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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes
törvényeknek  a  jogrendszer  koherenciájának  erősítése  érdekében történő módosításáról szóló
T/16369. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 69., 72., 75., 77-82., 84., 87-89., 91-92., 94-95., 98., 102-104. 
pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata 
szükséges.

I. Rész

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

Annak érdekében, hogy a 2020-2021. évi koronavírus-járvány során hozott és sikeresen alkalmazott
intézkedések  és  bevezetett  jogintézmények  a  járvány  [lecsengését]megszűnését követően  az
általános  jogrendi  keretek  között  is  megfelelően  érvényesülhessenek,  továbbá  egyes
vagyontárgyaknak önkormányzatok és civil szervezetek részére történő átadásával azok kulturális,
szociális,  köznevelési,  oktatási  és  egyéb  közfeladataik  magasabb  színvonalú  ellátása  biztosított
legyen, valamint a jogrendszer koherenciájának fenntartása és erősítése, illetve annak hosszú távú
biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  A nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Nvtv.)  13.  §  (3)
bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1)
bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az 1. melléklet szerinti ingatlanok [(a ](ezen alcím
alkalmazásában  a  továbbiakban  [együttesen:]együtt: ingatlanok)  ingyenesen  a  Kárpát-medencei
Művészeti  Népfőiskola  Alapítvány  (a  továbbiakban:  Alapítvány)  tulajdonába  kerülnek  az
Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából, azzal, hogy
az 1. melléklet 11. sora szerinti ingatlan tekintetében az Alapítvány részére történő tulajdonba adást
megelőzően a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárást a Nemzeti Földügyi Központ
útján le kell folytatni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő,
Zalaegerszeg  belterület  4815/1  helyrajzi  számú  ingatlan  (e  §  alkalmazásában  a  továbbiakban:
ingatlan)  ingyenesen,  az  ingatlanon  fennálló  vagyonkezelői  jog  egyidejű  megszüntetésével,
[nyilvántartási értéken történő átvezetéssel ]Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban:  Önkormányzat)  tulajdonába  kerül  az  Önkormányzat  településfejlesztési  feladatai
ellátásának elősegítése céljából.

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

(4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  ingatlanjuttatással  egyidejűleg  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
közfeladatok  ellátására  rendelkezésre  álló  a  2.  melléklet  szerinti  ingatlanban  található  állami
tulajdonú  ingó  vagyontárgyak  [(a  ](ezen  alcím  alkalmazásában  a  továbbiakban:  ingóságok)  e
törvény erejénél fogva az MTVA tulajdonába kerülnek.

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

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti, Rácalmás külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok [e törvény erejénél fogva ]
ingyenesen, 100 évre Rácalmás Város Önkormányzata  [(a ](e § alkalmazásában a  továbbiakban:
vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint  keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen [működő]Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV
Zrt.)  kötött  vagyonkezelési  szerződésre  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseket  –  a  (4)  és  (5)
bekezdésben  foglalt  eltérésekkel  –  kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a  vagyonkezelési  szerződés
felmondása  csak  jogszabályban  meghatározott  rendkívüli  felmondási  ok  bekövetkezése  esetén
lehetséges bármelyik fél részéről.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott [ingatlanra]ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot – a
(3) bekezdés szerinti vagyonkezelési szerződés megkötését követően – az OMSZI kérelme alapján
kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

6. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása a Szír Ortodox Vallási Egyesület részére

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a magyar állam 1/1 arányú
tulajdonában  lévő,  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  Budapest  belterület  15138  helyrajzi  számú,
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természetben az 1025 Budapest, II.  kerület Józsefhegyi lépcső 12.  [„felülvizsgálat alatt” ]szám
alatt található ingatlan ingyenesen – hitéleti, egészségügyi és szociális feladatok ellátása érdekében
– a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerül.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1)  [bekezdése]bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló,  [a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ]az MNV Zrt.
[)] készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló
által megállapított értéket kell megjelölni.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1)  A magyar  régizenei  élet  színvonalának és  nemzetközi  elismertségének  [emelése]növelése –
különös  tekintettel  a  Magyarországhoz  köthető  régizenei  kincs  gondozására,  valamint
[belföldi-]belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztésére és magas szintre emelésére –
[érdekében,][  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 3:378. §-a, továbbá az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról], valamint  [a civil szervezetek működéséről ]Joseph
Haydn  és  [támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  és  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és  ]az  [ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.
törvény,  ]Esterházy  hercegi  család  zenei-szellemi  hagyatékának  gondozása  érdekében  az
[államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról  szóló  2006.  évi  LXV.  törvény,  valamint  ]Országgyűlés  felhívja  a  [kulturális
örökség védelméről szóló, 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései alapján meg kell alapítani ]
Kormányt a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ [Alapítványt]Alapítvány (a továbbiakban:
HAYDNEUM Alapítvány) létrehozására.

(2)  [Az  ]A HAYDNEUM  Alapítvány  [megalapításakor alapítóként  a  Miniszterelnökség  jár
el.]feladatai:

a) a magyarországi és nemzetközi régizenei koncertélet népszerűsítése, szervezése és támogatása;
b) a történelmi Magyarországon található, illetve a történelmi Magyarországhoz köthető régizenei
hagyaték kutatása, feldolgozása, kiadása, előadása, szélesebb körben elérhetővé tétele;
c)  a  historikus  zenei  előadói  gyakorlat  népszerűsítése,  fejlesztése,  terjesztése,  széleskörű
régizenei tehetséggondozás;
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d) a magyar és magyar vonatkozású zenei hagyaték beemelése az oktatásba;
e) Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása.

(3)  [Az ]A HAYDNEUM Alapítvány [célját, tevékenységét, vagyonát, továbbá szervezetének ]
Magyarország  régizenei  örökségének,  valamint  Joseph  Haydn  és  [működésének  részletes
szabályait az ]az Esterházy hercegi család zenei-szellemi örökségének gondozásával kapcsolatos
feladatokat  közfeladatként  látja  el.  A  HAYDNEUM  Alapítvány  [alapító  okiratában  kell
meghatározni]közfeladatai  ellátásához  szükséges  pénzügyi  forrás  biztosításáról  a  központi
költségvetésről szóló törvény rendelkezik.

(4)  A HAYDNEUM Alapítvány alapítója  az  alapító  okiratban  az  alapítói  jogok gyakorlására  a
HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumát  is  kijelölheti.  Az alapító  az  alapítói  jogok gyakorlására
vonatkozó  kijelölését,  illetve  e  jogainak  átruházását  nem  vonhatja  vissza,  a  HAYDNEUM
Alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó kijelölésről nem mondhat le, az alapítói jog gyakorlására
mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.

(5) Az alapítói jogokat a kuratórium az alapító okiratban meghatározott módon gyakorolja.

(6)  Az alapító  okirat  eltérő  rendelkezése  hiányában  a  HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi  és
felügyelőbizottsági  tagjainak,  illetve  elnökének  kijelöléséről  –  e  tisztségek  bármely  okból
bekövetkező megüresedése esetén – a  kuratórium a felügyelőbizottsággal  együttesen határoz.  A
döntéshez  a  megüresedő  tisztség  által  érintett  testületi  szerv  tagjai  többségének  szavazata  is
szükséges,  az  alapító  okirat  azonban  az  e  kérdésben  való  döntéshozatalhoz  további  minősített
többséget is előírhat.

(7)  A HAYDNEUM  Alapítvány  kuratóriumi  és  felügyelőbizottsági  tagjainak,  illetve  elnökének
visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés azzal, hogy a visszahívás joga az
alapító okiratban feltételekhez köthető, illetve korlátozható.

(8) A HAYDNEUM Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

(9) A HAYDNEUM Alapítvány alapítása során a Kormány képviseletében a Miniszterelnökséget
vezető miniszter jár el.

(10) A HAYDNEUM Alapítvány működésének részletes szabályairól az alapító az alapító okiratban
dönt.

(11) A HAYDNEUM Alapítvány induló vagyonát az alapító a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint biztosítja.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás
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10. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(16) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) A 47. és az 55. alcím 2021. június 29-én lép hatályba.

(3) A 71. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 40-42. § és a 40. alcím 2021. július 2-án lép hatályba.

(5) A 84-90. §, a 92. § és a 93. § az e törvény kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(6) A 14-18. §, a 15-16. alcím és a 4. melléklet az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép
hatályba.

(7) Az 57-59. alcím, a 62-69. alcím, valamint a 12.  és 13.  melléklet  2021. augusztus 1-jén lép
hatályba.

(8) A 148. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(9) A 60. alcím 2021.szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 136. § f) pontja 2021. szeptember 2-án lép hatályba.

(11) A 31. alcím és a 70. alcím 2021. október 1-jén lép hatályba.

(12) A 45. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(13) A 188. § és 190. § b) pontja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.
évi …törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

(14)  A 91.  §  és  a  6.  melléklet  a  Budapest  XIII.  kerület  belterület  26085/1114,  26085/1115,
26085/1116,  26085/1118  és  26085/1123  helyrajzi  számú ingatlanokra  vonatkozó,  az  MNV Zrt.
kérelmére  a  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  Földhivatali  Főosztályán  651634/2021 számon
indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napján
lép hatályba.

(15) A 14. alcím, a 64. § b) és c) pontja, a 94-97. §, a 101. §, a 103-106. §, a 107. § 2., 3., 8., 10, 11.,
13, 15. 18. és 22. pontja, a 108. § b) és c) pontja, a 120. §, a 128. § g) pontja, a 142. § és a 7.
melléklet  az  emberi  felhasználásra  szánt  gyógyszerek  klinikai  vizsgálatairól  és  a  2001/20/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos lapjában
történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.

(16) A 179. § és a 11. melléklet  a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára
vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
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Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban
hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba.

(17)  A (14)  bekezdés  szerinti  rendelkezések  hatálybalépésének  naptári  napját  a  sportpolitikáért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

(18) A (15) bekezdés szerinti  rendelkezések hatálybalépésének naptári  napját  az egészségügyért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

(19)  A (16)  bekezdés  szerinti  rendelkezések  hatálybalépésének  napját  a  sportpolitikáért  felelős
miniszter ennek ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi
határozatával állapítja meg.

[10. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(12) bekezdésben meghatározott kivétellel  – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

(2) A 81-90. § és a 6. melléklet az e törvény kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(3) A 14-17. §,  a 21-26. § és a 4.  melléklet az e törvény kihirdetését követő 15.  napon lép
hatályba.

(4) A 162. § és a 185. § 2021. június 29-én lép hatályba.

(5) A 216. § 2021. június 30-án lép hatályba.

(6) A 41-43. § 2021. július 2-án lép hatályba.

(7) A 186. §, a 187 §, a 188. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja, a 189. §, a 191. §, a 200.
§, a 202. §, a 205. § (1) bekezdés, a 206. §, a 209. §, a 211-214 és a 13. melléklet 2021. augusztus
1-jén lép hatályba.

(8) A 146. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(9) A 193. § és a 193. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 130. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

(11) A 18. §, a 66. § b) és c) pontja, a 91-94. §, a 98. §, a 100-104. §, a 104. § 2., 3., 8., 10, 11., 13,
15. 18. és 22. pontja, a 105. § b) és c) pontja, a 117. §, a 125. § f) pontja, a 139. § és a 7.
melléklet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió hivatalos
lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.
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(12) A 46. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(13) A  (11)  bekezdés  szerinti  rendelkezések  hatálybalépésének  naptári  napját  az
egészségügyért  felelős  miniszter  annak  ismertté  válását  követően  a  Magyar  Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) A 3. § (2), (3) és (6) bekezdése, a 4. § (6) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 8. § (4) bekezdése,
a [149]151. §, a [152]153. §[ d)-g) pontja], a [156]154. § b-g) pontja, a [163]158. §, a [166]165. §,
a  168.  §  [b)  pontja](1)  bekezdése,  a  [169]170.  § b)  pontja,  a  171[-172].  §,  a  [174]173.  §,  a
[195]174. §, a [197]176. § [b) ]d) és g) pontja, a és a 10. [melléklete]melléklet az Alaptörvény 38.
cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A [149]151. §, a [151]153. § b) pontja, a [152]154. § f) pontja, a [156]158. §, a [160]161. §, a
162. § a) pontja, a [163]165. §, a [166]168. §, a [168]170. § b) pontja, a [169]171. §, a [171]173. §,
a [174]176. § g) pontja, a [186]178. §, a [187]179. § [(2) bekezdése], a 181. § a) pontja, a [188]182.
§, [(1) bekezdése]a 184. §, a  [189]185. §, a  188-190. §,  191. § (2) bekezdése, a  [193]192. §  [a)
pontja](1) bekezdése, a [194]193. §, a 195. §, a 197. § a) [és b) ]pontja, a 198-200. §, a 203. § a) és
[c)]c pontja,  a  [202]205. §, [(2) bekezdése]a 206. §, a  [205]208. §, [(1) bekezdése]a 210. §, a
[209]211. §, a [211]214. §, a [213]216. §, a 218. § és a 8-[9]13. melléklete az Alaptörvény 38. cikk
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Ez a törvény
a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011.
március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)  [az  Európai  Parlament  és  ]a  [Tanács  2014/40/EU  irányelve  (2014.  április  3.)  a  ]
tagállamoknak  a  dohánytermékek  és  kapcsolódó  termékek  gyártására,  kiszerelésére  és
értékesítésére  vonatkozó  törvényi,  rendeleti  és  közigazgatási  rendelkezései  közelítéséről  és  a
2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i európai parlamenti és
tanácsi 2014/40/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
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(2) Ez a törvény
a) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b)  az  orvostechnikai  eszközökről,  a  2001/83/EK  irányelv,  a  178/2002/EK  rendelet  és  az
1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
c)  az  orvostechnikai  eszközökről  szóló  (EU)  2017/745  rendeletnek  a  benne  foglalt  bizonyos
rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 23-i
(EU) 2020/561 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet],
d)  az  in  vitro  diagnosztikai  orvostechnikai  eszközökről,  valamint  a  98/79/EK  irányelv  és  a
2010/227/EU  bizottsági  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2017.  április  5-i  (EU)
2017/746 parlamenti és tanácsi rendelet[ [a továbbiakban: (EU) 2017/746 rendelet]]

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3)  E törvény 70.  §-a  a  belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-i  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 70. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  15.  cikk  (7)  bekezdése  szerinti  előzetes  bejelentése
megtörtént.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1)  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban:
MRP tv.) 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)  Pénzügyi  intézmény,  biztosító,  viszontbiztosító  és  befektetési  vállalkozás  tekintetében,
valamint  az  olyan  jogi  személy  tekintetében,  amely  által,  vagy  amelyben  többségi  befolyással
rendelkező jogi személy által kibocsátott értékpapír forgalmazása az Európai Unió tagállamának
szabályozott piacán engedélyezett, csak különleges munkavállalói  [részprogram ]résztulajdonosi
program  (a  továbbiakban:  KMRP),  illetve  javadalmazási  politika  keretében  megszerezhető
pénzügyi  eszközök  kezelése  érdekében  indítható  MRP.  Pénzügyi  intézménynél  az  MRP
szervezetben lévő tagi részesedést nem kell kockázatként[,] vagy kockázatvállalásként figyelembe
venni.”

(2) Az MRP tv. 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
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„(9) A szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6.
pontja, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 1. § 23. pontja, továbbá a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény 21. § 2. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősül.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 16. §
Módosítás jellege: kiegészítés

16. §

Az MRP tv. 24/D. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Ha  az  MRP szervezet  az  alapító  tagi  részesedésének  alapjául  szolgáló  pénzbeli  vagyoni
hozzájárulást olyan pénzügyi eszköz megszerzésére használja fel,

a) amely a javadalmazási politika alapján a résztvevőt illeti meg,
b) amely esetben az a) pont szerinti pénzügyi eszköz MRP szervezet általi megszerzése, valamint
annak a résztvevőre történő átruházása között legalább 5 év eltelt, és
c) amelyet az alapszabály előír,

akkor  az  értékpapír  –  a  24/I.  §  (1)  és  (7)  bekezdésében  foglaltaktól  eltérően  –  az  alapítóra
visszaszáll,  amely  nem köteles  azt  pénzre  váltani,  hanem 12  hónap  elteltével  a  javadalmazási
politika végrehajtása érdekében újra résztvevőre ruházhatja át.

(2b)  Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az alapítóra a  (2a)  bekezdés  szerint,  azonos
időpontban visszaszálló értékpapír, amely résztvevői tagi részesedéseket képviselt egy alapítói tagi
részesedéssé  olvadhat  össze.  Ezen alapítói  tagi  részesedés  a  résztvevők között  a  (2a)  bekezdés
szerinti 12 hónapos határidő elteltével újra feloszthatóvá válik.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - MRP tv. alcím
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az MRP tv. az „A javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését
szolgáló MRP szervezete” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„A Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program

24/M. §

(1) A társaság munkavállalói KMRP-t indíthatnak.
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(2) A KMRP-re és a KMRP szervezetre e törvénynek kizárólag az 1.  § (1)–(3), (8)  és  [(8)](9)
bekezdését, a 4. § (1)–(3) bekezdését, az 5.§-t, a 6. §-t, a 7. § (1), (3) és (4) bekezdését, a 11–13. §-t,
valamint  a  16.  §  (2)  és  (3)  bekezdését  kell  megfelelően  alkalmazni  az  ezen  alcímben  foglalt
eltérésekkel.

(3) Az 5. § (1) bekezdésétől eltérően a társaság hozzájáruló nyilatkozatát nem kell mellékelni a
kérelemhez.

(4) Az 1. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a KMRP szervezet alapszabálya
a  jogosultság  feltételeként  a  fennálló  munkaviszony  időtartamának  felső  határát  korlát  nélkül
állapíthatja meg, és a munkavállalóknak nem kell a részvételi jogosultságukról lemondaniuk. Az 1.
§ (2) bekezdésének alkalmazásában az egyazon társaságnál fennállt több munkaviszony időtartamát
egybe kell számítani.

(5)  Az  1.  §  (3)  bekezdésének  megfelelően  megalakult  szervezetre  irányadó  szabályát  azzal  az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 24/N. § (5) bekezdése szerinti új résztvevő részvételi jogosultsága
megszűnik, ha az alapszabályt írásbeli nyilatkozatával nem fogadja el.

(6)  Ezen  alcím  alkalmazásában  munkavállalónak  minősül  a  társaság  igazgatóságának  és
[felügyelőbiztosságának]felügyelőbizottságának tagja is. A munkavállalóra irányadó szabályokat
[megfelelően  ]kell  alkalmazni  [alapítvány  24/N.  §  (6)  bekezdés  szerint  megszerzett  ]a  tagi
részesedések (9) bekezdésnek megfelelő kezelőjére, valamint az olyan örökösként tagi [részesedése
esetén  azzal,  hogy  a  (11)  bekezdés  szerinti  vagyonkezelő  alapítvány  nem  lehet  haláleseti
kedvezményezett]részesedést  szerző  alapítványra,  amelynek  legalább  egy  olyan  alapítója  van,
amely személy a KMRP működése alatt munkavállalónak minősül.

[(7) A társaság  a  vagyonrészek  megszerzése  érdekében  a  KMRP szervezet  működésére
fordítható  vissza  nem  térítendő  vagyoni  hozzájárulást  nyújthat  a  fel  nem  használt  rész
visszafizetési kötelezettsége mellett.]

(8) A KMRP szervezete a vagyonrészt hitel, kölcsön, résztvevői befizetés, társasági hozzájárulás,
kötvény kibocsátás ellenértéke, illetve egyéb pénzeszköz beáramlás felhasználásával vásárolja meg.

(9)  A KMRP megindítását  a  [munkavállalók  a  ]24/N.  §  (1)  bekezdésének  megfelelő  számú
[megkeresése  alapján,  ]munkavállaló  nyilvános  felhívás  közzétételével  [kezdeményezhetik,
melyhez]kezdeményezheti, amelyhez a társaság tárgyi és technikai segítséget nyújthat. A nyilvános
felhívást a helyben szokásos és általánosan ismert módon kell közzétenni, és annak megismerésére,
valamint a nyilatkozattételre a körülmények által indokolt határidőt kell szabni. A határidő lejártával
a felhívás minden érintettel közöltnek tekintendő.

(10) A KMRP olyan módon is indítható, hogy a munkavállalók a KMRP szervezet megalakítása
mellett kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KMRP szervezetben lévő tagi részesedésüket bizalmi
vagyonkezelésbe  adják,  vagy annak  kezelésére  a  vagyonkezelő alapítványokról  szóló  2019.  évi
XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) szerinti vagyonkezelő alapítványt [alapíthatnak. Az e célból
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alapított  vagyonkezelő  alapítvány  több  KMRP-t  is  kezelhet]létesíthetnek,  vagy  ahhoz
csatlakozhatnak.

(11)  A KMRP legalább  tíz  éves  időtartamra,  határozott  ideig  működtethető.  A KMRP által  az
alakuláskor kiválasztott vagyonkezelési mód a határozott időtartam alatt nem változtatható meg.

(12) A társaságnál egy időben több KMRP is működtethető. Vagyonkezelő alapítványt több társaság
munkavállalói együttesen is alapíthatnak, vagyonkezelő alapítványhoz más társaság munkavállalói
is csatlakozhatnak, vagyonkezelő alapítvány több KMRP szervezet tagi részesedéseit is kezelheti.

24/N. §

(1) Szervezőbizottságot kell létrehozni, ha a munkavállalók közül legalább tíz fő a 24/M. § [(10)](8)
bekezdése szerint kezdeményezett KMRP keretében vagyonrészt kíván szerezni azzal, hogy a 4. §
(3) bekezdés munkavállalói minimum létszámaránya nem alkalmazandó.

(2)  A  KMRP  szervezőbizottsága  kezdeményezheti  hitel,  kölcsön  és  résztvevői  befizetés
igénybevételét, továbbá kötvény kibocsátását.

(3) A KMRP szervezet alakuló közgyűlését és vagyonkezelő alapítvány alapítása esetén az alapítók
gyűlését a szervezőbizottság hívja össze. A 24/M. § (9) bekezdése szerinti vagyonkezelési módok
alkalmazása esetén az alapítás, az alapítvány javára történő vagyonrendelés vagy a vagyonkezelési
szerződés  megkötése  során  a  szervezőbizottság  munkavállalók  által  megbízott  tagja  látja  el  a
munkavállalók képviseletét.

(4)  A  KMRP  szervezet  az  alakuló  közgyűlésen,  legalább  tíz  résztvevővel,  az  alapszabály
elfogadásával  és  az  operatív  működésért  felelős  szerv,  valamint  vezető  tisztségviselők
megválasztásával jön létre. A KMRP szervezet megalakításával a szervezőbizottság megszűnik.

(5) A KMRP résztvevőinek száma a KMRP szervezet megalakulását követően nem bővíthető, a
részvételi  jog  a  résztvevő  halálával  vagy átruházással  szűnik  meg.  A jogszabályi  feltételeknek
megfelelő új résztvevő a KMRP szervezetben fennálló tagi részesedés írásban történő átruházásával
[vagy  a  (6)  bekezdésben  meghatározott  módon  ]léphet  be  a  KMRP-be.  A  [feltételeknek
megfelelő örökös vagy haláleseti  kedvezményezett hiányában a megszűnt tagság helyett új
létesíthető. A ]KMRP szervezet az új résztvevőnek haladéktalanul megküldi az alapszabályt.

(6)  [Az alapszabály lehetővé teheti, hogy a résztvevő halála esetére írásban]A tagi részesedés
örökölhető. Több örökös esetén részvételi jogosultságot kizárólagosan egy [vagy több természetes
személy ]olyan örökös szerezhet, aki a halál időpontjában  vagy  [alapítvány kedvezményezettet
jelöljön  meg,  amely  esetben]a  KMRP indulásakor  munkavállalónak  minősült,  és  akit a  [tagi
részesedés  nem  képezi]többi  örökös  írásban  meghatalmazott a  [hagyaték  részét,  hanem  a
résztvevő  halálával  ]tagi  részesedésből  fakadó  jogok  kizárólagos  gyakorlására  azzal,  hogy  a
[kedvezményezettre száll át. A tagi részesedés – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában
– örökölhető]részvételi jogosultságot nem szerző örököstársaknak továbbra is fennmarad a joguk a
vagyonfelosztást követő tulajdonszerzésre.
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(7)  A résztvevő  halála  esetén  az  örökös,  ha  hagyatéki  eljárásra  nem került  sor,  az  örökhagyó
halálától, hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó
végzés  jogerőre  emelkedése  napjától,  öröklési  per  esetén  a  bírósági  ítélet  jogerőre  emelkedése
napjától számított harminc napon belül – tagi részesedésből fakadó résztvevői jogai gyakorlásának
szünetelése  mellett  –  nyilatkozik  az  operatív  irányításért  felelős  szerv  részére  arról,  hogy  a
következő lehetőségek közül melyiket választja:

a) a részvételi jogosultság feltételeinek igazolása mellett résztvevővé válik,
b)  megjelöli  a  részvételi  jogosultság  feltételeinek  megfelelő  azt  a  személyt,  akire  a  tagi
részesedést a nyilatkozat megtételével egyidejűleg átruházza,
c) a tagi részesedése ellenértékének megfizetését kéri akként,  hogy vele a KMRP szervezet a
24/R. §-ban foglalt szabályoknak megfelelően nyilatkozat közlését követően számoljon el azzal,
hogy vagyonrészt nem szerezhet, vagy
d)  természetes  személyként  a  tagi  részesedésből  fakadó  résztvevői  jogai  közül  kizárólag  a
vagyonfelosztás során fennálló és a tulajdonszerzésre irányuló jogai gyakorlására jogosult.

(8) A (7) bekezdésnek megfelelő nyilatkozat alapján a KMRP szervezet  és az örökös az abban
foglaltaknak megfelelően intézkedik, nyilatkozat hiányában vagy több örökös esetén az örökösök
egyetértése hiányában pedig a (7) bekezdés c) pontja szerint járnak el.

(7) A KMRP szervezet alapszabályában meg kell határozni
a) a 9. § (1) bekezdés a)–c), e), f) és h)–m) pontjában foglaltakat,
b) a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket,
c) az operatív működésért felelős szerv tagjainak számát, választásuk módját, hatáskörüket és
működésük időtartamát,
d) a vezető tisztségviselők számát és működésük időtartamát,
e) a résztvevők kötelező tájékoztatásának eseteit és módját,
f) a KMRP megindításával, a KMRP szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével
összefüggésben  a  KMRP szervezetnél  felmerülő  költségek,  ráfordítások  megelőlegezésének,
megtérítésének és elszámolásának elveit,
g) a vagyonkezelés elveit és módját,
h) az új résztvevő (5) bekezdés szerinti belépésének szabályait,
i)  a  vagyonrésznek  nem  minősülő  KMRP  szervezeti  vagyonból  nem  fedezett  tartozások
megtérítésének forrását és módját, és
j)  a  24/R.  §  (7)  bekezdés  b)  pontja  szerint  megszerezhető  vagyonrészeknek  a  résztvevők
túlkereslete esetére irányadó elosztási elveit.

(8)  A  KMRP  szervezet  tulajdonában  lévő  vagyonrésznek  a  résztvevők  tulajdonába  kerülési
módjának,  elosztási  elveinek  meghatározása  során  figyelembe  kell  venni  a  24/R.  §  (7)–(11)
bekezdésében foglaltakat.

(9)  A  közgyűlés  határozatait  –  az  alapszabály  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  egyszerű
szótöbbséggel  hozza.  Ha  az  alapszabály  eltérően  nem  rendelkezik,  a  résztvevőt  befizetése
arányában – befizetés hiányában egyenlő arányban – illeti meg a szavazati jog.
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(10)  A résztvevők  számára  abban  az  esetben,  ha  a  társaság  hozzájárulást  fizet,  a  KMRP által
beszedett hasznokból csak a hozzájárulás mértékét meghaladó rész fizethető ki, kivéve a 24/R. § (4)
bekezdése szerinti vagyonfelosztás alapján történő kifizetést.

(11) A résztvevő hozzájárulása nélkül nem írható elő számára befizetési kötelezettség. A résztvevő
nem  teljesített  befizetési  kötelezettségéért  az  örökös  vagy  haláleseti  kedvezményezett  –  erre
vonatkozó kötelezettségvállalása kivételével – nem tartozik felelősséggel.

24/O. §

A KMRP szervezet
a) kötvényt bocsáthat ki,
b) tevékenységét, ennek keretében különösen kötvénykibocsátást, állampapír vásárlást, bármely
ügyletkötést – ideértve a pénzügyi kötelezettségvállalást –, szolgáltatás igénybevételét kizárólag
célja elérése, a vagyonrészek megszerzése érdekében végzi, haszonszerzésre nem törekedhet,
c) feladatának ellátása érdekében pénzzel rendelkezhet,
d) nem idegeníthet el vagyonrészt a záró közgyűlést megelőzően, valamint hitel-, illetve kölcsön
vagy kötvénykibocsátás ellenértéke igénybevételével megszerzett vagyonrész esetén a törlesztés
befejezésig, kivéve, ha ezt az alapszabály a 24/N. § [(7)](9) bekezdés i) pontja alapján lehetővé
teszi,
e) az a)-d) ponton túl egyéb tevékenységet nem folytathat.

24/P. §

(1) A résztvevő a záró közgyűlésen a KMRP tulajdonát képező azon vagyonrész
a)  megvásárlására,  amely teljes  vételárának törlesztése – ideértve  a  forrást  jelentő  hitel  vagy
kölcsön  összegének  törlesztését  is  –  a  záró  közgyűlésig  nem  történt  meg  (a  továbbiakban:
fedezetlen  vagyonrész),  valamint  a  b)  pontban  meghatározottak  szerint  más  résztvevő  által
visszautasított  vagyonrész  megvásárlására  feltétlen  és  visszavonhatatlan  nyilatkozatot  tehet,
amellyel a KMRP szervezet által tett ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ajánlatban
szereplő ellenszolgáltatás [tizenöt]kilencven napon belül történő teljesítésére,
b) vonatkozásában, amely teljes vételárának törlesztése – ideértve a forrást  jelentő hitel  vagy
kölcsön összegének törlesztését  is  –  a  záró  közgyűlésig  megtörtént  (a  továbbiakban:  fedezett
vagyonrész),  visszautasíthatja  az  24/R.  §  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  tulajdonba adást  és
kérheti a vagyonrész pénzbeli ellenértékének KMRP szervezet általi megfizetését.

(2)  A visszautasított  fedezett  vagyonrész ellenértékét  az eredményes értékesítést  követően fizeti
meg a KMRP szervezet a résztvevőnek.

(3)  A  visszautasított  fedezett  vagyonrész  eredménytelen  értékesítése  esetén  a  vagyonrész
résztvevőnek történő tulajdonba adásának van helye, a pénzbeli ellenérték nem követelhető.

24/Q. §

A társaság  a  saját  részvény  és  a  saját  üzletrész  megszerzésére  irányadó  szabályok  figyelembe
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vételével feltétetlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot tehet a KMRP szervezet által a 24/R. § (8)
bekezdése  szerint  felajánlott  vagyonrész  megvásárlására,  amellyel  a  KMRP szervezet  által  tett
ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás tíz napon belül
történő teljesítésére.

24/R. §

(1)  A KMRP szervezet  megszűnésére  a  jogi  személy  megszűnésének  általános  szabályait  kell
alkalmazni, ha a legfőbb szerv az (4) bekezdés szerinti jogutód nélküli megszüntetéséről határoz.

(2) A [KRMP]KMRP szervezet megszűnése esetén a (7) bekezdés a) pontja szerint a résztvevők
tulajdonába  nem  adott  vagyonrészek  tekintetében  a  résztvevőket  és  a  társaságot  –  ebben  a
sorrendben – elővásárlási jog illeti meg azzal, hogy a társaság az (5) bekezdés szerint meghatározott
értéknél alacsonyabb értéken nem szerezhet vagyonrészt.

(3)  A KMRP szervezet  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  az  egyesületi  jogról,  a  közhasznú
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvénynek  a
végelszámolásra, csőd- és felszámolási eljárásra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A KMRP operatív működésért felelős szerve harminc napon belül összehívja a záró közgyűlést,
amely  a  KMRP  szervezet  vagyonának  (7)  bekezdés  szerinti  felosztásáról  és  jogutód  nélküli
megszüntetéséről határoz, ha

a) lejár a KMRP működési ideje,
b) a társaság jogutód nélküli megszűnik,
c) a KMRP-ben résztvevők száma [tíz]egy fő alá csökken, és ezt a létszámot [tizenöt napon ]a
24/N. § (7) bekezdése szerinti határidőn belül sem éri el újra, vagy
d) a KMRP szervezet tulajdonában álló összes vagyonrész értéke bármikor nem éri el a KMRP
szervezet  teljes  vagyonának  értékéhez  viszonyított  hetven  százalékot  a  KMRP  szervezet
megalakulása utáni fél évet követően.

(5) A vagyonrész értékét a számviteli törvény szerinti valós értéken kell megállapítani.

(6) A KMRP szervezet a megalakulását követő hatodik hónap végéig, majd félévente értékeli  a
tulajdonát képező vagyonrészeket és arról tájékoztatja a résztvevőket.

(7) A KMRP szervezet a vagyon felosztása során
a) határoz a fedezett és vissza nem utasított vagyonrészeknek résztvevők egyénenkénti befizetései
arányában – befizetés hiányában egyenlő arányban – történő tulajdonba adásáról,
b) az alapszabályában meghatározott módon ajánlatot tesz a résztvevők számára a fedezetlen és a
visszautasított fedezett vagyonrész eladása érdekében,
c) az a) pont szerinti elveknek megfelelően határoz a tulajdonában maradó, vagyonrésznek nem
minősülő további vagyon – a résztvevőnek át nem ruházható vagyonelem esetén a vagyonelem
értékesítéséből származó ellenérték – felosztásáról azzal, hogy tartozás fedezetét nem vonhatja el.

(8) A KMRP szervezet a záró közgyűlést követő öt napon belül ajánlatot tesz a társaság részére azon
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fedezetlen és  visszautasított  fedezett  vagyonrész eladása érdekében,  amelyre szabályszerű vételi
ajánlatot résztvevőtől  nem kapott[,  továbbá elszámol a társasággal az 24/M. § (7) bekezdése
szerinti hozzájárulással].

(9) Ha a vagyonrész értékesítése a (8) bekezdés szerinti módon is eredménytelen maradt, a KMRP
szervezet piaci értékesítésre ajánlja azt fel.

(10) A KMRP szervezet haladéktalanul intézkedik a fedezetlen vagyonrész vételárának megfizetése
feltételével a törlesztés, valamint azt követően a vagyonrész tulajdonba adása iránt.

(11) A KMRP szervezet a (7) bekezdés [a)]b) pontja, valamint a (8) bekezdés szerinti ajánlatában az
eladásra  kínált  vagyonrész  fedezetlen  vételárának  összegével  megegyező  árat  határoz  meg
ellenszolgáltatásként.

24/S. §

(1)  A munkavállalók  által  a  KMRP keretében  létesített  vagyonkezelő  alapítvány alapítására  és
működésére a Vatv. rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez az alapítvány javára  [bizalmi
vagyonkezelésre  ]legalább  tíz  millió  [forint  KMRP  vagyont  ]forintot  kell  rendelni.  A
vagyonkezelő alapítvány nyilvántartásba vételét követő egy éven belül az alapítványi vagyonnak el
kell  érnie  a  Vatv.  3.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  összeget  azzal,  hogy  abba  a  bizalmi
vagyonkezelésbe vett vagyon is beszámít. Ha a vagyonkezelő alapítvány több KMRP-t kezel, azok
vagyona  együttesen  veendő  figyelembe  a  tőkeminimum  összege  tekintetében.  Ha  a  hiányzó
alapítványi vagyon pótlására a megszabott határidőn belül nem kerül sor, akkor a vagyonkezelő
alapítvány megszűnik.

(3) A vagyonkezelő alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok gyakorlására a kuratóriumot kell
kijelölni.

(4) A vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjei annak [munkavállaló ]alapítói és csatlakozói.

(5)  A vagyonkezelő  alapítvány  működésére,  vagyonkezelésére,  új  résztvevő  csatlakozására,  a
kedvezményezettek  közötti  vagyonfelosztásra  az  24/N-24/R.  §-t  azzal  kell  alkalmazni,  hogy  a
résztvevők  alatt  az  alapítókat és  csatlakozókat,  az  alapszabály  alatt  az  alapító  okiratot,  az  új
résztvevő belépése alatt pedig az új résztvevőnek a vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozását
kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §
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Az MRP tv.
a)  3.  §  (3)  bekezdésében  a  „gazdasági  társaságokról  szóló  1997.  évi  CXLIV.  törvényben  (a
továbbiakban:  Gt.),  szerződésben  (a  társaság  alapszabályában)  foglaltak  szerint”  szövegrész
helyébe a „gazdasági társaságra irányadó szabályoknak megfelelően” szöveg[ és],
b) 3. § (4) bekezdésében a „Gt. vagy szerződés (a társaság alapszabálya) alapján” szövegrész
helyébe a „gazdasági társaságra irányadó szabályoknak megfelelően” szöveg,
c) 24/D. § (2) bekezdésében az „ötödik” szövegrész helyébe a „tizenkettedik” szövegrész és
d)  24/I.  §  (1)  bekezdésében  az  „átváltására”  szövegrész  helyébe  az  „átváltására  vagy
résztvevőnek történő átadására” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. alcím cím és 19. §
Módosítás jellege: elhagyás

[15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

19. §

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2. § (1) bekezdése a
következő q) ponttal egészül ki:
(Az állami feladatok:)

„q) a közjóléti feladatellátás körében a vízitúrázás és a kerékpáros turisztikai igénybevétel
alapfeltételeinek  biztosítása  az  állami  tulajdonban  lévő  vizek  és  vízilétesítmények
üzemeltetése során.”]

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: elhagyás

[20. §

A Vgtv. 45. §-a a következő (7e) bekezdéssel egészül ki:

„(7e) Felhatalmazást  kap a  Kormány,  hogy rendeletben határozza  meg a  vízitúrázás  és  a
kerékpáros  turisztikai  igénybevétel  alapfeltételeit  az  állami  tulajdonban  lévő  vizek  és
vízilétesítmények üzemeltetése során.”]

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Szja tv. 67. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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23. §

Az Szja tv. 67. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)  Árfolyamnyereségből  származó  [jövedelem ]jövedelemnek  minősül  a  KMRP szervezetben
való  részvételi  jogosultság  ellenérték  fejében  történő  értékesítéséből  származó  bevételnek  az  a
része, amely meghaladja a részvételi jogosultsággal összefüggésben teljesített kiadás összegét.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Eüak. 19/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

Az Eüak. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatokat a 4. § (2) bekezdés zs) pontjában meghatározott célból a
határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti
kapcsolattartó szerv – az egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítése céljából – továbbítja a
2011/24/EU  európai parlamenti  és tanácsi  irányelvben meghatározottak szerint más tagállamban
működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Étv. 60/J. §
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) a következő 60/J. §-sal egészül ki:

„60/J. §

A 60/H.  §  rendelkezéseit  azon  XIX.  század  második  és  XX.  század  első  felében  megvalósult
épületek  esetén  is  alkalmazni  kell,  amelyek  megsemmisült  vagy megrongálódott  tetőidomai  és
egyéb jelentős épületelemei, épületdíszei helyreállíthatóak. A helyreállítás keretében biztosítani kell
a korábbi helyreállítási  hibák, eltérések korrekcióját,  ideértve különösen az építészeti  minőséget
lerontó utólagos hozzáépítések elbontását, a tetőzet eredeti formájának újjáépítését és az esetlegesen
eltávolított épületdíszítések, tetődíszek, tornyok, kupolák, portálok visszaállítását. A helyi építési
szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti településrendezési
tervekben – meghatározott építészeti hangsúly képzésének lehetséges helyszíneitől eltérni csak a
fotóval,  tervvel,  valamint  műemlék  esetében  az  építéstörténeti  tudományos  dokumentációban
foglaltakkal igazolt, eredeti állapot visszaállításával megengedett.”
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Ebtv. 15. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A biztosított orvosi indikáció alapján jogszabályban foglalt feltételekkel jogosult a meddőség
kezelésére az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott
egészségügyi szolgáltatóknál[ történő igénybevételére].”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Ebtv. 30/A. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Ebtv. 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30/A. §

Az egészségbiztosító szerződést köthet a gyógyszer Gyftv. 36. § (1) bekezdése szerinti forgalomba
hozatali  engedélyének  jogosultjával,  illetve  meghatalmazása  alapján  a  gyógyszer  forgalomba
hozójával, a gyógyászati segédeszközt forgalomba hozóval, illetve a gyógyászati ellátást nyújtóval

b) a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszer
áráról,  mennyiségéről,  minőségi  követelményéről,  illetve  a  felek  által  lényegesnek  ítélt  egyéb
kérdésről.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. §
Módosítás jellege: módosítás

51. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény [(a továbbiakban: Inytv.) ]a következő
85. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

[„85. §

(1) A Magyar  Állam  képviseletében  eljáró  MNV Zrt.  kérelme  alapján  a  Magyar  Állam
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tulajdonjogát  kell  bejegyezni  az  olyan  ingatlanra,  amelynél  valamennyi  alábbi  feltétel
együttesen teljesül:

a) a  Magyar  Állam,  a  nevében  eljáró  tulajdonosi  joggyakorló,  vagy  valamely  állami
költségvetési  szerv,  illetve annak jogelődje az ingatlanra vonatkozóan 2000. január 1-jét
megelőzően tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet nyújtott be, melyet elutasítottak,
b) az ingatlan az MNV Zrt. vagy valamely állami költségvetési szerv birtokában áll,
c) az MNV Zrt. olyan okiratot mutat fel, amely a szerződést kötő felek tulajdon-átruházásra
irányuló megállapodását, az ingatlan megjelölését, továbbá az ellenértéket, illetve a szerzés
ingyenességét tartalmazza.

(2) A kérelmező MNV Zrt. az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel fennállását az elutasított
kérelem ügyszámának megjelölésével, az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel fennállását
pedig az ingatlan birtokosának közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával köteles igazolni.

(3) Amennyiben az ingatlannal kapcsolatosan vagyonrendezési eljárás lefolytatásának is lenne
helye, úgy azt csak a jelen § szerinti eljárásban hozott elutasító döntést követően – ha a döntés
miatt közigazgatási per indul, annak jogerős lezárását követően – lehet lefolytatni.”]

„A magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelme alapján induló eljárás

85. §

(1) A magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelme alapján a magyar állam
tulajdonjogát kell bejegyezni az olyan ingatlanra, amelynél valamennyi alábbi feltétel együttesen
teljesül:

a) a magyar állam, a nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló, vagy valamely állami költségvetési
szerv,  illetve  annak  jogelődje  az  ingatlanra  vonatkozóan  2000.  január  1-jét  megelőzően
tulajdonjog bejegyzés iránti  kérelmet nyújtott  be, melyet  a tulajdonjogot szerzőként megjelölt
költségvetési szerv jogszerzési képességének a hiánya okán elutasítottak,
b) az ingatlan legalább tizenöt éve szakadatlanul a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi
joggyakorló vagy valamely állami költségvetési szerv vagy más vagyonkezelő birtokában áll,
c) a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló olyan okiratot mutat fel, amely a
szerződést  kötő  felek  tulajdon-átruházásra  irányuló  megállapodását,  az  ingatlan  megjelölését,
továbbá az ellenértéket, illetve a szerzés ingyenességét tartalmazza,
d)  a  magyar  állam  képviseletében  eljáró  tulajdonosi  joggyakorló  bemutatja  a  tulajdonjogot
átruházó  fél  hozzájárulását  a  tulajdon-átruházásra  vonatkozó  szerződés  szerint  szerző  fél
tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozóan.

(2) A kérelmező tulajdonosi joggyakorló az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel fennállását az
elutasított  kérelem  ügyszámának  megjelölésével,  az  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  feltétel
fennállását  pedig  az  ingatlan  birtokosának  közjegyzői  okiratba  foglalt  nyilatkozatával  köteles
igazolni.

(3)  Amennyiben  az  ingatlannal  kapcsolatosan  vagyonrendezési  eljárás  lefolytatásának  is  lenne
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helye, úgy azt csak a jelen § szerinti eljárásban hozott elutasító döntést követően – ha a döntés miatt
közigazgatási per indul, annak jogerős lezárását követően – lehet lefolytatni.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: elhagyás

[52. §

Az Inytv.
a) 72. §-ában a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.” szövegrész helyébe a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szöveg,
b) „Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás” alcím címe helyébe az
„MNV Zrt. kérelme alapján induló eljárás” alcím cím

lép.]

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Eütv. 164. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

Az Eütv. 164. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kutatást végző egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés és a sérelemdíj fedezetére a kutatási
tevékenység  megkezdését  megelőzően  a  kutatásokra  vonatkozó,  a  kockázatoknak  megfelelő
felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. §
Módosítás jellege: módosítás

63. §

Az Eütv. 244/A. §-a a következő (8)-(19) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodási  kérdésekről,  illetve  egyes  törvényeknek  a
jogrendszer  koherenciájának  erősítése  érdekében  történő  módosításáról  szóló  2021.  évi  …
törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv2.)  módosított  167.  §  (5)  bekezdésében  és  169.  §-ában
foglaltakat 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.

(9) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 169. § (2) bekezdése szerinti feltételnek meg nem
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felelő  egészségügyi  szolgáltatónak (a  továbbiakban:  átadó  szolgáltató)  a  reprodukciós  eljárások
végzésére vonatkozó működési engedélye hatályát veszti 2022. június [30-ával.]30. napján.

(10) A miniszter 2021. szeptember 30-áig
a) állapítja meg a 169. § (1) bekezdésében meghatározott szakellátási kötelezettség folyamatos
ellátása érdekében a közfinanszírozott feladatot, és
b) jelöli ki az átadó szolgáltató által nyújtott nem közfinanszírozott szolgáltatások tekintetében a
169.  §  (2)  bekezdésének  megfelelő  egészségügyi  szolgáltatót  (a  továbbiakban:  átvevő
szolgáltató),

amelyről  az  átadó  és  az  átvevő  szolgáltatót  valamint  az  egészségügyi  államigazgatási  szervet
tájékoztatja.

(11)  2021.  szeptember  30-át  követően  reprodukciós  eljárás  végzésére  irányuló  új,  az  érintett
személynél  meg  nem  kezdett  meddőségkezelési  beavatkozást  célzó  szerződést  a  169.  §  (2)
bekezdése  szerinti  kijelölt  szolgáltató  köthet.  2021.  szeptember  30-át  követően  a  169. §  (2)
bekezdésének  meg  nem  felelő  egészségügyi  szolgáltatónál  új  reprodukciós  eljárás,  további
meddőségkezelési célú önálló új beavatkozás nem kezdhető meg.

(12)  Az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  hivatalból  eljár  az  átadó  szolgáltató  reprodukciós
eljárások  végzésére  vonatkozó  működési  engedélye  visszavonása,  az  átvevő  szolgáltató
reprodukciós eljárások végzésére vonatkozó működési engedélyének kiadása, módosítása, valamint
a szakellátási kapacitások módosítása érdekében.

(13) Az egészségbiztosítási szerv a működési engedély kézhezvételétől számított három napon belül
kezdeményezi az átvevő szolgáltató finanszírozási szerződésének 2022. július 1-jei hatállyal történő
módosítását, illetve új finanszírozási szerződés 2022. június 30-ai hatállyal történő megkötését.

(14) Az átadó szolgáltató a (10) bekezdés alapján kijelölt átvevő szolgáltató részére  [az általa ]a
nála folyamatban lévő vagy későbbi reprodukciós eljárás céljából tárolt ivarsejteket és embriókat
úgy  adja  át,  hogy  ennek  során  mind  az  átadó  szolgáltatónak,  mind  az  átvevő  szolgáltatónak
maradéktalanul  biztosítania  kell  a  későbbi  egészséges  magzati  fejlődés  feltételeit  a  tárolásra
vonatkozó szakmai szabályok folyamatos és teljes körű érvényesítésével.

(15)  Az átvevő szolgáltató az  átvételkor  az  átadónál  folyamatban lévő reprodukciós  eljárásokat
átvenni köteles és a társadalombiztosítás keretében, a már nyújtott ellátásokra is figyelemmel, az
ellátás finanszírozására irányadó jogszabályban meghatározott feltételek szerint végzi el. Az átvett,
a  társadalombiztosítás  keretében  igénybe  nem vehető  ellátások  nyújtására  a  beteg  és  az  átadó
szolgáltató  közötti  szerződésben  [foglaltak  alkalmazandóak ]foglaltakat  kell  alkalmazni  azzal,
hogy  a  szolgáltatások  megtérítése  tekintetében  az  átvevő  szolgáltató  térítési  szabályzatában
foglaltak  [irányadóak]irányadók.  A beteg  ellátásokhoz  történő  hozzáférése,  a  részére  nyújtott
szolgáltatások szakmai tartalma és fizetendő térítési  díj  tekintetében nem kerülhet hátrányosabb
helyzetbe az átadást követően.

(16)  A  beteg  a  (10)  bekezdés  szerint  kijelölt  átvevő  szolgáltató  helyett  más,  a  169.  §  (2)
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bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatót is választhat reprodukciós eljárás – ennek
keretében  külön az  embrióletét  –  igénybevételére.  Az átvevő  egészségügyi  szolgáltató  jogai  és
kötelezettségei ebben az esetben a választott egészségügyi szolgáltatót jogosítják és kötelezik.

(17) A (15) bekezdés szerinti, reprodukciós eljárás igénybevételére vonatkozó szerződésből eredő
minden jog és kötelezettség tekintetében az átvevő szolgáltató jogutódja az átadó szolgáltatónak.

(18) Az átadó, valamint az átvevő szolgáltató a (10) bekezdés szerinti kijelölés közlését követően 8
napon belül külön-külön írásban tájékoztatják az érintett beteget

a) a vonatkozó jogszabályváltozásokról,
b) az átadó szolgáltatónál a további ellátásra való jogosultság megszűnéséről,
c) az átvevő szolgáltató kijelöléséről,
d) a szolgáltató-váltással kapcsolatos egyéb jogairól és kötelezettségeiről, ennek keretében arról,
hogy átadó, az átvételre kijelölt és a választott egészségügyi szolgáltatóhoz címzett egybehangzó
nyilatkozattal  a  kijelölt  szolgáltató  helyett  más,  a  169.  §  (2)  bekezdése  szerinti  feltételeknek
megfelelő egészségügyi szolgáltatót is választhat továbbá az átadott és átvett embrió egészséges
fejlődését biztosító, a (14) bekezdés szerinti intézkedések módjáról.

(19) Az az egészségügyi szolgáltató, amelynek reprodukciós eljárás végzésére jogosító működési
engedélye  a  (9)  bekezdés  alapján  hatályát  veszti,  állami  kártalanításra  jogosult.  A kártalanítás
mértéke megegyezik az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének hatályvesztését megelőző
öt üzleti év – amennyiben működését később kezdte meg az adott évek – állami átvétellel érintett
gazdasági tevékenységéből származó, mérleg szerinti eredménye [egy éves ]átlagának összegével. A
kártalanítás mértékét a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - Eütv. 244/B. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

64. §

Az Eütv. a következő 244/B. §-sal egészül ki:

„(3)  A 2001/83/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  az  emberi  felhasználásra  szánt
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok
meghatározása  tekintetében  történő  kiegészítéséről  szóló  2015.  október  2-i  (EU)  2016/161
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet  előírásait  – Európai  Unió kötelező jogi aktusa vagy
jogszabály  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  valamennyi,  e  törvény  szerinti  egészségügyi
szolgáltatónak be kell tartania.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (6) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Eütv. 247. § (5) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)

„i) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy – a miniszterrel  és az igazságügyért felelős
miniszterrel  egyetértésben  –  a  büntetés-végrehajtási  intézetekben  fogvatartottak  élelmezési
szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeire vonatkozó szabályokat,
j)  az  állami  vagyon  felügyeletéért  felelős  miniszter,  hogy a  244/A.  §  (19)  bekezdés  szerinti
kártalanítás mértékét”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

66. §

Az Eütv.
b) 164. § [(3)](2) bekezdésében a „készítménnyel” szövegrész helyébe a „gyógyszerrel” szöveg,
[ a „készítmény” szövegrész helyébe a „gyógyszer” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. §
Módosítás jellege: elhagyás

[68. §

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

a) 1.  §  p)  és  s)  pontjában  a  „szopókán  keresztül”  szövegrész  helyébe  a  „szopóka
segítségével” szöveg,
b) 2/A. § (1) bekezdésében a „foglaltakat” szövegrész helyébe a „foglalt rendelkezéseket”
szöveg,
c) 5.  §  (1)  bekezdésében  a  „valamint  egészségügyi”  szövegrész  helyébe  a  „továbbá
egészségügyi” szöveg,
d) 7/K.  §  (2)  bekezdésében a  „foglaltakra figyelemmel” szövegrész  helyébe a  „foglaltak
alkalmazásával” szöveg,
e) 7/L. § (2) bekezdésében a „megkeresésétől” szövegrész helyébe a „megkereséstől” szöveg,
f) 8.  §  (4)  bekezdésében  a  „irányításuk,  illetve  felügyeletük”  szövegrész  helyébe  az
„irányításuk vagy felügyeletük” szöveg
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lép.]

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 69. §
Módosítás jellege: kiegészítés

69. §

A  nemdohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek  fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes
szabályairól  szóló  1999.  évi  XLII.  törvény  (a  továbbiakban:  Nvt.)  1.  §  x)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„x) elektronikuscigaretta-azonosító szám: az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra
vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 24-i (EU)
2015/2183  bizottsági  végrehajtási  határozatban  meghatározott  közös  adatbeviteli  kapun
bejelentett termékek azonosítására szolgáló szám;”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 69. §
Módosítás jellege: kiegészítés

69. §

Az Nvt. a következő 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. §

Dohányzást  helyettesítő  nikotintartalmú termék fogyasztása köznevelési  intézményben,  valamint
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben tilos.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 69. §
Módosítás jellege: kiegészítés

69. §

Az Nvt. 5. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  A fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a  dohánytermékek  kiskereskedelméről
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdvtv.) 1. § (1) bekezdés b)-h) pontjában felsorolt
termékek  kiskereskedelmére  irányuló  tevékenység  nem  végezhető  köznevelési  intézményben,
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézményben,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi
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intézményben, valamint egészségügyi intézményben.

(2)  Dohánytermék,  valamint  az  Fdvtv.  1.  §  (1)  bekezdés  b)-h)  pontjában  felsorolt  termék
árumintaként nem forgalmazható.

(3) Dohánytermék, valamint az Fdvtv. 1. § (1) bekezdés b)-h) pontjában felsorolt termék árusítása
automatából nem megengedett.

(4) E § alkalmazásában dohánytermék-kiskereskedelem alatt az Fdvtv-ben ekként meghatározott
fogalmat kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 69. §
Módosítás jellege: kiegészítés

69. §

Az Nvt. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodási  kérdésekről,  illetve  egyes  törvényeknek  a
jogrendszer  koherenciájának  erősítése  érdekében  történő  módosításáról  szóló  2021.  évi  …
törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv.)  megállapított  5.  §  (1)-(4)  bekezdése  a  belső  piaci
szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-i  2006/123/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)  E  törvénynek  a  Módtv.-vel  megállapított  5.  §  (1)-(4)  bekezdésének  a  belső  piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 69. §
Módosítás jellege: kiegészítés

69. §

Az Nvt.
a)  1.  §  r)  pontjában  a  „nikotintartalmú”  szövegrész  helyébe  a  „bármilyen  formában  nikotint
tartalmazó” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében az „a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
1997.  évi  CIII.  törvény”  szövegrész  helyébe  az  „a  jövedéki  adóról  szóló  2016.  évi  LXVIII.
törvény” szöveg
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c) 8. § (4c) bekezdés a) pontjában az „utántöltő flakon és a dohányzást” szövegrész helyébe az
„utántöltő  flakon,  a  nikotinmentes  utántöltő  flakon,  dohányzást  helyettesítő  nikotin  tartalmú
termékek és a dohányzást” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 69. §
Módosítás jellege: kiegészítés

69. §

Hatályát veszti az Nvt.
a) 7/K. §-a
b) 7/L. §-a,
c) 8. § (2) bekezdése,
d) 8. § (4d) bekezdése, valamint
e) 8. § (5) bekezdés k) pontja.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Kbtv. 1. § (2) bekezdés 3. és 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A kémiai  biztonságról  szóló  2000.  évi  XXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kbtv.)  1.  §  (1)  és  (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) E törvény alkalmazásában:
3. kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és
az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, és megvalósító
intézmények[,  tevékenységek] tevékenységének olyan  összessége,  amelyek  egyidejűleg
[tekintetbe]figyelembe veszik a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét,
4.  tevékenység:  a  veszélyes  anyaggal,  vagy  a  veszélyes  keverékkel  kapcsolatos  előállítás  –
ideértve  a  bányászatot  (feltáró  [fúrás,  kitermelés)]fúrást,  kitermelést) is  –,  a  gyártás,  a
feldolgozás,  a  csomagolás,  a  címkézés,  az  osztályozás,  a  tárolás,  az  anyagmozgatás,  a
forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, és a veszélyes anyagok, vagy a veszélyes keverékek
elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat,”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Kbtv. 6. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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71. §

A Kbtv. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A veszélyes keverékeket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Magyarország területén
gyártó,  forgalmazó  az  azokkal  kapcsolatos  gyártási,  [forgalomba hozatali  ]forgalombahozatali
tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos  egyes  eljárások,  illetve  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  miniszteri
[rendeletében]rendeletben foglaltak szerint, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus
úton  bejelenteni  az  egészségügyi  államigazgatási  szervnek,  ha  a  veszélyes  keverék  a
terméknyilvántartásban  még  nem  szerepel.  A bejelentő  köteles  az  általa  bejelentett  veszélyes
keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton
jelenteni.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  nem  kell  bejelenteni  a  kizárólag  ellenőrzött
körülmények között végzett kutatási vagy fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi
méretű kipróbálásra gyártott, vagy forgalmazott veszélyes keverékeket. A magyarországi gyártó, és
forgalmazó  a  rendelkezésre  álló,  a  veszélyesség  meghatározása,  a  tevékenységet  végző
egészségének biztonsága szempontjából  lényeges adatokat és információkat ebben az esetben is
köteles a tevékenységet végző rendelkezésére bocsátani. Minden olyan magyarországi gyártónak és
forgalmazónak,  [aki]amely a bejelentés mellőzésével élni kíván, az egészségügyi államigazgatási
szerv  által  hozzáférhető  írásbeli  nyilvántartást  kell  vezetnie  a  gyártott,  vagy forgalomba hozott
veszélyes  keverékről,  a  feliratozási  és  mennyiségi  adatokról.  A  magyarországi  gyártót,  és
forgalmazót a bejelentés mellőzésének lehetősége a gyártástól, vagy a forgalomba hozataltól vagy
ezek megkezdésétől  számított  egy évig illeti  meg, amely az egészségügyi  államigazgatási  szerv
engedélyével  egy  évig  meghosszabbítható,  ha  a  magyarországi  gyártó,  és  forgalmazó  a
meghosszabbítás szükségességét indokolja.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Kbtv. 23. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

74. §

A Kbtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverékek terméknyilvántartása keretében
gyűjti,  [dolgozza  fel  ]feldolgozza  és  rendszerezi  az  ezekkel  kapcsolatos  toxikológiai,
közegészségügyi és klinikai adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 43.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: módosítás

80. §

Hatályát veszti a Kbtv.
a) 2. § (1) bekezdése,
b) [3. §-a]II. Fejezete,
c) 7. § (3) és (4) bekezdése,
d) 10. §-a,
e) [19. §-a és a megelőző fejezet címe]V. Fejezete,
f) 20. § (2) bekezdése,
g) 24. §-a és a megelőző alcím címe,
h) 26. §-a,
i) 31. §-a.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

90. §

Hatályát veszti az Stv.
b) 12. § (1) bekezdésében az „ – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – ” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § - Gytv. 1. § 6. és 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

91. §

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.)  1. § 6-8. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)

„6. vizsgálati gyógyszer: az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a
2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai
parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:  536/2014/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi
rendelet) 2. cikk (2) bekezdés 5. pontjában [ekként ]meghatározott fogalom;
7. klinikai vizsgálat: az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés
2. pontjában [ekként ]meghatározott fogalom;”
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Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § - Gytv. 3. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

93. §

A Gytv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  [megbízónak]megbízó a  klinikai  vizsgálattal  összefüggésben  keletkezett  károk
megtérítésére,  illetve  a  klinikai  vizsgálattal  összefüggésben  megsértett  személyiségi  jogokért
követelhető  sérelemdíj  megfizetésére  –  a  kockázatoknak  megfelelő  –  felelősségbiztosítási
szerződést  köt  az  Európai  Gazdasági  Térségben  (a  továbbiakban:  EGT),  illetve  az  Európai
Közösséggel  vagy  az  EGT-vel  megkötött  nemzetközi  szerződés  alapján  az  EGT tagállamával
azonos jogállást élvező államban (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) székhellyel,
illetve  telephellyel  rendelkező  biztosítóval.  A  felelősségbiztosításnak  megfelelő  fedezetet  kell
nyújtania a klinikai vizsgálattal kapcsolatosan esetlegesen érvényesítendő kártérítési és sérelemdíj
követelésekre.”

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - Gytv. 16/A. §
Módosítás jellege: módosítás

96. §

A Gytv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16/A. §

(1)  A  forgalomba  hozatali  engedély  jogosultjának,  a  gyógyszer-nagykereskedelmi  engedély
jogosultjának,  valamint  a  gyógyszertár  működtetőjének  biztosítania  kell  a  2001/83/EK  európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán
elhelyezendő  biztonsági  elemekre  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározása  tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletnek [a továbbiakban: (EU) 2016/161 rendelet] való megfelelést[ szolgálja].

(2) A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 54a. cikk (2) bekezdés e) pontja, valamint
az  (EU)  2016/161  rendelet  31.  cikke  szerinti,  a  biztonsági  elemekre  vonatkozó  információk
tárolására szolgáló nemzeti adattárat a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet (a
továbbiakban: gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet) hozza létre, kezeli és működteti.

(3) A magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet által működtetett nemzeti adatárral
összefüggő szolgáltatások igénybevételéért az (EU) 2016/161 rendelet 2. cikkében meghatározott
alkalmazási kör szerinti gyógyszerek forgalomba hozatali engedély jogosultjainak szolgáltatási díjat
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kell  fizetni.  A  magyarországi  gyógyszer-azonosítási  nonprofit  szervezet  köteles  az  általa
megállapított és alkalmazott szolgáltatási díjakat és az azokhoz kapcsolódó szerződési feltételeket
honlapján közzétenni.

(4)  A  gyógyszerészeti  államigazgatási  szerv  honlapján  folyamatosan  elérhetővé  teszi  azon
információt,  hogy  mely  gyógyszerek  esnek  az  (EU)  2016/161  rendelet  2.  cikkében  rögzített
alkalmazási kör hatálya alá.

(5)  A gyógyszer-azonosítási  nonprofit  szervezet  jogosult  adatot  szolgáltatni  a  gyógyszerészeti
államigazgatási szerv számára azon forgalomba hozatali engedély jogosultjáról

a) amellyel a (2) bekezdés szerinti nemzeti adatárral összefüggő szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatban szerződést kötött, illetve amelynek a szerződése megszűnt,
b) amely a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet vagy az általa működtetett
nemzeti  adattár  szolgáltatását  ténylegesen  igénybe  veszi,  de  a  magyarországi  gyógyszer-
azonosítási nonprofit szervezettel nem kötött erre vonatkozó szerződést,
c) amely a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezettel szerződést kötött, de nem
fizette  meg  a  magyarországi  gyógyszer-azonosítási  nonprofit  szervezet  számára  a  vonatkozó
esedékes szolgáltatási díjakat,
d)  amely  vonatkozásában  a  magyarországi  gyógyszer-azonosítási  nonprofit  szervezet  a
forgalomba hozatali engedély jogosultja által a (2) bekezdés szerinti nemzeti adattárba feltöltött
adatokhoz való végfelhasználók általi hozzáférést korlátozta (szolgáltatás felfüggesztése).”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § - Gytv. 32/C. §
Módosítás jellege: módosítás

101. §

A Gytv. a következő 32/C. §-sal egészül ki:

„32/C. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  vagyongazdálkodási  kérdésekről,  illetve  egyes  törvényeknek  a
jogrendszer  koherenciájának  erősítése  érdekében  történő  módosításáról  szóló  2021.  évi  …
törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv.)  módosított  [7]3.  §-át  és  [3.  ]1.  számú  mellékletét  –  a  (2)
bekezdésen  meghatározottak  figyelembe  vételével  –  azon  klinikai  vizsgálatok  esetében  kell
alkalmazni, amelyek engedélyezése iránt a kérelmet a Módtv. 10. §  [(13)](18) bekezdése szerinti
naptári napon, vagy azt követően nyújtották be.

(2)  A Módtv.  10.  §  [(13)](18) bekezdése  szerinti  naptári  naptól  számított  egy évig  benyújtott,
klinikai vizsgálat engedélyezés iránti kérelmek az 536/2014/EU rendelet 98. cikk (2) bekezdésére
figyelemmel e törvénynek a Módtv.  10. §  [(13)](18) bekezdése szerinti  naptári  napot megelőző
napon hatályos [7]3. §-a és [3. ]1. számú melléklete szerinti is benyújthatók és elbírálhatók azzal,
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hogy Módtv. 10. §  [(13)](18) bekezdése szerinti naptári naptól számított három év leteltével az e
bekezdés szerint engedélyezett és megkezdett vizsgálatokra is a [7]3. § és a [3. ]1. számú melléklet
Módtv.-nyel módosított szövegét kell alkalmazni.

(3)  E  törvénynek  a  Módtv.  10.  §  [(13)](18) bekezdése  szerinti  naptári  napot  megelőző  napon
hatályos [7]3. §-át és [3. ]1. számú mellékletét kell alkalmazni azon klinikai vizsgálatok esetében,
amelyek engedélyezése iránt a kérelmet a Módtv. 10. § [(13)](18) bekezdése szerinti naptári napot
megelőzően nyújtották be, azzal, hogy Módtv. 10. §  [(13)](18) bekezdése szerinti naptári naptól
számított három év leteltével ezen vizsgálatokra is a [7]3. § és a [3. ]1. számú melléklet Módtv.-nyel
módosított szövegét kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. § - Gytv. 34. § m) pont
Módosítás jellege: módosítás

102. §

A Gytv. 34. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)

„m) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április  [16-ig]16-i 536/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

104. §

A Gytv.
9. 20. § (2) bekezdésében az „és [ellenőrzési]ellenőrzi azok végrehajtását.” szövegrész helyébe
az  „és  ellenőrzi  azok  végrehajtását,  valamint  az  Európai  Bizottság  és  az  Európai
Gyógyszerügynökség iránymutatásai szerint, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok szerint inspektori jelentést készít.” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § 14. pont
Módosítás jellege: módosítás
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104. §

A Gytv.
14.  25.  §  (6)  bekezdés  c)  [pontjában  ]pont  ca)  alpontjában  az  „egyedileg  engedélyezte”
szövegrész  helyébe  az  „egyedileg  engedélyezte  és  ezt  az  orvost  foglalkoztató  egészségügyi
szolgáltató útján az orvossal közölte” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § 18. pont
Módosítás jellege: módosítás

104. §

A Gytv.
18.  25/C.  §  (1)  bekezdésében  a  [„készítmény”]„készítményt” szövegrész  helyébe  a
[„gyógyszer”]„gyógyszert” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § - Gyftv. 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

109. §

A Gyftv. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az ismertetési  tevékenységet  folytató a 3.  § 10.  pontjában meghatározott  tevékenységében
egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi tevékenység végzésére,  abban történő közreműködésre
jogosító jogviszonyban álló személy nem vehet részt, ide nem értve a [szerzői jogi védelem alá eső
szellemi  tevékenység  körébe  tartozó,  a  ]3.  §  10.  pont  szerinti  tevékenységtől  független
tudományos, illetve szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységet.”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § - Gyftv. 30. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

115. §

A Gyftv. 30. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A 29.  §  (3)  bekezdés  a)-f)  és  i)  pontja  szerint  benyújtott  kérelmek  alapján  készítmény
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társadalombiztosítási  támogatásban  csak  akkor  részesülhet,  ha  a  kérelemben  a  gyógyszer
forgalombahozatali engedélyének jogosultja által megjelölt termelői ára nem magasabb a [külön ]
jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban  részes  más  államokban  ténylegesen  forgalomban  lévő  három  legalacsonyabb
termelői árú ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer árának számtani átlagánál, és az adott
készítmény a kérelmezett indikációban ezen államok közül legalább háromban támogatott.”

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. §
Módosítás jellege: módosítás

125. §

A Gyftv.
a) 3. § 10. pontjában az „irányuló bármely tájékoztatás” szövegrész helyébe az „irányuló vagy
arra alkalmas szakmai, tudományos vagy bármely egyéb tájékoztatás” szöveg,
b) 3. § 35. pontjában az „a hatóanyag alapú fix támogatás esetén a referenciagyógyszer napi
terápiás költségét legfeljebb 15%-kal” szövegrész helyébe az „a hatóanyag alapú fix támogatás
esetén a referenciagyógyszer napi terápiás költségét legfeljebb 20%-kal ”szöveg,
b) 14. § (10) bekezdésében a „szakmai rendezvénnyel” szöveg helyébe a „szakmai, tudományos
rendezvénnyel” szöveg,
c) 14. § (10) bekezdésében a „(4)-(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)-(6) bekezdés” szöveg,
d) 14. § (10) bekezdésében a „szakmai rendezvény” szövegrész helyébe a „szakmai, tudományos
rendezvény” szöveg,
e)  14.  §  (11)  bekezdés  d) pontjában az „indokokat,”  szövegrész helyébe az „indokokat  vagy
online jellegét,” szöveg,
f)  17.  §  (6)  [bekezdésében  ]bekezdés  c)  pontjában  a  „készítményt”  szövegrész  helyébe  a
„gyógyszert” szöveg,
g) 17. § (8) bekezdésében a „(kupon) akár” szövegrész helyébe a „(kupon), nyeremény, akár”
szöveg,
h)  17.  §  (8)  bekezdésében  az  „egy  adott  gyógyszer,  egy adott  forgalombahozatali  engedély
jogosult”  szövegrész  helyébe  a  „gyógyszer,  egy adott  forgalombahozatali  engedély  jogosult”
szöveg,
i) 79. §-ában az „e törvényben meghatározott” szövegrész helyébe az „e törvényben, illetve az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott” szöveg,
j) 80. §-ában a „gyógyszerészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „gyógyszerészeti,
valamint az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 126. § - 2006. évi CXXXII. törvény 11/C. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

126. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény a következő 11/A.
alcímmel egészül ki:

„(2)  Az  egészségügyi  közfeladat-ellátást  érintő  változásra  irányuló  eljárásra  e  törvény
rendelkezéseit [megfelelően]kell alkalmazni[ kell].”

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 127. § - Evectv. 13. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

127. §

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.)
13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A (3)  bekezdés  szerinti  adatigénylés  keretében jogosult  átvenni  az  egyéni  vállalkozónak a
nyilvános  nyilvántartásban  nem szereplő  adatai  közül  az  egyéni  vállalkozó  születési  családi  és
utónevét  a  gazdasági  kamara  a  gazdálkodó  szervezetek  részére  történő  közvetlen  tájékoztatás
nyújtása érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § új f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

133. §

Az Nftv.
f) 1. mellékletében foglalt táblázat C:69 mezőjében az „Érseki Hittudományi” szövegrész helyébe
az „Érseki” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 140. §
Módosítás jellege: kiegészítés

140. §

(1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
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2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 15/D. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi  általa  forgalmazott  dohánytermékből – a
szivarokat, az új dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli dohánytermékeket kivéve –
típusonként, márkajelzésenként, valamint – ha ilyen van – a márkajelzések minden alfajtája után
egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett,  illetve az elkülönített  helyen belül a fogyasztók
számára jól láthatóan megjeleníteni. A szivarok kivételével minden olyan dohánytermék, amelynek
csomagolása kombinált egészségvédő figyelmeztetést tartalmaz, csak olyan módon helyezhető az
értékesítési csatornába (polchelyre), hogy a kombinált egészségvédő figyelmeztetés a fogyasztó felé
láthatóvá váljék; minden más esetben a terméket a csomagolás előlapjával kell megjeleníteni.”

(2) Az Fdvtv. 15/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Azon  dohánytermék  vonatkozásában,  amelyik  jogszabályban  meghatározott,  kötelezően
alkalmazandó színű (egységes) csomagolásban kerül forgalomba, az (1) bekezdésben foglaltakat
2022.  december  31-ig  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a  dohánytermék  értékesítési
csatornája  elé  a  dohánytermék  csomagolásának  méretével  megegyező  méretű,  márkajelzést
tartalmazó,  a  dohánytermék  korábbi  vagy  más  országban  jellemző  megjelenését  ábrázoló  kép
helyezhető  ki  a  kihelyezett  képen  a  kombinált  egészségvédő  figyelmeztetést  a  dohánytermékre
irányadó jogszabályok szerinti méretben és szöveggel meg kell jeleníteni.”

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 140. §
Módosítás jellege: kiegészítés

140. §

Az Fdvtv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16/A. §

A  dohánytermék-kiskereskedő  a  fogyasztó  kérdésére  köteles  a  dohányzás  ártalmaival
összefüggésben az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást megadni.”

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. §
Módosítás jellege: módosítás

140. §

[A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és ]Az Fdvtv. V. Fejezete a [dohánytermékek
kiskereskedelméről  szóló  2012.  évi  CXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Fdvtv.)]következő
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24/H. §-sal egészül ki:
[V. Fejezete a következő 24/H. §-sal egészül ki:]

„24/H. §

(1)  [24/H. § ]Kiskereskedelmi tevékenység körében elektronikus cigaretta, utántöltő flakon, vagy
dohányzást imitáló elektronikus eszköz [forgalmazási jogosultságával összefüggő ]forgalmazására
2016. május 20-án jogosult személy vagy szervezet – az e törvényben meghatározottak szerint –
anyagi kompenzációra jogosult, amennyiben 2016. május 20. napját követően az  egyes  [részletes
szabályokat a Kormány rendeletében határozza meg.]egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
törvények  módosításáról  szóló  2015.  évi  CCXXIV.  törvény  65.  §-a  alapján  ezen  jogosultságát
elvesztette.

(2) Kompenzációra az jogosult, aki az (1) bekezdés szerinti üzleti tevékenysége körében a 2013.,
2014. és 2015. üzleti évek mindegyikében a teljes árbevételének legalább 10 %-át az elektronikus
cigaretta, utántöltő flakon, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméből érte el.

(3)  A  kompenzáció  mértéke  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  termékek  kiskereskedelmi
forgalomban  történő  értékesítéséből  a  (2)  bekezdés  szerinti  üzleti  években  elért  adózás  utáni
eredmény mértékének megfelelő összeg.

(4)  A kompenzáció  iránti  kérelmet  –  a  Kormány rendeletében meghatározottak  szerint  –  2021.
október 31-ig lehet benyújtani.

(5) A kompenzációra irányuló kérelemről az államháztartásért felelős miniszter dönt.”

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 141. §
Módosítás jellege: elhagyás

[141. §

Az Fdvt.
a) 10/C.  §  a)  pontjában  a  „lebonyolítása,  szakmai  támogatása”  szövegrész  helyébe  a
„lebonyolítása és szakmai támogatása” szöveg,
b) 15/D. § (1) bekezdésében a „pultvonal felett” szövegrész helyébe a „pult vonala fölött”
szöveg,
c) 16/A. §-ában a „kihelyezni, vagy” szövegrész helyébe a „kihelyezni vagy” szöveg,
d) 24/C. § d) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „továbbá” szöveg,
e) 24/G. § (3) bekezdésében az „a következőknek” szövegrész helyébe az „az alábbiaknak”
szöveg

lép.]
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Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. és 41. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[40. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

142. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § b) pontjában a „vagy”
szövegrész helyébe az „illetve” szöveg lép.

41. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
módosítása

143. §

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 166/A.
§ (2) bekezdésében a „kezelheti” szövegrész helyébe a „tarthatja nyilván” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. § (2) bekezdés - Kbt. 46. § (4b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kbt. 46. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4b) A közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR-ben az érintett közbeszerzés, szerződés, illetve
ezek  teljesítése  és  módosítása  során  keletkezett  és  rögzített  adatot  a  törvényben  meghatározott
feladatkörében eljáró

a)  bíróságnak  az  előtte  folyamatban  lévő  eljárás  lefolytatása[,  tényállás  felderítése  vagy
büntetés és intézkedés végrehajtása];
b)  ügyészségnek  és  nyomozó  hatóságnak  [bűncselekmények  megelőzése,  felderítése,  ]a
büntetőeljárás lefolytatása[ vagy büntetés és intézkedés végrehajtása];
c)  [ügyészségnek  ]a  nemzetbiztonsági  szolgálatoknak  a  [bűncselekmények  megelőzése,  ]
törvényben  meghatározott  bűncselekmények  felderítése,  [büntetőeljárás  lefolytatása  vagy
büntetés  és  intézkedés  végrehajtása;]nemzetbiztonsági  védelmi  és  elhárítási,
információszerzési feladatai ellátása
d) a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó
szervnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése[, illetve megszakítása];

céljából, erre irányuló megkeresés alapján adhatja át.”

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 147. § c) pont
Módosítás jellege: elhagyás
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147. §

A Kbt.
[c) 111. § z) pontjában az „esetén” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg]

lép.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 148. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

148. §

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

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 160. § b) pont bb) alpont
Módosítás jellege: módosítás

160. §

A 2020. évi XXXVIII. törvény
b) 10. §-ában

bb) a „6a. sora” szövegrész helyébe a „6a., 59-61.  [és 60. ]sora, valamint a 2. melléklet”
szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 161. § - 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

161. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3/A. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott intézkedések során az állam képviseletében [a
nemzeti]az állami vagyon [kezeléséért]felügyeletéért felelős [tárca nélküli ]miniszter jár el.”

Módosítópont sorszáma: 69.

39



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 174. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

174. §

Hatályát veszti a Vagyonjuttatási tv.
g) 6. § (5) bekezdésében a „Ha az MCC Alapítvány a tulajdonába adott,  2. melléklet szerinti
ingatlanokat  értékesíti,  az  ingatlanok  tulajdonjogának  átruházásából  származó  bevételnek  az
átruházás  költségeinek  kiegyenlítését  követően  fennmaradó  részét  [az  MCC  tv.  2.  §-ban]a
KEKVAtv.  1.  mellékletében meghatározott  [célok  ]közfeladatai  ellátására  és  [feladatok  ]
közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani.” szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. alcím cím
Módosítás jellege: elhagyás

[54. Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi

CVII. törvény módosítása]

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 175. §
Módosítás jellege: elhagyás

[175. §

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény

a) 2. §-ában az „alkalmazásában:” szövegrész helyébe az „alkalmazásában” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „kötelezettség” szövegrész helyébe a „kötelezettsége” szöveg,
c) 4. §-ában az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
d) 7. § (1) bekezdésében az „illetve” szövegrészek helyébe a „valamint” szöveg,
e) 8. § (2) bekezdésében az „esetén” szövegrész helyébe az „esetében” szöveg,
f) 14. §-ában az „és” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg

lép.]

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 178. §
Módosítás jellege: kiegészítés

178. §
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A 2020. évi CXLII. tv. 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 178. §
Módosítás jellege: módosítás

178. §

A 2020. évi CXLII. törvény
a) 5. § (16) bekezdésében a „változást” szövegrész helyébe a „változását” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdésében az „esik egy tekintet alá” szövegrész helyébe az „egy tekintet alá esik”
szöveg,
c) 12. §-ában a „164b.,” szövegrész helyébe a „164b., a 193a.,” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 181. § - Közép-európai Oktatási Alapítvány tv. 5. §
Módosítás jellege: módosítás

181. §

A Közép-európai Oktatási Alapítvány tv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

[(1) ]A 2. § (2)-(15) bekezdése és 3. § (2), (4) és (5), valamint (7)-(9) bekezdése az Alaptörvény 38.
cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 182. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

182. §

A Közép-európai Oktatási Alapítvány tv.
b) 3. § (4) bekezdésében a „2. §-ban meghatározott közérdekű  [tevékenysége” ]tevékenysége,
közfeladata”  szövegrész  helyébe  az  „  ,  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványokról  szóló  2021.  évi  IX.  törvény 1.  mellékletében meghatározott  közfeladatainak”
szöveg

lép.
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Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 185. §
Módosítás jellege: módosítás

185. §

A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 16. § (4)
[bekezdésében a „2021. július 1-jén” szövegrész ]bekezdése  helyébe a  [„2022. január 1-jén”
szöveg lép.]következő rendelkezés lép:

„(4) Az 55. § 2022. január 1-jén lép hatályba.”

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 186. §
Módosítás jellege: kiegészítés

186. §

A közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  2021.  évi  IX.  törvény  (a
továbbiakban: KEKVA tv.) 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A klinikai központ az egységes állami egészségügyi irányítás részét képezi, emiatt
a) az állam felelős a klinikai központ tevékenységéből származó károkért,
b)  az  irányító  megyei  intézményi  feladatokat  ellátó klinikai  központ  elnökének személyére a
rektor véleményének kikérésével az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője
tesz  javaslatot  és  a  klinikai  központ  elnökének  megbízására  és  megbízása  visszavonására  az
egészségügyért felelős miniszter és a kuratórium elnöke együttesen jogosult,
c)  az  irányító  megyei  intézményi  feladatokat  el  nem  látó  klinikai  központ  elnökét  az
egészségügyi felsőoktatási intézmény rektora bízza meg azzal, hogy az elnök megbízásához az
egészségügyért felelős miniszter előzetes egyetértését be kell szerezni, és felette a munkáltatói
jogokat a rektor gyakorolja, minden további az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos
munkáltatói  jogkört  a  klinikai  központban  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban
foglalkoztatottak  esetében  –  a  bérgazdálkodást  érintő,  a  kancellár  egyetértésével  hozható
döntések kivételével – a klinikai központ elnöke gyakorol,
d) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv

da) vezetője gyakorolja az irányító megyei  intézményi  feladatokat végző klinikai központ
vezetője  felett  –  a  klinikai  központ  vezetőjének  a  felsőoktatási  intézményben  további
munkavégzésre  irányuló  jogviszonyban,  oktatói,  vagy  tudományos  munkakörben  való
foglalkoztatását ide nem értve – a b) a pontban meg nem nevezett egészségügyi szolgálati
jogviszonnyal  összefüggő munkáltatói  jogokat,  valamint  egészségügyi  dolgozói  felett  –  e
személyeknek a felsőoktatási intézményben további munkavégzésre irányuló jogviszonyban,
oktatói,  vagy  tudományos  munkakörben  való  foglalkoztatását  ide  nem  értve  –  az
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egészségügyi  szolgálati  jogviszony  létesítésére,  megszüntetésére  vonatkozó  munkáltatói
jogokat,
db) gyakorolja a jogszabályban meghatározott szakmai irányítási jogköröket,
dc)  az  irányító  megyei  intézményi  feladatokat  ellátó  és  az  irányító  megyei  intézményi
feladatokat  el  nem  látó  klinikai  központok  esetében  jogszabályban  meghatározott  eltérő
irányítási jogköröket gyakorol,

e) az irányító megyei intézményi feladatokat végző klinikai központ egészségügyi dolgozói felett
az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő, a d) pont da) alpontjában meg nem nevezett
munkáltatói jogot a klinikai központ elnöke gyakorolja.”

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 186. §
Módosítás jellege: kiegészítés

186. §

A KEKVA tv. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. §

E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának  erősítése  érdekében  történő  módosításáról  szóló  2021.  évi  ….  törvénnyel
módosított  6.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  előírásokat  az  1.  melléklet  szerinti  alapítványoknak
legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell teljesíteni.”

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 186. §
Módosítás jellege: módosítás

186. §

A  [közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  2021.  évi  IX.
törvény]KEKVA tv.

a) [23]6. § [(8) bekezdés a) pontjában az „esemény, vagy” ](1) bekezdésében a „legalább öt”
szövegrész helyébe [az „esemény vagy”]a „legfeljebb öt” szöveg,
b)  [25]23. §  [(3) ](7) és (8)  bekezdésében az  [„alapítvány, vagy” ]„egészségügyi szolgáltatás
irányításáért  jogszabályban  kijelölt  felelős  állami  szerv”  szövegrész  helyébe  az  [„alapítvány
vagy” ]„egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv” szöveg[,]
[c) 29. § (2) bekezdésében a „továbbá” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg]

lép.

Módosítópont sorszáma: 80.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 188. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

188. §

(1)  A 2021. évi  X. törvény 3.  § (1)  bekezdése az „ingatlan” szövegrész helyett  az  [„ingatlan]
„ingatlant (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan)” szöveggel, az „átvezetéssel az
Alapítvány tulajdonába kerül” szövegrész helyett az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az
Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 189. §
Módosítás jellege: módosítás

189. §

A  Dunaújvárosi  Egyetemért  Alapítványról,  a  Dunaújvárosi  Egyetemért  Alapítvány  és  a
Dunaújvárosi  Egyetem  részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2021.  évi  XI.  törvény  (a
továbbiakban: 2021. évi  XI.  törvény)  3.  § (1) bekezdése  [a „Vtv.  36.  § (1) bekezdése és” ]az
„ingatlanok,  valamint  ingatlanok  tulajdoni  hányada”  szövegrész  helyett  [a  „Vtv.  36.  §  (1)
bekezdése,  valamint” ]az „ingatlanokat,  valamint  ingatlanok tulajdoni  hányadát” szöveggel,  az
„átvezetéssel  az  Alapítvány  tulajdonába  kerülnek”  szövegrész  helyett  az  „átvezetéssel  alapítói
vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 191. §
Módosítás jellege: módosítás

191. §

A  Gróf  Tisza  István  Debreceni  Egyetemért  Alapítványról,  a  Gróf  Tisza  István  Debreceni
Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi
XIII. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XIII. törvény)[ 2. § (2) bekezdése és 3. § (1) bekezdése a
„Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése  és”  szövegrész  helyett  a  „Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése,  valamint”
szöveggel lép hatályba.]

a) 3. § (1) bekezdése az „ingatlanok, valamint ingatlanok tulajdoni hányada” szövegrész helyett
az  „ingatlanokat,  valamint  ingatlanok  tulajdoni  hányadát”  szöveggel,  az  „átvezetéssel  az
Alapítvány  tulajdonába  kerülnek”  szövegrész  helyett  az  „átvezetéssel  alapítói  vagyoni
juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat C:32 mezője az „1/1” szövegrész helyett az „1/2” szöveggel

lép hatályba.

44



Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 193. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

193. §

A Hauszmann  Alapítványról és a Hauszmann  Alapítvány  részére történő vagyonjuttatásról szóló
2021. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Hauszmann Alapítvány tv.)

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 194. §
Módosítás jellege: módosítás

194. §

Hatályát  veszti  a  Hauszmann  [Alapítványról  és  a  Hauszmann  ]Alapítvány  [részére  történő
vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Hauszmann Alapítvány tv.) ]
tv. 2. § (3) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 197. §
Módosítás jellege: módosítás

197. §

Az MKA tv.
[a) 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében az „átvezetéssel az” szövegrész helyébe az
„átvezetéssel, az” szöveg,
b) 4. §-ában az „egyidejűleg” szövegrész helyében az „egy időben” szöveg,]
c) 6. § (2) bekezdésben a „4. § és a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja” szövegrész
helyébe a „2/A. §, 4. §, a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja és a 3. melléklet”
szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 198. §
Módosítás jellege: elhagyás

[198. §

Az MKA tv.
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a) 1. melléklete a 11. melléklet,
b) 2. melléklete a 12. melléklet

szerint módosul.]

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 200. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

200. §

A  Nemzeti  Egészségügyi  és  Orvosképzésért  Alapítványról,  a  Nemzeti  Egészségügyi  és
Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.
évi XX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XX. törvény)

a)  [2]3.  §  [(2)](1) bekezdése  [és  3.  §  (1)  bekezdése  a  „Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése  és”  ]az
„ingatlanok,  ingatlanok  tulajdoni  hányada”  szövegrész  helyett  az  „ingatlanokat,  valamint
ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek”
szövegrész helyett  [a „Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint” ]az „átvezetéssel alapítói vagyoni
juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel,

lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 202. § (1) bekezdés - 2021. évi XXI. törvény 3. § (1) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

202. §

(1)  A  Nyíregyházi  Egyetemért  Alapítványról,  a  Nyíregyházi  Egyetemért  Alapítvány  és  a
Nyíregyházi  Egyetem  részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2021.  évi  XXI.  törvény  (a
továbbiakban: 2021. évi XXI. törvény) 3. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az
Nftv.-ben  meghatározott  oktatási,  tudományos,  kutatási  feladatok  ellátását  szolgáló,  a  2.
mellékletben  felsorolt  állami  tulajdonban  lévő  [ingatlanok]ingatlanokat (ezen  alcím
alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási  értéken történő átvezetéssel
alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába [kerülnek]kell adni.”

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 203. §
Módosítás jellege: módosítás
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203. §

A 2021. évi XXI. törvény a [13]12. melléklet szerinti 2. melléklettel kiegészülve lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 204. §
Módosítás jellege: módosítás

204. §

A 2021. évi XXI. törvény[ 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. §
és” szöveg lép.]

a) 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. § és” szöveg,
b) 8. §-ában a „3. § (1) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (1), (4) és (5) bekezdése”
szöveg, az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. és 2. melléklet” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 205. §
Módosítás jellege: módosítás

205. §

[(1)] A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: 2021. évi XXII. törvény) 3. § (1) bekezdése [a „Vtv. 36. § (1) bekezdése és” ]az
„ingatlanok”  szövegrész  helyett  az  „ingatlanokat”  szöveggel,  az  „átvezetéssel  az  Alapítvány
tulajdonába kerülnek” szövegrész helyett [a „Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint” ]az „átvezetéssel
alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel lép hatályba.

[(2) A 2021. évi XXII. törvény 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9.
§ és” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 206. §
Módosítás jellege: kiegészítés

206. §

A 2021. évi XXII. törvény 1. melléklete a 13. mellékletben foglaltak szerint lép hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 206. §
Módosítás jellege: kiegészítés

206. §

A 2021. évi XXII. törvény 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. § és”
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 206. §
Módosítás jellege: módosítás

206. §

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról,  a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a
Szegedi  Tudományegyetem részére  történő vagyonjuttatásról  szóló 2021.  évi  XXIII.  törvény (a
továbbiakban: 2021. évi XXIII. törvény) 3. § (1) bekezdése [a „Vtv. 36. § (1) bekezdése és” ]az
„ingatlanok,  ingatlanok  tulajdoni  hányada”  szövegrész  helyett  [a  „Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése,
valamint”  ]az  „ingatlanokat,  ingatlanok  tulajdoni  hányadát”  szöveggel,  az  „átvezetéssel  az
Alapítvány tulajdonába kerülnek” szövegrész helyett az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként
az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 213. §
Módosítás jellege: módosítás

213. §

A 2021. évi XXVI. törvény 3. § (1) bekezdése [a „Vtv. 36. § (1) bekezdése és” ]az „ingatlanok,
ingatlanok tulajdoni  hányada”  szövegrész  helyett  [a „Vtv.  36.  §  (1)  bekezdése,  valamint” ]az
„ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába
kerülnek”  szövegrész  helyett  az  „átvezetéssel  alapítói  vagyoni  juttatásként  az  Alapítvány
tulajdonába kell adni” szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 215. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

215. §
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A  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatóságáról  szóló  2021.  évi  XXXII.  törvény  (a
továbbiakban: Sztfhtv.) 40. § (9) bekezdés f) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 216. §
Módosítás jellege: kiegészítés

216. §

Az Sztfhtv. 48. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(8) Az Fdtv.
a) 10. § (1) bekezdésében a „részvénytársaság vagy a részvénytársaság által” szövegrész helyébe
a „kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
b) 10. § (4) bekezdésében a „részvénytársaság által” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben
kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
c) 10/B. § (5) bekezdésében a „részvénytársaság” szövegrészek helyébe a „kormányrendeletben
kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv”,
d)  II.  Fejezet  5.  cím  címében,  10/C.  §-ában,  valamint  a  13.  §  (4a)  bekezdésében  a
"részvénytársaság" szövegrész helyébe a "Hatóság",
e) 13. § (3) bekezdésében, 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 23/A. §-ában a „vámhatóság”
szövegrészek helyébe a „Hatóság”,
f) 13. § (7) bekezdésében a „vámhatóságot” szövegrész helyébe a „Hatóságot”,
g)  13.  §  (14)  bekezdésében  a  „részvénytársaságra,  vagy  az  általa”  szövegrész  helyébe  a
„kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
h) 14/A. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (2)
bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében és 23. §
(3) bekezdésében a „vámhatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság”,
i)  16.  §  (7)  bekezdésében és  23.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában a  „fogyasztóvédelmi  hatóság”
szövegrész helyébe a „Hatóság”,
j) 16/B. §-ában „az e törvény alapján jogosult részvénytársaságra, valamint az általa” szövegrész
helyébe „a kormányrendeletben kijelölt  miniszter vagy központi  kormányzati  igazgatási  szerv
által”,
k)  22.  §  (2)  bekezdésében,  24/A.  §  (13)  bekezdésében  és  24/B.  §  (2)  bekezdésében  a
„részvénytársaság” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi
kormányzati igazgatási szerv”,
l)  23.  §  (1)  bekezdés  b)  és  c)  pontjában,  valamint  a  23.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában  a
„vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság”, és
m) 23. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 23. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a
hatóság” szövegrész helyébe az „a Hatóság”

szöveg lép.”
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Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 59-61. [és 60. ]sorral
egészül ki:

(A B C D

1.
TELEPÜLÉ
S

HELYRAJZI 
SZÁM

MAGYAR ÁLLAM 
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS)

„59
.

GYŐR 8508 1/1
kivett gazdasági épület, 
udvar

60. GYŐR 8509/1 1/1
kivett beépítetlen 
[terület”]terület

61. GYŐR 10140/3 1/1 kivett beépítetlen terület”

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[10. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

3. melléket a 2021. évi XVI. törvényhez

A 38920/5. helyrajzi számú ingatlan koordináták által határolt ingatlanrésze

  A B

1. POINT_X POINT_Y

2. 655284,63 237968,63

3. 655321,24 237985,06

4. 655321,84 237983,70

5. 655329,45 237963,16

6. 655335,79 237942,20

7. 655340,82 237920,89

8. 655344,53 237899,31

9. 655346,91 237877,54

10. 655341,83 237858,23

11. 655322,84 237828,04

12. 655312,51 237832,10
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13. 655314,45 237837,00

14. 655293,78 237845,18

15. 655291,81 237840,21

16. 655285,83 237842,54

17. 655287,67 237847,56

18. 655256,85 237859,77

19. 655244,08 237865,22

20. 655281,88 237961,63

21. 655284,63 237968,63]

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[11. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

Az MKA tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  (A B)

„1
.

Az Alapítvány részére átadandó 
vagyonelem (gazdasági társaság) 
megnevezése

Az Alapítvány részére átadandó, az állam 
tulajdonában álló vagyonelem mértéke”]

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[12. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

Az MKA tv. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  (A B C D)

„1. TELEPÜLÉS KERÜLET HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS, BESOROLÁS”]

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés
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„10. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

3. melléket a 2021. évi XVI. törvényhez

A 38920/5. helyrajzi számú ingatlan koordináták által határolt ingatlanrésze

    A B

1. POINT_X POINT_Y

2. 237877,54 655346,91

3. 237858,23 655341,83

4. 237828,04 655322,84

5. 237801,40 655275,04

6. 237811,65 655249,17

7. 237826,91 655210,47

8. 237833,37 655195,69

9. 237862,43 655207,11

10. 237866,39 655228,24

11. 237859,56 655247,02

12. 237915,38 655268,90

13. 237921,38 655286,49

14. 237970,63 655305,80

15. 237981,79 655322,55

16. 237963,16 655329,45

17. 237942,20 655335,79

18. 237920,89 655340,82

19. 237899,31 655344,53

” 

Módosítópont sorszáma: 103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

11. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

1. A 2020. évi CXLII. tv. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 193a. sorral egészül ki:

( A B C D

    
TELEPÜLÉ
S

HELYRAJZI 
SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI 
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS
)
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„  193a
.

Gödöllő 5880 1/1 kivett ipartelep”

Módosítópont sorszáma: 104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

„14. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

    A B C D

1. TELEPÜLÉS
HELYRAJZI 
SZÁM

MAGYAR ÁLLAM 
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.
BALATONSZEPEZ
D

144/5 1/1 kivett táborhely

3. BUDAPEST 14729/7 1/1 kivett épület, udvar

4. BUDAPEST 16197/2 1/1
kivett beépítetlen 
terület

5. BUDAPEST 16198/1 1/1
kivett beépítetlen 
terület

6. BUDAPEST 16198/2 1/1
kivett beépítetlen 
terület

7. BUDAPEST 63620 1/1
kivett beépítetlen 
terület”

8. BUDAPEST 63619
49/140 és további 45/140 
arányban

kivett lakóház, udvar, 
hétvégi ház

9. BUDAPEST 63618 1/1
kivett hétvégi ház, 
udvar

10. BUDAPEST 63617 1/1
kivett beépítetlen 
terület

11. BUDAPEST 63615 1/1
kivett üdülőépület, 
udvar

12. BUDAPEST 60083 1/1 kivett üdülő

13. BUDAPEST 60082 1/1
kivett hétvégi ház, 
udvar”

14. BUDAPEST 23756 1/1 kivett üdülő

15. BUDAPEST 60064/1 1/1
kivett üdülőépület, 
udvar
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16.
SZÉKESFEHÉRVÁ
R

806 1/1 kivett udvar

17. ZAMÁRDI 2175 1/1
kivett üdülőépület, 
udvar

” 

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 105.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. I. Fejezet címe …és a Magyar …

2. 1. § (2) bekezdés
…szerződésben [teljes körűen ]teljeskörűen 
átvállalja.

3. 3. § (4) bekezdés
…szerződésben [teljes körűen ]teljeskörűen 
átvállalja.

4. 8. § (2) bekezdés
… egyesület[,] mint… 
…alapján [teljes körűen ]teljeskörűen 
átvállalja.

5. 8. § (3) bekezdés
…(1) [bekezdése]bekezdés szerinti [tulajdon 
átruházásnak ]tulajdonátruházásnak az …

6. 16. § - MRP tv. 24/M. § (8) bekezdés

… [kötvény kibocsátás ]kötvénykibocsátás 
ellenértéke,… 
…egyéb [pénzeszköz beáramlás ]
pénzeszköz-beáramlás felhasználásával …

7. 16. § - MRP tv. 24/M. § (11) bekezdés …legalább [tíz éves ]tízéves időtartamra,…

8. 16. § - MRP tv. 24/O. § b) pont
… [állampapír vásárlást]állampapír-
vásárlást,…

9. 16. § - MRP tv. 24/Q. §
…szabályok [figyelembe vételével ]
figyelembe-vételével feltétetlen …

10. 16. § - MRP tv. 24/R. § (1) bekezdés …szerv [az]a (4)…

11. 16. § - MRP tv. 24/S. § (2) bekezdés …legalább [tíz millió ]tízmillió forint …

12. 16. § - MRP tv. 24/S. § (5) bekezdés …vagyonfelosztásra [az]a 24/N-24/R…

13. 26. §
…törvény [(a továbbiakban: Tao. törvény) ]
3.…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

14.
32. § (1) bekezdés - Eüak. 35/B. § (1) 
bekezdés e) pont

…rendelkező [gyógyászati segédeszköz 
forgalmazó]gyógyászatisegédeszköz-
forgalmazó.

15. 38. § - Eüak. 36. § (7) bekezdés
…köteles [gyógyászati segédeszköz 
forgalmazó ]gyógyászatisegédeszköz-
forgalmazó 2021.…

16. 45. § - Ebtv. 30/A. § nyitó szövegrész
…szerinti [forgalomba hozatali ]forgalomba-
hozatali engedélyének …

17.
63. § - Eütv. 244/A. § (18) bekezdés d) 
pont

a [szolgáltató-váltással]szolgáltatóváltással 
kapcsolatos…

18. 91. § - Gytv. 1. § 8. pont c) alpont
…eredmények [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedélyezés,…

19. 96. § - Gytv. 16/A. §
A [forgalomba hozatali ]forgalombahozatali 
engedély …

20. 101. § - Gytv. 32/C. § (1) bekezdés
…meghatározottak [figyelembe vételével ]
figyelembevételével – …

21. 101. § - Gytv. 32/C. § (2) bekezdés …-[nyel]vel módosított…

22. 101. § - Gytv. 32/C. § (3) bekezdés …-[nyel]vel módosított…

23. 104. § 6. pont
…a [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedély …

24. 104. § 17. pont
…javallatban [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedéllyel …

25.
113. § (1) bekezdés - Gyftv. 20. § (4) 
bekezdés a) pont

…gyógyszer [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedélyének …

26. 116. § - Gyftv. 31/C. § (2) bekezdés
…gyógyszer [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedélyének …

27. 119. § - Gyftv. 49. § (2a) bekezdés
…lakosságszám [figyelembe vételével ]
figyelembevételével egynél …

28.
120. § (2) bekezdés - Gyftv. 49/A. § 
(2a) bekezdés

…között [50000]50 000 lélekszámot… 
…az [50000]50 000 lélekszámot…

29. 145. § - Kbt. 197. § (23) bekezdés …-[nyel]vel megállapított…

30.
167. § - Közép-európai Épített Örökség
Megőrző Alapítvány tv. 4. § (1) 
bekezdés

[4. § (1) ]A …

31.
187. § (1) bekezdés - 2021. évi X. 
törvény 5. § (3) bekezdés

…Zártkörűen [működő]Működő 
Részvénytársaság…

32. 2. melléklet táblázat 2. sor [Magyar Állam]magyar állam tulajdoni…

33. 3. melléklet táblázat 2. sor [Magyar Állam]magyar állam 655/10000…

Indokolás
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1. Jogtechnikai pontosítás. 
2. Jogtechnikai pontosítás. 
3. A 3. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, azzal összhangban szükséges pontosítani az
átadásra kerülő ingatlan értékének megállapítására vonatkozó szabályt. 
4. Jogtechnikai pontosítás. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
7. Jogtechnikai pontosítás. 
8. Jogtechnikai pontosítás. 
9. Jogtechnikai pontosítás. 
10. Szövegpontosításra kerül sor. 
11. Szövegpontosításra kerül sor. 
12. Jogtechnikai módosítás.
13. Jogtechnikai módosítás
14. Szövegpontosításra kerül sor. 
15. Szövegpontosításra kerül sor, továbbá a rendelkezés kiegészül egy technikai jellegű módosító
javaslattal, jogértelmezési koherenciát teremtve egyértelműen meghatározza, hogy a szervezet mely
törvények alkalmazásában minősül gazdálkodó szervezetnek. 
16. A veszélyhelyzet alatt kialakult munkavállalói nehézségek megoldását szükséges a gazdasági
újraindítás  keretében  megoldani,  így a  javaslat  megteremti  annak a  lehetőségét,  hogy az  MRP
szervezet  hosszabb  távon  (akár  12  évig),  opcionálisan,  a  rugalmas  létszám-  és  bérgazdálkodás
érdekében  tudjon  rendelkezni  a  javadalmazási  részvénymennyiséggel.  A  javasolt  módosítás
kétirányú:  egyrészt  az  MRP szervezet  az  alapítói  (a  munkavállalókra  még  nem nevesített)  tagi
részesedés  részvénymennyiségét  a  jelenlegi  maximum  5  éves  tartás  helyett  (opcionálisan)
maximum 12 évig tarthatja, másrészt az alapítói (azaz a munkavállalókra még nem nevesített) tagi
részesedések  a  maximum  12  éves  periódus  alatt  az  MRP Szervezet  portfoliójában  szabadon
átcsoportosíthatók legyenek a következő évekre. A házszabály alapján nincsen korlátja annak, hogy
a módosító javaslat a törvényjavaslatot új szakasszal vagy akár annál magasabb szintű szerkezeti
egységgel egészítse ki. A módosító javaslat korlátját a házszabály akként határozza meg, hogy a
törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezéseire nem terjedhet ki (42. § a) pont) valamint a
törvény módosítással  nem érintett  részeire  sem,  kivéve,  ha  az  valamely szabályszerű  módosító
javaslat tartalmával való összefüggése vagy a 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges (42. § b) pont). Ha előbbieknek a módosító javaslat
nem felel meg, az túlterjeszkedőnek minősül. A túlterjeszkedő módosító javaslat is lehet azonban
szabályszerű (ld. 70. §). A tárgyi esetben az MRP törvény módosítását célzó módosító javaslat az
eredetileg  is  módosított  MRP  törvény  egy  olyan  rendelkezését  hivatott  módosítani,  amely  a
törvényjavaslat által megalkotandó új intézménnyel szorosan összefüggő intézményt érint (annak
alapesetét jelenti) és a törvényjavaslat csak azzal illeszkedhet megfelelően a jogrendszer egységébe,
ha  a  KMRP intézményének  megalkotására  figyelemmel  az  MRP alapintézménye  is  a  tervezett
módosító javaslatnak megfelelően átalakításra kerül. A rész-egész halmaz jellege okán a módosító
javaslat egyrészt nem tekinthető olyan módosításnak, amely a törvény módosítással nem érintett
részére  irányul,  másrészt,  ha  mégis  ilyenként  kerülne  értelmezésre  –  a  házszabály  44.  §  (1)
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bekezdésében  meghatározott  szempontok  érvényre  juttatása  miatt  -  nyilvánvalóan  szükséges  a
módosító javaslat, az nem tekinthető túlterjeszkedőnek. 
17. 
A nyilvános közzététel technikáját pontosító szabály. A módosítás lehetővé teszi, hogy korábban
létrehozott alapítványhoz csatlakozzanak egy újonnan létrehozott KMRP munkavállalói, valamint,
hogy  ne  legyen  szükséges  a  nemleges  csatlakozási  szándékot  jelezni.
A KMRP szervezetben való tagi részesedés jogutódlásának kérdését arra figyelemmel alakítja ki a
javaslat, hogy az örökös jogai ne sérüljenek.
18. Technikai pontosítás. 
19. A vízgazdálkodásról szóló törvény módosításának elhagyása.
20. A vízgazdálkodásról szóló törvény módosításának elhagyása.
21. Szövegpontosításra kerül sor. 
22. Szövegpontosításra kerül sor. 
23. A  módosítással  lehetővé  válik  valamennyi,  a  historizmus  stílusában  megvalósult  épület
tetőidomainak és egyéb épületelemeinek helyreállítása. 
24. Szövegpontosításra kerül sor. 
25. Szövegpontosításra kerül sor. 
26. A módosítások az Alapvető Jogok Biztosa által jelzett észrevételek átvezetését szolgálják. A
javaslat kiterjeszti valamennyi, a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorlóra a
kezdeményezés lehetőségét, valamint pontosítja az eljárásra vonatkozó részletszabályokat. 
27. Jogtechnikai pontosítás. 
28. Szövegpontosítás. 
29. Szövegpontosításokra  kerül  sor,  továbbá  a  módosító  javaslat  célja,  hogy  a  megkezdett
reprodukciós beavatkozások biztonságosan lefolytathatóak legyenek azon személyek esetén, akik az
átalakítással érintett szolgáltatóknál 2021. szeptember 30-án már kezelés alatt álltak. 
30. Az  emberi  felhasználásra  szánt  gyógyszerek  külső  csomagolásán  elhelyezendő  biztonsági
elemekre  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározásáról  szóló  (EU)  2016/161  rendelet
szabályozza az egyes gyógyszerek legális és biztonságos forgalmazásának ellenőrizhető nyomon
követhetőségét szolgáló, a gyógyszerek csomagolásán feltüntetett biztonsági elemekre vonatkozó
információk tárolására szolgáló adattároló rendszer felépítését, mely a tagállamok egyedi döntésétől
függően  nemzeti  vagy  nemzetek  fölötti  adattár  lehet.  Magyarország  a  saját,  nemzeti  adattár
létrehozását  választotta,  így  a  szabályozás  egyértelműsíti,  hogy  Magyarország  saját,  nemzeti
adattárral  rendelkezik,  emellett  meghatározza  a  működtetésre  kötelezett  jogi  személyt  is.  A
rendelkezés az ügyfelek eljárását könnyítő rendelkezéseket, valamint a nemzeti adattár vezetésére
jogosult szerv eljárására vonatkozó szabályokat tartalmaz. 
31. Jogtechnikai módosítás. 
32. Jogtechnikai módosítás. 
33. Jogtechnikai pontosítás. 
34. Az Fdvtv. új definíciót honosított meg az Nvt.-ben: a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú
terméket. A dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék – az ízesítés és a nikotintartalom miatt –
olyan, a nikotin rendszeres használatára rászokást, valamint a dohányzásra áttérést elősegítő termék,
mely potenciális veszélyt jelenthet a gyermekek egészségére, erre figyelemmel szükséges megtiltani
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az  ilyen  termékek  fogyasztását  köznevelési  intézményekben,  valamint  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményekben. A szabályozás szükséges mind az európai uniós jogi koherencia
megteremtése, mind a társadalom egészségének a dohányzás káros hatásaival szembeni védelme
érdekében. 
35. A  tárgyi  módosító  javaslat  az  eredetileg  is  módosított,  a  fiatalkorúak  dohányzásának
visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2019.  évi  CIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Fdvtv.)  egy olyan  rendelkezését  hivatott  módosítani,
amellyel biztosított, hogy a javaslat megfelelően illeszkedjen a jogrendszer egységébe. Az Fdvtv. új
definíciót  honosított  meg  az  Nvt.-ben:  a  dohányzást  helyettesítő  nikotintartalmú  terméket.  A
dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék – az ízesítés és a nikotintartalom miatt – olyan, a
nikotin rendszeres használatára rászokást, valamint a dohányzásra áttérést elősegítő termék, mely
potenciális veszélyt jelenthet a gyermekek egészségére, erre figyelemmel szükséges megtiltani az
ilyen termékek fogyasztását köznevelési intézményekben, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézményekben. A szabályozás szükséges mind az európai uniós jogi koherencia megteremtése,
mind a társadalom egészségének a dohányzás káros hatásaival szembeni védelme érdekében. 
36. Az Fdvtv. új definíciót honosított meg az Nvt.-ben: a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú
terméket. A dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék – az ízesítés és a nikotintartalom miatt –
olyan, a nikotin rendszeres használatára rászokást, valamint a dohányzásra áttérést elősegítő termék,
mely potenciális veszélyt jelenthet a gyermekek egészségére, erre figyelemmel szükséges megtiltani
az  ilyen  termékek  fogyasztását  köznevelési  intézményekben,  valamint  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményekben. A szabályozás szükséges mind az európai uniós jogi koherencia
megteremtése, mind a társadalom egészségének a dohányzás káros hatásaival szembeni védelme
érdekében. 
37. A tárgyi  módosító javaslat  az eredetileg is módosított  Nvt.  egy olyan rendelkezését hivatott
módosítani, amellyel biztosított, hogy a javaslat megfelelően illeszkedjen a jogrendszer egységébe.
A módosító pontok alapján szükséges notifikációs záradék beillesztése. 
38. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) új definíciót
honosított  meg  az  Nvt.-ben:  a  dohányzást  helyettesítő  nikotintartalmú  terméket.  A dohányzást
helyettesítő  nikotintartalmú  termék  –  az  ízesítés  és  a  nikotintartalom miatt  –  olyan,  a  nikotin
rendszeres  használatára  rászokást,  valamint  a  dohányzásra  áttérést  elősegítő  termék,  mely
potenciális veszélyt jelenthet a gyermekek egészségére, erre figyelemmel szükséges megtiltani az
ilyen termékek fogyasztását köznevelési intézményekben, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézményekben. A szabályozás szükséges mind az európai uniós jogi koherencia megteremtése,
mind a társadalom egészségének a dohányzás káros hatásaival szembeni védelme érdekében. 
39. Jogtechnikai módosítás. 
40. Szövegpontosításra kerül sor. 
41. Szövegpontosításra kerül sor. 
42. Jogtechnikai pontosítás. 
43. Jogtechnikai pontosítás. 
44. Jogtechnikai pontosítás. 
45. Az  emberi  felhasználásra  szánt  gyógyszerek  külső  csomagolásán  elhelyezendő  biztonsági
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elemekre  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározásáról  szóló  (EU)  2016/161  rendelet
szabályozza az egyes gyógyszerek legális és biztonságos forgalmazásának ellenőrizhető nyomon
követhetőségét szolgáló, a gyógyszerek csomagolásán feltüntetett biztonsági elemekre vonatkozó
információk tárolására szolgáló adattároló rendszer felépítését, mely a tagállamok egyedi döntésétől
függően  nemzeti  vagy  nemzetek  fölötti  adattár  lehet.  Magyarország  a  saját,  nemzeti  adattár
létrehozását  választotta,  így  a  szabályozás  egyértelműsíti,  hogy  Magyarország  saját,  nemzeti
adattárral  rendelkezik,  emellett  meghatározza  a  működtetésre  kötelezett  jogi  személyt  is.  A
rendelkezés az ügyfelek eljárását könnyítő rendelkezéseket, valamint a nemzeti adattár vezetésére
jogosult szerv eljárására vonatkozó szabályokat tartalmaz. 
46. Az  emberi  felhasználásra  szánt  gyógyszerek  külső  csomagolásán  elhelyezendő  biztonsági
elemekre  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározásáról  szóló  (EU)  2016/161  rendelet
szabályozza az egyes gyógyszerek legális és biztonságos forgalmazásának ellenőrizhető nyomon
követhetőségét szolgáló, a gyógyszerek csomagolásán feltüntetett biztonsági elemekre vonatkozó
információk tárolására szolgáló adattároló rendszer felépítését, mely a tagállamok egyedi döntésétől
függően  nemzeti  vagy  nemzetek  fölötti  adattár  lehet.  Magyarország  a  saját,  nemzeti  adattár
létrehozását  választotta,  így  a  szabályozás  egyértelműsíti,  hogy  Magyarország  saját,  nemzeti
adattárral  rendelkezik,  emellett  meghatározza  a  működtetésre  kötelezett  jogi  személyt  is.  A
rendelkezés az ügyfelek eljárását könnyítő rendelkezéseket, valamint a nemzeti adattár vezetésére
jogosult szerv eljárására vonatkozó szabályokat tartalmaz. 
47. Az  emberi  felhasználásra  szánt  gyógyszerek  külső  csomagolásán  elhelyezendő  biztonsági
elemekre  vonatkozó  részletes  szabályok  meghatározásáról  szóló  (EU)  2016/161  rendelet
szabályozza az egyes gyógyszerek legális és biztonságos forgalmazásának ellenőrizhető nyomon
követhetőségét szolgáló, a gyógyszerek csomagolásán feltüntetett biztonsági elemekre vonatkozó
információk tárolására szolgáló adattároló rendszer felépítését, mely a tagállamok egyedi döntésétől
függően  nemzeti  vagy  nemzetek  fölötti  adattár  lehet.  Magyarország  a  saját,  nemzeti  adattár
létrehozását  választotta,  így  a  szabályozás  egyértelműsíti,  hogy  Magyarország  saját,  nemzeti
adattárral  rendelkezik,  emellett  meghatározza  a  működtetésre  kötelezett  jogi  személyt  is.  A
rendelkezés az ügyfelek eljárását könnyítő rendelkezéseket, valamint a nemzeti adattár vezetésére
jogosult szerv eljárására vonatkozó szabályokat tartalmaz. 
48. Szövegpontosításra kerül sor. 
49. Szövegpontosításra kerül sor. 
50. Szövegpontosításra kerül sor. 
51. Szövegpontosításra kerül sor. 
52. Szövegpontosításra kerül sor. 
53. A módosítás célja egy kifejezett tilalom megfogalmazása annak érdekében, hogy a rendelésre
jogosult  szakemberek  ne  kerülhessenek  pénzügyi  ellentételezésért  bevonásra  az  ismertetési
tevékenységet folytatók kereskedelmi gyakorlatának kialakításába, formálásába, amely tilalom alól
értelemszerűen a tudományos tevékenység kivételt képez. 
54. Szövegpontosításra kerül sor. 
55. Az intézkedés hatására nő az ellátásbiztonság. 
56. Szövegpontosításra kerül sor. 
57. Szövegpontosításra kerül sor. 
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58. A  Veszprémi  Érseki  Hittudományi  Főiskola  megnevezése  Veszprémi  Érseki  Főiskola
megnevezésre változik. 
59. Az  elektronikus  cigaretta  és  a  kapcsolódó  termékek  kiskereskedelmének  koncesszióköteles
dohányboltokra  történő  korlátozásával  összefüggésben  az  Alkotmánybíróság  felhívta  az
Országgyűlést,  hogy teremtse meg a vállalkozáshoz való jog korlátozásával érintettek megfelelő
kompenzációjának  törvényi  szabályait.  Az  Fdvtv.  módosítása  erre  figyelemmel  az  érintett
kiskereskedők  anyagi  kompenzációjának  a  törvényi  kereteit  (a  jogosultak  körének,  valamint  a
kompenzáció mértékének meghatározása, a döntéshozó kijelölése) teremti meg. Figyelemmel arra,
hogy az irányadó külön jogszabály értelmében a cigaretta és cigarettadohány 2022. január 1-től már
csak  ún.  egységes,  márkajelzés  nélküli  csomagolásban  kerülhet  forgalomba  Magyarországon,
indokolt kizárólag a dohánybolton belül, kizárólag egy évre egy olyan képi megjelenítési lehetőség
biztosítása, amellyel mind a fogyasztók, mind a dohánytermék-kiskereskedők tájékozódását segíteni
lehet.  A képi  megjelenítés  lényegében a dohányterméknek az  egységes  csomagolás  bevezetését
megelőző  „fényképének”  kihelyezését  jelenti  a  polcon  (közvetlenül  az  adott  dohánytermék
értékesítési csatornája előtt) a dohánytermék méretével megegyező méretben azzal, hogy a képen a
kombinált egészségvédő figyelmeztetést a megfelelő (65 %-os) méretben fel kell tüntetni. Az Fdvtv.
10/C. §-ának címzettje a részvénytársaság, illetve – 2021. október 1-jétől – az illetékes hatóság, az
Fdvtv. kapcsolódó 16/A. §-ának pontosítása szükséges, a dohánytermék-kiskereskedőkre vonatkozó
részek elhagyásával. 
60. Az  elektronikus  cigaretta  és  a  kapcsolódó  termékek  kiskereskedelmének  koncesszióköteles
dohányboltokra  történő  korlátozásával  összefüggésben  az  Alkotmánybíróság  felhívta  az
Országgyűlést,  hogy teremtse meg a vállalkozáshoz való jog korlátozásával érintettek megfelelő
kompenzációjának  törvényi  szabályait.  Az  Fdvtv.  módosítása  erre  figyelemmel  az  érintett
kiskereskedők  anyagi  kompenzációjának  a  törvényi  kereteit  (a  jogosultak  körének,  valamint  a
kompenzáció mértékének meghatározása, a döntéshozó kijelölése) teremti meg. Figyelemmel arra,
hogy az irányadó külön jogszabály értelmében a cigaretta és cigarettadohány 2022. január 1-től már
csak  ún.  egységes,  márkajelzés  nélküli  csomagolásban  kerülhet  forgalomba  Magyarországon,
indokolt kizárólag a dohánybolton belül, kizárólag egy évre egy olyan képi megjelenítési lehetőség
biztosítása, amellyel mind a fogyasztók, mind a dohánytermék-kiskereskedők tájékozódását segíteni
lehet.  A képi  megjelenítés  lényegében a dohányterméknek az  egységes  csomagolás  bevezetését
megelőző  „fényképének”  kihelyezését  jelenti  a  polcon  (közvetlenül  az  adott  dohánytermék
értékesítési csatornája előtt) a dohánytermék méretével megegyező méretben azzal, hogy a képen a
kombinált egészségvédő figyelmeztetést a megfelelő (65 %-os) méretben fel kell tüntetni. Az Fdvtv.
10/C. §-ának címzettje a részvénytársaság, illetve – 2021. október 1-jétől – az illetékes hatóság, az
Fdvtv. kapcsolódó 16/A. §-ának pontosítása szükséges, a dohánytermék-kiskereskedőkre vonatkozó
részek elhagyásával. 
61. Az  elektronikus  cigaretta  és  a  kapcsolódó  termékek  kiskereskedelmének  koncesszióköteles
dohányboltokra  történő  korlátozásával  összefüggésben  az  Alkotmánybíróság  felhívta  az
Országgyűlést,  hogy teremtse meg a vállalkozáshoz való jog korlátozásával érintettek megfelelő
kompenzációjának  törvényi  szabályait.  Az  Fdvtv.  módosítása  erre  figyelemmel  az  érintett
kiskereskedők  anyagi  kompenzációjának  a  törvényi  kereteit  (a  jogosultak  körének,  valamint  a
kompenzáció mértékének meghatározása, a döntéshozó kijelölése) teremti meg. Figyelemmel arra,
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hogy az irányadó külön jogszabály értelmében a cigaretta és cigarettadohány 2022. január 1-től már
csak  ún.  egységes,  márkajelzés  nélküli  csomagolásban  kerülhet  forgalomba  Magyarországon,
indokolt kizárólag a dohánybolton belül, kizárólag egy évre egy olyan képi megjelenítési lehetőség
biztosítása, amellyel mind a fogyasztók, mind a dohánytermék-kiskereskedők tájékozódását segíteni
lehet.  A képi  megjelenítés  lényegében a dohányterméknek az  egységes  csomagolás  bevezetését
megelőző  „fényképének”  kihelyezését  jelenti  a  polcon  (közvetlenül  az  adott  dohánytermék
értékesítési csatornája előtt) a dohánytermék méretével megegyező méretben azzal, hogy a képen a
kombinált egészségvédő figyelmeztetést a megfelelő (65 %-os) méretben fel kell tüntetni. Az Fdvtv.
10/C. §-ának címzettje a részvénytársaság, illetve – 2021. október 1-jétől – az illetékes hatóság, az
Fdvtv. kapcsolódó 16/A. §-ának pontosítása szükséges, a dohánytermék-kiskereskedőkre vonatkozó
részek elhagyásával. 
62. Jogtechnikai pontosítás. 
63. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása, és a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása nem szükséges. 
64. Jogtechnikai pontosítás. 
65. Jogtechnikai pontosítás. 
66. Jogtechnikai pontosítás. 
67. Szövegpontosításra kerül sor. 
68. Szövegpontosításra kerül sor. 
69. Szövegpontosításra kerül sor. 
70. Nem szükséges az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvény módosítása. 
71. Nem szükséges az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvény módosítása. 
72. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közfeladatainak ellátása és versenyképességének
növelése kapcsán a vagyonjuttatás körének kiegészítése szükséges. 
73. A tárgyi  módosító  javaslat  az  eredetileg  is  módosított  2020.  évi  CXLII.  törvény egy olyan
rendelkezését hivatott módosítani, amellyel biztosított, hogy a javaslat megfelelően illeszkedjen a
jogrendszer egységébe. Jogtechnikai pontosítás. 
74. A közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány működésére  vonatkozó  szabályok
pontosítása. 
75. Jogtechnikai pontosítás. 
76. Jogtechnikai pontosítás. 
77. Jogtechnikai pontosítás. 
78. Az öt főt meghaladó létszámú kuratóriumokra tekintettel, a jogbiztonság érdekében szükséges
átmeneti rendelkezéssel kiegészíteni a tervezetet arra vonatkozóan, hogy az új követelményeknek
megfelelő  alapító  okiratot  meddig  kell  elkészíteniük,  és  az  annak  megfelelő  összetételű
kuratóriumot meddig kell megalakítaniuk az alapítványoknak. 
79. Az öt főt meghaladó létszámú kuratóriumokra tekintettel, a jogbiztonság érdekében szükséges
átmeneti rendelkezéssel kiegészíteni a tervezetet arra vonatkozóan, hogy az új követelményeknek
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megfelelő  alapító  okiratot  meddig  kell  elkészíteniük,  és  az  annak  megfelelő  összetételű
kuratóriumot meddig kell megalakítaniuk az alapítványoknak. 
80. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
81. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
82. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
83. Jogtechnikai pontosítás. 
84. Jogtechnikai pontosítás. 
85. Jogtechnikai pontosítás. 
86. Jogtechnikai pontosítás. 
87. Jogtechnikai pontosítás. 
88. Jogtechnikai pontosítás. 
89. Jogtechnikai pontosítás. 
90. Jogtechnikai pontosítás. 
91. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
92. Jogtechnikai pontosítás. 
93. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
94. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
95. A közfeladat-ellátás érdekében vagyonjuttatási rendelkezés pontosítása. 
96. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságára vonatkozóan jogtechnikai pontosítás, az
Fdvtv. 16/A. §-ának módosításával összefüggésben. 
97. Jogtechnikai pontosítás.
98. Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság – a törvényjavaslatban már szereplő két győri ingatlan
mellett –¬ lemondott a Győr, 10140/3 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelői jogáról is, amelyet a
Széchenyi  István  Egyetem az  előzetes  egyeztetések  eredménye  alapján  tulajdonába  átvenne.  A
vízügyi  igazgatás  körébe  tartozó  szakfeladatok  ellátásához  az  ingatlan  nem  szükséges,
vízgazdálkodási szerepe nincsen, az ingatlan egyéb állami feladat ellátáshoz sem szükséges, így
támogatott  az  ingatlannak  az  alapítványi  fenntartásba  került  Széchenyi  István  Egyetem részére
történő átadása. 
99. A 38920/5. helyrajzi számú ingatlanon érintett ingatlanrész koordinátáinak pontosítása. 
100. Jogtechnikai pontosítás. 
101. Jogtechnikai pontosítás. 
102. A 38920/5. helyrajzi számú ingatlanon érintett ingatlanrész koordinátáinak pontosítása. 
103. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közfeladatainak ellátása és versenyképességének
növelése kapcsán a vagyonjuttatás körének kiegészítése szükséges az egyetem részére. 
104. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány közfeladat-ellátásának elősegítése érdekében
a vagyonjuttatás pontosítása szükséges. 
105. Nyelvhelyességi pontosítások.
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