  Jelezni  kell,  hogy  az  alcímben  jelölt
veszélyhelyzet  nem  csupán  az  502/2020.  Kr.  1.  §-ában  megjelölt  kormányrendelettel  elrendelt
veszélyhelyzetet jelenti. Ebből azonban nem következik, hogy az 502/2020. Kr. azon rendelkezései,
amelyek  a  veszélyhelyzet  idejére  vagy  veszélyhelyzet  megszűnését  követően  írnak  elő
rendelkezéseket  (különösen  a  veszélyhelyzet  megszűnését  követő  90.  napra  összehívandó
döntéshozó  szervi  ülésekre  vonatkozó  előírások)  és  e  törvény  azonos  szabályozási  célú
rendelkezései  más-más  időpontra  vonatkoznának.  A 27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  4.  §  (1)
bekezdés 12. pontja ugyanis ismét hatályba léptette az 502/2020. Kr., és a 4. § (2) bekezdése pedig
rögzítette, hogy ahol az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon a 27/2021. Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet is érteni
kell.  Az új  15.  §-hoz A rendelkezés  egy §-ban  sorolja  fel  azokat  az  eseteket,  amelyekben  az
502/2020.  Kr.  rendelkezéseire  figyelemmel  kötelező  döntéshozó  szervi  ülés  összehívása,
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döntéshozatal kezdeményezése. Az új 16. §-hoz A rendelkezés – az 502/2020. Kr. rendelkezéseivel
összhangban – a veszélyhelyzet alatt 2021. június 1-ig megszűnt tisztségek helyzetét rendezi, és a
jogi  személy  működésének  biztosítása  érdekében  kimondja,  hogy a  lejárt  mandátumra  tekintet
nélkül köteles a tisztségviselő a feladatát ellátni, ha a jogi személy – tehát a döntéshozó szerv, vagy
nyilvánosan  működő  részvénytársaság  esetében  az  ügyvezetés  –  döntést  nem  hozott.  A
könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására, új könyvvizsgáló választására a veszélyhelyzet
alatt  2021.  május  31-ig  hatályos  veszélyhelyzeti  szabályok  alapján  a  döntéshozó  szerv  és  az
ügyvezetés  is  –  utóbbi  a  döntéshozó szerv hatáskörében eljárva  – jogosult  volt.  A rendelkezés
figyelemmel  van  azokra  az  esetekre  is,  amikor  a  jogi  személy  valamely  tisztségviselőjének
megbízatása az egyébként előírt,  kötelezően összehívandó döntéshozó szervi ülés napjáig jár le.
Ebben az esetben is meghosszabbodnak a mandátumok. A rendelkezés a Ptk. 3:17. § (6) bekezdése
alól  ad  felmentést,  amely  szerint  csak  a  szabályszerűen  közölt  napirenden  szereplő  kérdésben
hozható csak döntés,  kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult  jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés tárgyalásához hozzájárul. A rendelkezés lehetőséget ad arra, hogy a már kiküldött
napirendre új napirend kerüljön fel,  még akkor is, ha az nem felel  meg a szabályos közlésnek,
vagyis nem a jogi személy típusra, gazdasági társasági formára előírt határidőben kerül közlésre a
tagokkal, és emiatt a határozatképes döntéshozó szerv hozhatna érvényes határozatot a kérdésben. A
Ptk. 3:17. § (6) bekezdésében írt kivételi feltételnek tehát nem kell teljesülnie ahhoz, hogy érvényes
határozat  szülessen.  A javaslat  rendezi  azt  a  kérdést  is,  amikor  a  jogi  személy  nem köteles  a
veszélyhelyzet  alatt  felmerült  ok  miatt  döntéshozó  szervi  ülést  összehívni.  Az új  17.  §-hoz A
rendelkezés fenntartja az 502/2020. Kr. 8. § (1) bekezdésében foglalt szabályt. Az új 18. §-hoz Az
502/2020. Kr. a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében önálló szabályrendszert hozott
létre, azért indokolt, hogy a speciális rendelkezések veszélyhelyzet utáni időszakra átnyúló elemei is
önállóan legyenek rendezve. A § (7) bekezdése rendezi, hogy ha a különböző okokból összehívandó
közgyűléssel  kapcsolatos  intézkedések,  a  meghívók  közzététele  között  néhány  nap  telne  el,  a
nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult egy meghívóban közzétenni az összes
napirendi  pontot.  Lehetséges  azonban az  is,  hogy ezen intézkedések és  az  ún.  éves  közgyűlés,
elsődlegesen a számviteli beszámoló elfogadására nyitva álló határidő között kevesebb, mint 180
nap lenne, így a javaslat a § (8) bekezdésében továbbra is biztosítja, hogy a számviteli beszámoló
elfogadására összehívandó közgyűlésen történjen meg a veszélyhelyzet alatt meghozott ügyvezetési
döntések felülvizsgálata  is.  Az új 19.  §-hoz A rendelkezés kimondja,  hogy a folyamatban lévő
döntéshozó  szerv  általi  döntéshozatali  eljárásokat  az  502/2020.  Kr.  rendelkezései  szerint  kell
lebonyolítani. A rendelkezések biztosítják, hogy azokra az esetekre is megfelelően alkalmazhatóak
legyenek az 502/2020. Korm. rendelet  rendelkezései, ahol a jogi személy döntéshozó szervének
döntéshozatala a veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
alkalmazásával került előkészítésre, elindításra, azonban maga a határozat már a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnte után születik meg. Figyelemmel arra, hogy az
alcím  több  rendelkezése  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  meghozott  határozatokat  említi,
egyértelműsíteni  kell,  hogy ezek,  az  502/2020.  Korm.  rendelet  szabályai  szerint  meghozott,  de
ténylegesen  a  törvény  hatálybalépését  követően  megszülető  határozatok  tekintetében  is  a
veszélyhelyzet ideje alatt meghozott határozatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ezáltal
az alcím rendelkezéseinek alkalmazása, értelmezése során azonos megítélés alá esnek a ténylegesen
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a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet ideje után, de a veszélyhelyzetben alkalmazandó
szabályok alkalmazásával hozott határozatok. Annak érdekében, hogy a javaslat teljes összhangban
álljon  az  502/2020.  Korm.  rendelettel,  a  (2)  bekezdés  garanciális  okokból  megismétli,  hogy a
nyilvánosan  működő  részvénytársaság  esetében  a  határozat  nyilvánosságra  hozatalának
időpontjához kell kötni a jogvesztő határidő kezdő időpontját. 
3. Az  új  14.  §-hoz  
A veszélyhelyzet során a  személy-  és vagyonegyesítő  szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletnek a társasházakkal
összefüggésben megfogalmazott  szabályai  gyakorlatilag  megegyeztek a  COVID-19 világjárvány
miatti első veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek  működésére  vonatkozó  eltérő  rendelkezésekről  szóló  102/2020.  (IV.  10.)  Korm.
rendeletben szereplő társasházi szabályokkal. (Azzal, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletbe
nem került  bele  a  102/2020.  (IV.  10.)  Korm.  rendelet  15.  §-a  szerinti,  a  társasház  szerveinek
törvényességi  felügyeleti  eljárására  vonatkozó  veszélyhelyzeti  rendelkezés.)
A rendelkezés utal arra, hogy az e törvényben foglalt rendelkezések a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII.  törvény (a  továbbiakban:  Tt.)  rendelkezéseihez  képest  eltérő  szabályokat  állapítanak
meg.
Az  új  15.  §-hoz
Szükséges  kimondani,  hogy ha valamely kötelező döntés  határideje  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt
2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben a veszélyhelyzet ideje
alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben 2021. október
15-ig  kell  a  közgyűlésnek  döntenie.
Az  új  16.  §-hoz
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésén túli időszakra vonatkoztak
az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet azon rendelkezései, amelyek kimondták, hogy a 2021. június
1.  napjáig  vagy azt  megelőzően lejárt  megbízású közös  képviselő  (intézőbizottság),  valamint  a
számvizsgáló  bizottság  illetve  valamely  tulajdonostárs  a  közös  képviselői  (intézőbizottsági)
feladatokat a közgyűlésen megválasztandó közös képviselő (intézőbizottság) megbízatásáig köteles
ellátni. A javaslat fenntartja e szabályokat.
4. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvény által a
jelenleg még nem közjegyzői iroda formájában működő közjegyző számára előírt, közjegyzői iroda
alapítására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet következtében számottevően nehezebbé vált.
Ezért a módosítás a közjegyzői iroda formájában történő működésre vonatkozó, 2022. január 1-
jével  hatályba  lépő  kötelezettséget  egy  évvel,  2023.  január  1-jére  halasztja.  E  módosítással
összefügg a Kjtv. 182. § (11) és (12) bekezdésének módosítása. 
5. Szövegpontosító javaslat. 
6. A hivatkozott jogszabály számának helyesbítése szükséges. 
7. Figyelemmel arra, hogy a hatályos fizetésképtelenségi szabályozás a csődeljárás vonatkozásában
sem tartalmaz eljárást kizáró okot arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő gazdálkodás rendjét sértő
bűncselekményt követett el, ezt a szabályt a reorganizációs eljárásban sem indokolt kimondani. 
8. Eljárást gyorsító szabályként indokolt kimondani, hogy a reorganizációs eljárásban nincs helye
félbeszakadásnak,  szünetelésnek,  felfüggesztésnek,  beavatkozásnak  és  a  Pp.  szerinti
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költségkedvezmény engedélyezésének sem. 
9. Terminológiai pontosítás. 
10. A reorganizációs szakértőt az előzetes vizsgálatára tekintettel megillető díjat a vállalkozás akkor
fizeti meg, amikor a bíróság elrendeli a reorganizációs eljárást. A bíróság a reorganizációs eljárást
elrendelő végzésében kötelezi a vállalkozást ennek a díjnak a megfizetésére. 
11. Terminológiai pontosítás. 
12. Jogszabályi hivatkozás pontosítása, továbbá szövegezési pontosítás arra vonatkozóan, hogy a
vállalkozás köteles intézkedni az iránt, hogy a fizetési megbízásait a reorganizációs szakértőnek
ellenjegyzésre bemutassa. 
13., 16. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási intézkedésekkel összefüggő
utaló rendelkezés kiegészítése, és pontosítása arra vonatkozóan, hogy ezeket az 57. § (1) és (2)
bekezdésére is alkalmazni kell. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

14. A reorganizációs  eljárást  a  bíróság  akkor  is  megszünteti,  ha  a  vállalkozás  a  bíróság  által
megszabott  határidőn  belül  nem  fizeti  meg  a  reorganizációs  szakértőt  -  az  előzetes  szakértői
vizsgálat elvégzésére tekintettel - megillető díjat. 
15. A bíróság a reorganizációs szakértőnek az előzetes szakértői vizsgálat elvégzésére tekintettel
járó díj megfizetésére a reorganizációs eljárást elrendelő végzésében kötelezi az adóst, és ebben
meghatározza a fizetési határidőt is. 
17. Terminológiai pontosítás. 
18. Terminológiai pontosítás. 
19. A  reorganizációs  eljárásra  vonatkozó  szabályoknál  biztosítani  kell,  hogy  a  korábbi
veszélyhelyzeti  kormányrendeletek alapján kezdeményezett  eljárásokban a korábbi  szabályokból
alkalmazni lehessen azokat, amelyek a reorganizációs eljárásban résztvevő felekre kedvezőbbek. 
20. Az átmeneti rendelkezés pontosítása arra vonatkozóan, hogy a Cstv. eltérő szabályait a 2022.
december 31-éig benyújtott, csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményező kérelmek alapján
indított eljárásokra kell alkalmazni. 
21. A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett hitelezők meghatározásának pontosítása. 
22. Szövegpontosító javaslat. 
23. A rendelkezés  célja,  hogy  a  fizetési  moratórium  időszaka  2021.  szeptember  30.  napjáig
meghosszabbodjon. A javaslat a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös
szabályainak  bevezetéséről  szóló  637/2020.  (XII.  22.)  Korm.  rendelet  fenntartását  szolgálja.  A
fizetési moratórium 2021. január 1-jétől hatályban lévő feltételei nem változnak. 
24.,  120. Lásd  a  T/16367/9/1.,  3.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
25., 28. A módosító javaslat a koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak
hozzátartozóinak  megsegítésére  létrehozott,  közhasznú  tevékenységet  végző  alapítvány  (a
továbbiakban:  Alapítvány)  adatkezelésére  vonatkozó  szabályozását  tartalmazza.  Eszerint  az
Alapítvány  a  koronavírus-járvány  miatt  elhunyt  személy  Polgári  Törvénykönyv  szerinti
hozzátartozójának  támogatásra  irányuló  kérelme  esetén,  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett
nyilvántartásokból, adatigénylés útján ellenőrzi a kérelmező támogatásra való jogosultságát. 
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A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

26. A rendelkezés a veszélyhelyzet idején lejárt hivatalos okmányok veszélyhelyzet megszűnését
követő érvényességének idejét állapítja meg, összhangban a veszélyhelyzet idején az okmányokra,
továbbá az  ügyintézésre vonatkozó egyes  szabályok megállapításáról  szóló  500/2020.  (XI.  13.)
Korm.  rendeletben  foglaltakkal  és  a  törvényjavaslat  közgyógyellátási  igazolványra  vonatkozó
rendelkezésével, és figyelemmel a vezetői engedélyekre vonatkozó európai uniós szabályozásra. 
27. A javaslat 79. §-a a veszélyhelyzet és az azt követő meghatározott időszak során lejáró hatályú
építésügyi  hatósági  engedélyek  hatályának  egy éves  meghosszabbításáról  rendelkezik.  A kezdő
időpont december 15-e, tehát a javaslat hatályba lépése előtt lejáró hatályú engedélyek esetében
visszamenőleges lesz az intézkedés, a hatály tulajdonképpen „feléled”. Emiatt előfordulhat, hogy a
hatály  lejártára  tekintettel  folyamatban  vannak  vagy  már  történtek  is  különböző  hatósági
intézkedések,  pl.  bírság  kiszabása  a  már  hatálytalan  építési  engedély  alapján  folytatott  építési
tevékenység miatt. Mivel a javaslat erejénél fogva az engedélyek újból hatályosak lesznek, ezeket
az  intézkedéseket  kezelni  kell:  a  folyamatban  lévő  eljárásokat  meg  kell  szüntetni,  a  már
megállapított szankciókról ki kell mondani, hogy azoknak nem kell eleget tenni. Erre tesz javaslatot
a módosítás. 
29. Szövegpontosító  javaslat.  A javaslat  biztosítja,  hogy  a  közgyógyellátási  igazolványok  és
jogosultságok érvényességének meghosszabbítása csak a még életben lévő személyek tekintetében
történjen meg. 
30. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011.  évi  CXCI.  törvény 33/B.  §-a  szerinti  nyilatkozatok  alapján  induló  eljárások  tekintetében
indokolt a hatóságok számára kellő felkészülési időt biztosítani. 
31. Szövegpontosító javaslat. 
32. Az  (1)  bekezdéshez:  A koronavírus  világjárvány  miatti  veszélyhelyzettel  leginkább  sújtott
ágazatok  újraindításának  elősegítése  érdekében  a  törvény  hatálybalépésének  napja  és  2021.
december  31.  között  az  Szja  tv.  szerinti  reprezentáció  vagy üzleti  ajándék címén adott  juttatás
mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól. A (2) bekezdéshez: A koronavírus
világjárvány okozta gazdasági visszaesés hatásának mérséklése, az újbóli munkába állás elősegítése
és  a  munkaerő kínálat  bővítése érdekében a 2021. december 31-ig terjedő időszakban szociális
hozzájárulási  adó kedvezmény igénybevétele  válik  lehetővé azon munkavállalók foglalkoztatása
esetén  is,  akik  a  munkába  állást  megelőző  183  napon  belül  legfeljebb  92  napig  voltak
munkavállalóként  biztosítottak.  Ez  a  kedvezmény  igénybevételének  széles  körű  kiterjesztését
jelenti,  mivel  korábban  szociális  hozzájárulási  adókedvezmény csak  azon  munkaerőpiacra  lépő
személlyel  kapcsolatban  volt  érvényesíthető,  aki  a  munkába  állást  megelőző  275  napon  belül
legfeljebb 92 napig volt biztosított. 
33. A  veszélyhelyzet  megszűnésével  összefüggő  átmeneti  szabályokról  és  a  járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 2021. június 30-áig teszi lehetővé, hogy a munkáltató
az  Szja  tv.  rendelkezéseihez  képest  magasabb  összegben  adhasson  béren  kívül  juttatásként
támogatást  a  SZÉP Kártya  egyes  alszámláira.  A juttatást  ebben  az  időszakban  csak  személyi
jövedelemadó terheli,  szociális hozzájárulási adó nem. A javaslat a 2021. év egészére kiterjeszti
annak lehetőségét, hogy a munkáltató béren kívüli juttatásként, csak személyi jövedelemadó fizetési
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kötelezettség mellett emelt összegű támogatást (a szálláshely alszámlára legfeljebb 400 ezer forint,
a  vendéglátás alszámlára legfeljebb 265 ezer forint,  a szabadidő alszámlára legfeljebb 135 ezer
forint) adhasson a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira. A támogatás a költségvetési szervek
munkavállalói esetében 400 ezer forintot meg nem haladóan, más munkáltatók esetében pedig 800
ezer forintot meg nem haladóan minősül béren kívüli juttatásnak, melyet csak 15 százalék személyi
jövedelemadó terhel. 
34. A javaslat  speciális  fizetési  könnyítési  (részletfizetés,  fizetési  halasztás)  lehetőséget  teremt,
amelynek  keretében  az  adózónak  elegendő  azt  igazolnia,  hogy  a  fizetési  nehézség  a
veszélyhelyzetre  vezethető  vissza.  A  tervezet  szerinti  fizetési  kedvezményt  az  adófizetésére
irányadó  határidő  leteltét  követően  bármely  adózó,  bármely  adónemre,  így  a  személyi
jövedelemadó  előlegére,  a  levont  jövedelemadóra  és  a  levont  járulékokra  is  egy  alkalommal,
legfeljebb 5 millió forint összegű adótartozásra vehető igénybe. A fizetési könnyítés iránti kérelmet
2021.  december  31-ig  lehet  benyújtani.  A javaslat  a  vállalkozások  számára  is  megteremti  a
legfeljebb 20% mértékű és legfeljebb 5 millió forint összegű adómérséklés lehetőségét, ha az adózó
igazolja,  hogy az adófizetési  kötelezettség teljesítése a veszélyhelyzetre visszavezethető okból a
vállalkozási  tevékenységét  ellehetetlenítené.  Az  adómérséklés  igénylése  esetén  az  e  törvénnyel
megállapított  speciális  fizetési  kedvezményre  nincs  lehetőség,  és  a  tervezet  szerinti  fizetési
kedvezmény igénybevétele mellett az általános szabályok szerinti adómérséklésre sincs lehetőség,
az általános szabályok szerinti fizetési kedvezmény igénylése azonban nem kizárt. Az adómérséklés
egy alkalommal és egy adónemre 2021. december 31-ig igényelhető. 
35. A módosítások  a  TAJ-számmal  rendelkező,  regisztráló  személyekre  vonatkozó  adatkezelési
rendelkezéseket tartalmazzák. 
36. Tekintettel  arra,  hogy  a  veszélyhelyzet  idején  megkezdődött  a  magyar  igazolvánnyal
rendelkezők regisztrációja és koronavírus elleni ingyenes védőoltással történő ellátása, ezért ennek
folytatása szükséges. A magyar igazolvánnyal rendelkezők esetében az adatok további kezelését az
is  indokolja,  hogy  amennyiben  szükséges  az  érintettek  egy  éven  belül  a  harmadik  dózis
védőoltáshoz is hozzájuthassanak.
37. Lehetőséget ad arra, hogy a regisztrált személy születési dátuma is átadható legyen az oltás
megszervezéséhez,  a  technikai  azonosító  megalkotásához,  ezzel  biztosítva  az  érintett  hiteles
adatainak rögzítését az EESZT-ben. 
38. A rövid megjelölés korábbi bevezetése miatt szükséges technikai pontosítás. 
39. A módosító  javaslat  a  törvényjavaslat  szövegét  annak  érdekében  egészíti  ki,  hogy a  helyi
önkormányzati  tulajdonban,  illetve  vagyonkezelésben  álló,  2020.  november  4.  napján  vagy azt
követően létesített parkolókra vonatkozóan parkolási díjat meg lehessen állapítani. 
40. Szövegpontosító javaslat. 
41. Szövegpontosító javaslat. 
42. A  Kormány  veszélyhelyzeti  kormányrendeletben  arról  döntött,  hogy  a  SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában résztvevő foglalkoztatottak részére 10
nap pótszabadságot biztosít. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet idején túlnyúló, 2023. év végéig
tartó hatásokkal bír a szabályozás, ezért indokolt a kapcsolódó törvény rendelkezések megalkotása. 
43. A módosítás törli rendelkezésből az elektronikus út kizárólagosságára vonatkozó részt. 
44. A Kormány 2020.  év  során,  a  COVID 19  járvány,  annak  gazdasági  hatásaira  figyelemmel
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mentesítette az autóbuszos szolgáltatókat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15/A. § (1) bekezdése szerinti piacfelügyeleti díj megfizetése alól
azzal  a  kitétellel,  hogy  a  2020-ban  megfizetett  piacfelügyeleti  díjat  a  2021.  évben  fizetendő
piacfelügyeleti  díjba kell  beszámítani.  E döntés  meghozatalakor  a  Kormány figyelembe vette  a
koronavírus-járvány miatt  az autóbuszos szolgáltatóknál jelentkező, az érdekképviseletek által is
jelzett  nehézségeket.  Az  érdekképviseletek  jelzése  szerint  e  nehézségek  számos  autóbuszos
szolgáltató esetében továbbra is fennállnak. Ennek következtében szükséges a 2021-re fizetendő
piacfelügyeleti  díj  50%-kal  történő  csökkentése.  Az  autóbuszos  közúti  személyszállítási
tevékenységre,  a  közlekedésszervező  tevékenységére  vonatkozó  piacfelügyeleti  eljárásra  és  a
piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság
mértékére  és  alkalmazására vonatkozó szabályokról  szóló 43/2019.  (III.  12.)  Korm. rendelet  (a
továbbiakban: 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdése szerint az autóbuszos hatóság
megállapítja az egyes szolgáltatók által fizetendő piacfelügyeleti díjat, amelyről legkésőbb minden
év  június  30.  napjáig  a  szolgáltatók  részére  értesítést  küld.  A fizetendő összeg  változása  miatt
indokolt  az értesítés határidejét  a  2021. évben július  31-ig kitolni.  A 43/2019.  (III.  12.)  Korm.
rendelet 9. §-a szerint a piacfelügyeleti díjat a szolgáltatók az értesítést követően, minden év július
31-ig fizetik meg az autóbuszos hatóságnak. Az értesítés határidejének változása miatt indokolt a
fizetési határidőt is módosítani a 2021. évben. A 2020. évhez hasonlóan szükséges rendelkezni a
már – a díjfizetés alól a 2020. évben adott mentesítéstől, illetve a 2021. évben adott díjfizetési
kedvezménytől függetlenül – megfizetett piacfelügyeletidíj-többleteknek a 2022. évi piacfelügyeleti
díjba  történő  beszámításáról.  Így  a  visszatérítéssel  járó  adminisztratív  terhek  csak  akkor
jelentkeznek, ha a beszámítandó többlet meghaladja a 2022. évi díjfizetési kötelezettséget. 
45. A  Covid19-világjárvány  idején  a  szabad  mozgás  megkönnyítése  érdekében  az  oltásra,
tesztelésre  és  gyógyultságra  vonatkozó  interoperábilis  igazolványok  (uniós  digitális  Covid-
igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és
tanácsi  rendelet  szerinti  uniós  igazolvány  kibocsátásához  szükséges  adatkezelési  szabályokat
rögzíti. 
46. A javaslat a SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódóan, méltányosságból meghosszabbított
egészségügyi  szabadságra  vonatkozó  egyes  átmeneti  szabályokat  állapítja  meg  a  pénzügyőrök
tekintetében.
47. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvény által a
jelenleg még nem közjegyzői iroda formájában működő közjegyző számára előírt, közjegyzői iroda
alapítására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet következtében számottevően nehezebbé vált.
Ezért a módosítás a közjegyzői iroda formájában történő működésre vonatkozó, 2022. január 1-
jével  hatályba  lépő kötelezettséget  egy évvel,  2023.  január  1-jére  halasztja.  Ennek megfelelően
szükséges a Kjtv.-ben elhelyezett átmeneti szabályok módosítása is. E módosítások összefüggenek
az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvény 105. § (5)
bekezdésének  módosításával.  Továbbá  jogszabály-kollízió  elkerülése  érdekében  az  új
rendelkezésnek egy másik bekezdésben történő elhelyezése szükséges. 
48. Szövegpontosító javaslat. 
49. Szövegpontosító javaslat. 
50. Szövegpontosító javaslat. 
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51. A tantermen kívüli, digitális munkarendben az oktatás mellett a nevelés is megszervezésre kerül,
ezért  szükséges  a  bevett  nevelés-oktatás  kifejezés  használata.  A köznevelési  jogszabályok  nem
ismerik a rendkívüli zárva tartás fogalmát, ezért óvoda esetében a rendkívüli zárva tartás helyett a
rendkívüli  szünet  kifejezés  használata  a  helyes,  melyet  a  köznevelési  jogszabályok  kellő
mélységben szabályoznak. 
52. Az oltási  stratégiát  támogató  elemzések  elengedhetetlen  előfeltétele  a  regiszter  létrehozása,
mely  keretében  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központ,  az  Országos  Kórházi  Főigazgatóság,
valamint az Országos Mentőszolgálat rendelkezésére álló adatok TAJ alapú információi a regiszter
vezetése  céljának  megfelelő  mértékig  összekapcsolásra  kerülhetnek.  A  javaslat  pontosan
meghatározza  azokat  az  eseteket,  amelyek  az  adatok  összekapcsolására  személy  azonosítására
alkalmas módon biztosítanak lehetőséget, rendelkezve arról is, hogy az adatok ilyen módon történő
összekapcsolása  csak  a  felsorolt  adatkezelési  célok  megvalósulásáig  lehetséges.  Az
egészségbiztosítási  szerv  adatkezelői  minőségét  támasztja  alá  az  a  tény,  hogy  a  regiszterben
nyilvántartani  tervezett  adatok  túlnyomó  többsége  jelenleg  is  a  kezelésében  áll.  A  fertőző
betegségektől  különálló  új  regiszter  létrehozását  indokolja,  hogy a  Covid–19  okozta  pandémia
jelenleg is fennáll, továbbá, hogy az oltási program eredményességének országos monitorozására,
az  egyes,  nyugati  és  keleti  vakcinák  hatékonyságának  széleskörű,  tudományos  összevetésére
Európában  nem áll  rendelkezésre  máshol  ilyen,  országos  adatbázis.  A regiszter  a  ma  felvetett
tudományos  kérdések  megválaszolásában  is  segítséget  nyújthat  a  továbbiakban.  A  javaslat
ugyanakkor  biztosítja  a  koronavírus  fertőzéssel  szembeni  általános  védekezés  –  megelőzés  és
szükség esetén operatív védelmi intézkedések megtétele - és az egyéni betegjogok, adatvédelmi
érdekek  összhangját.  A  regiszterben  rendelkezésre  álló  fertőzési  és  ellátási  adatok
személyazonosításra  alkalmas  módon egyedi  ellátási  vagy aktuális  ellátásszervezési  érdekből,  a
beteg  kóroki  tényezőknek  megfelelő  egyedi  betegút  követésének,  továbbá  az  ellátórendszer
naprakész általános egészségügyi ellátásszervezési igényeinek megfelelő ideig állnak a regiszterben
rendelkezésre. Nincs akadálya azonban annak, hogy a felvett és szükséges adatokat a regiszter –
anonimizált  módon  –  kutatási,  általános  prevenciós,  a  fertőzés  esetleges  későbbi  progresszióját
megelőző vagy azt operatív beavatkozásokkal befolyásolni képes szakmai, igazgatási intézkedések
megtétele  céljából  a  későbbiekben  is  kezelje.  A  javaslat  meghatározza  a  regisztert  vezető
egészségbiztosítási szerv által alkalmazható adatkezelési műveletek eszközeit, valamint egyértelmű
javaslatot  tesz  az  adatkezelési  műveletek  során  a  regisztert  vezető  szervnél  rendelkezésre  álló
különböző adatbázisok esetleges összekapcsolásának lehetőségeire és korlátaira. 
53. Járványügyi  készültségben  –  a  betegbiztonság  és  az  ellátások  biztosítása  szempontjából  –
lehetővé  kell  tenni  az  egészségbiztosító  számára,  hogy  egyoldalúan  felmondhassa  azokat  a
finanszírozási szerződéseket a szolgáltatókkal, amelyeket határozott időre kötöttek. 
54. Szövegpontosító javaslat. 
55. A kötelező egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló 1997.  évi  LXXXIII.  törvény végrehajtásáról
szóló  217/1997.  (XII.  1.)  Korm.  rendelet  31/B.  §  (2)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  táppénz
folyósításának  időtartama  a  méltányosságból  engedélyezett  ellátás  folyósításának  időtartamával
együtt sem haladhatja meg az egy évet. Tekintettel azonban arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt
az  egészségügyi  ellátások,  különösen a  nem sürgősségi  ellátások jó  része elhalasztásra  kerül,  a
betegek  gyógyulási  ideje  önhibájukon  kívül  kitolódik,  ezért  előfordulhat  az  a  helyzet,  hogy a
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táppénz ellátás  folyósítása  a  hatályos  jogszabályban foglalt  legfeljebb egy év időtartamon felül
továbbra is indokolttá válik. Szükséges ezért a veszélyhelyzetre tekintettel a méltányossági táppénz
szabályok kiegészítése, az igénybevétel lehetőségének meghosszabbítása. 
56. Jogtechnikai pontosítás
57-60., 62., 76. Az egészségügyi irányítási rendszerrel kapcsolatos rendelkezések megállapítása. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

61. A rendelkezések sorrendjének módosítása. 
63. A rendelkezések sorrendjének módosítása. 
64. Szövegpontosító javaslat. 
65. Az egészségügyi  közfeladat-ellátás  hatékonyságához  fűződő,  egészségügyi  válsághelyzetben
vagy járványügyi készültség időszakában ellátásszervezési érdekből szükséges módosítás. 
66. Szövegpontosító javaslat. 
67. A rendelkezés lehetőséget ad az érvényességi idő rugalmas kezelésére, feltüntetésére, oltottság
esetén is, lehetőséget ad az érvényesség rugalmas feltüntetésére, továbbá a gyógyultság esetén az
adatátvétel  lehetőségét  biztosítja.  Továbbá  a  rendelkezés  a  gyógyultság  esetén  az  adatátvétel
lehetőségét biztosítja, valamint lehetővé teszi, hogy a vakcina típusa, valamint a dózisok száma is
feltüntethető legyen a védettségi igazolványon. Utóbbiakat a QR-kódban is elégséges feltüntetni.
Lehetőséget ad arra, hogy az applikációban a védettség tényét rugalmasan szabályozza a Kormány. 
68. A téves hivatkozások korrekciója szükséges. 
69. Lehetőséget  ad  arra,  hogy  az  applikációban  a  védettség  tényét  rugalmasan  szabályozza  a
Kormány. 
70. Lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  védettségi  applikáció  az  uniós  rendelet  szerinti  digitális
applikációként is működhessen. 
71. Szövegpontosító javaslat. 
72. Szövegpontosító javaslat. 
73. Szövegpontosító javaslat. 
74. Szövegpontosító javaslat. 
75. Lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  Kormány  rendeletében  mentesítést  adjon  a  járványügyi
intézkedések alól a védettségi igazolványok birtokosainak (pl. határátlépés esetén előírt kötelező
karantén alóli mentesülés). A javaslat továbbá az adatkezelési szabályokat pontosítja. 
77. A felhatalmazó rendelkezés pontosítása. 
78. A  védettségi  igazolványhoz  és  a  védettségi  applikációhoz  kapcsolódó  felhatalmazó
rendelkezések. 
79. Szövegpontosító javaslat. 
80. Jogtechnikai pontosítás. 
81. Jogtechnikai pontosítás. 
82. Jogtechnikai pontosítás. 
83. Szövegpontosító javaslat. 
84. A  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  szervezeti  egységen  belül  létrehozandó,  önálló,
magasabb vezetői munkakört, vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást betöltő személy kinevezési
rendjét  határozza  meg.  Másrészt  lehetővé  teszi  a  honvédelmi  egészségügyi  szolgáltató  és  az
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egészségügyi  szolgáltatás  irányításáért  felelős  szerv  közötti  kapcsolattartás  érdekében  katonai
összekötő honvédelemért felelős miniszter általi kinevezését. 
85. Az egészségügyről szóló törvénnyel történő koherencia megteremtését szolgálja a módosítás. 
86-87. A javaslat a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását tartalmazza, összhangban - a
közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  törvényben  (a  továbbiakban:
KEKVA törvény) foglalt szabályozással, - az egészségügyi törvénynek az egészségügy irányításával
összefüggő  rendelkezéseivel,  -  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  törvény
rendelkezéseivel, - továbbá a veszélyhelyzeti szabályozás során kialakított speciális rendelkezések
kivezetésének  szükségességével.  A közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  által
fenntartott  egészségügyi  felsőoktatási  intézmény  (a  továbbiakban:  egészségügyi  felsőoktatási
intézmény) szervezeti keretében működő klinikai központ egészségügyi szolgáltatóként részt vesz
az  egészségügyi  ellátás  rendszerében,  a  területi  ellátási  kötelezettség  keretében,  ebből  fakadóan
közfinanszírozott  tevékenységet  végez,  másrészt  pedig  elválaszthatatlan  része  az  egészségügyi
felsőoktatási  intézmény  oktatási-kutatási-betegellátási  struktúrájának.  A  javaslat  részletesen
tartalmazza  a  klinikai  központok  struktúrájának,  szakmai  feladatellátásának  és  az  egészségügyi
irányítás  rendszerében  történő  részvételének  feltételeit.  A  KEKVA  törvényben  meghatározott
alapelvek figyelembevételével rendezi a javaslat a klinikai központ feladatait. A klinikai központ
egészségügyi szolgáltatóként működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik és
végzi  a  területi  ellátás  körébe  tartozó  egészségügyi  feladatokat.  A  klinikai  központot  az
egészségügyi  irányítás  szempontjából  irányító  megyei  intézményi  feladatokat  ellátó  és  irányító
megyei  intézményi  feladatokat  el  nem látó  típusba  sorolja  a  javaslat.  Mindkét  típus  esetén  az
egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv irányítási jogköreit tételesen meghatározza a
javaslat. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

88. Szövegpontosító javaslat. 
89.,  91-92.,  107.,  109.,  114. Egyes  jogállási  kérdések tekintetében az  egészségügyi  szolgáltatás
irányításáért  felelős  szervvel  való együttműködést  biztosító  módosítás,  továbbá az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény szolgálati idő számításához igazodó szabályozás
megteremtésére irányul. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

90. Szövegpontosító javaslat. 
93. Szövegpontosító javaslat. 
94-95. A  javaslat  a  SARS-CoV2  járványhelyzethez  kapcsolódóan,  méltányosságból
meghosszabbított egészségügyi szabadságra vonatkozó egyes átmeneti szabályokat állapítja meg a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó személyek tekintetében.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

96. Szövegpontosító javaslat. 
97. Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény  és  a  honvédségi  adatkezelésről,  az  egyes  honvédelmi  kötelezettségek  teljesítésével
kapcsolatos  katonai  igazgatási  feladatokról  szóló  2013.  évi  XCVII.  törvény  összhangjának
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megteremtése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság észrevétele alapján. 
98. Az  Eszjtv.  8.  §  (8a)  bekezdésének  tervezett  szövegezése  alapján  a  Hszt.-ben  szereplő
hivatkozásokban is indokolt feltüntetni az Eszjtv. 8. § (8a) bekezdését. 
99. Az  Eszjtv.  8.  §  (8a)  bekezdésének  tervezett  szövegezése  alapján  a  Hszt.-ben  szereplő
hivatkozásokban is indokolt feltüntetni az Eszjtv. 8. § (8a) bekezdését. 
100. Az  Eszjtv.  8.  §  (8a)  bekezdésének  tervezett  szövegezése  alapján  a  Hszt.-ben  szereplő
hivatkozásokban is indokolt feltüntetni az Eszjtv. 8. § (8a) bekezdését. 
101. A javaslat a SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódóan, méltányosságból meghosszabbított
egészségügyi szabadságra vonatkozó egyes átmeneti szabályokat állapítja meg. 
102. A javaslat a SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódóan, méltányosságból meghosszabbított
egészségügyi szabadságra vonatkozó egyes átmeneti szabályokat állapítja meg. 
103. Jogtechnikai pontosítás. 
104. Jogtechnikai pontosítás. 
105. Szövegpontosító javaslat. 
106. Szövegpontosító javaslat. 
108. Szövegpontosító javaslat. 
110. Szövegpontosító javaslat. 
111. Szövegpontosító javaslat. 
112. Szövegpontosító javaslat. 
113. Szövegpontosító javaslat. 
115. Szövegpontosító javaslat. 
116. Szövegpontosító javaslat. 
117. A  módosítás  azt  célozza,  hogy  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban  töltött  idő
számításánál egyértelmű legyen, hogy az a munkahelyek számától függetlenül történik. 
118. A javaslat lehetővé teszi, hogy a klinikai központ vezetője is végezhessen gyógyító-megelőző
tevékenységet. 
119. A sarkalatossági záradék pontosítása szükséges. 
121. Nyelvhelyességi pontosítások.
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