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Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/16369. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. 06. 08. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/16369/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[43. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

148. §

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 2. § 5.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„5. igazságügyi szakértői intézet: olyan – jellemzően egyetem mellett működő – állami szerv,
vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási
intézmény részeként működő szervezet,  amely  kizárólagosan,  illetve  törvényben vagy az
alapszabályában  meghatározott  alaptevékenységén,  így  különösen  tudományos,  oktatói,
kutatói tevékenységén kívül igazságügyi szakértői tevékenységet is végez,”]

T/16369/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/16369/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. alcím
Módosítás jellege: elhagyás
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[74. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény
módosítása

215. §

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 40. §
(9) bekezdés f) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Vht.)

„f) 232.  §  (1)  bekezdésében,  234.  §-ában,  234/A.  §  (1)  bekezdésében,  235.  §  (2)  és  (3)
bekezdésében,  239.  §  (2)-(4a)  bekezdésében  és  (6)  bekezdésében,  239/A.  §  (3)  és  (4)
bekezdésében,  240/C.  §  (1)  bekezdésében,  250.  §  (2)  bekezdés  22.  pontjában,  278.  §  (1)
bekezdésében, 292.  § (3)  és (5)  bekezdésében,  294.  § (1)  bekezdésében,  298. §  (1) és  (2)
bekezdésében, 306/I. §-ában, 306/L. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a
„Hatóság elnöke”,”

(szöveg lép.)]

T/16369/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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