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A Kormány nevében mellékelten benyújtom az egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot.
A törvényjavaslat
a) 2. és 3. §-a az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján,
b) 4–6. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
c) 12. § (1) bekezdése, 13. §-a, 14. § a) pontja 15. §-a, valamint 1. és 2. melléklete az Alaptörvény
38. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
„igen” szavazata szükséges.



 
 

2021. évi ..... törvény 

egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról

1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. §

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 162. § (4) bekezdésében az „az előfizetőkre
vonatkozó” szövegrész helyébe az „az előfizetőre vonatkozó” szöveg lép.

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény módosítása

2. §

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a 
továbbiakban: Övjt.) 18. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  Ha  Budapesten  a  jelölt  fővárosi  kerületi  kompenzációs  listáról  és  fővárosi  kompenzációs
listáról egyaránt mandátumot szerez, – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a választást követő 3
napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el.

(4)  Ha valamely  mandátumszerzés  későbbi  időpontban következik be,  a  képviselőnek az újabb
mandátumszerzés  időpontját  követő  3 napon belül  nyilatkoznia  kell,  hogy lemond-e  a  betöltött
képviselői  mandátumáról,  vagy a  később szerzett  mandátumot  nem fogadja  el.  Ha a  képviselő
lemond  a  betöltött  képviselői  mandátumáról,  a  kompenzációs  listáról  –  amelyről  a  betöltött
képviselői mandátumot szerezte – törölni kell.”

3. §

Hatályát veszti az Övjt. 8. § (3) bekezdés c) pontja.

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

4. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  Fővárosi  kerületi  önkormányzati  képviselő  csak  akkor  lehet  egyidejűleg  a  fővárosi
közgyűlésnek  a  fővárosi  kompenzációs  listáról  mandátumot  szerzett  tagja  is,  ha  a  kerületi
önkormányzati képviselői mandátumát egyéni választókerületben szerezte.”

5. §

Az Mötv. 146/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„146/G. §

E törvénynek az egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi …. törvénnyel 
módosított 28. § (2) bekezdését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 
13-i választásán listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselők esetén is alkalmazni kell.”

6. §

Hatályát veszti az Mötv. 28. § (2) bekezdésében a „ , ha a megbízólevelét át nem vevő jelöltön kívül
a listán szereplő valamennyi jelölt kiesett” szövegrész.

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

7. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 136. § (1) bekezdésében a „van,” szövegrész helyébe a „van, akkor” szöveg 
lép.

5. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

8. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/B. § (4a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(4a) Az Országgyűlés Hivatalánál határozott  idejű közszolgálati  jogviszony – a Kttv. 38. § (2)
bekezdésében  foglaltakon  túlmenően  –  az  Országgyűlés  1.  §  a)-c)  pontjában  meghatározott
tisztségviselő,  valamint  a  nemzetbiztonsággal  foglalkozó  állandó  bizottság  elnöke  munkájának
segítésére – a tisztségviselő, valamint a bizottság elnöke megbízatásának időtartamára figyelemmel,
ismételt határozott idejű kinevezés keretében is – létesíthető.”

6. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

9. §

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (3) bekezdésében
az „és” szövegrész helyébe a „ , valamint” szöveg lép.

10. §

A Kbt. 42. § (1) bekezdésében az „elején, legkésőbb” szövegrész helyébe az „elején, de legkésőbb” 
szöveg lép.

11. §

A Kbt. 198. § (1) bekezdés 1. pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „továbbá” szöveg lép.

7. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és
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a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII.

törvény módosítása

12. §

(1) A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a
Színház-  és  Filmművészeti  Egyetem  részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  LXXII.
törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) 2. alcíme a következő 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. §

(1) A KEKVA tv. 12. §-a alapján az állam tulajdonában lévő, a 3. melléklet szerinti ingatlanok (ezen
§  alkalmazásában  a  továbbiakban  együtt:  ingatlanok)  ingyenesen  az  Alapítvány  tulajdonába
kerülnek az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátásának
elősegítése céljából.

(2) Az Alapítvány a Budapest XII. kerület 8398/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát per-, teher-
és igénymentesen, a Budapest I. kerület 7599/2 helyrajzi számú, valamint a Budapest XII. kerület
8398/3 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fennálló
terhekkel  együtt  szerzi  meg.  Az  (1)  bekezdés  szerinti  tulajdonátruházás  feltétele,  hogy  az
Alapítvány  a  7599/2  helyrajzi  számú,  valamint  a  8398/3  helyrajzi  számú  ingatlanokat  terhelő
kötelezettségeket a 3/D. § (2) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3)  Az  ingatlanokon  fennálló  vagyonkezelői  jog  az  Alapítvány  tulajdonszerzésével  egyidejűleg
megszűnik  külön  elszámolás,  a  beruházások  vagyonnyilvántartási  átvezetése,  rendezése  nélkül,
azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok
tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4)  Az (1)  bekezdés  szerinti  ingatlanjuttatással  egyidejűleg  az  ingatlanokban elhelyezett,  állami
tulajdonú,  kulturális  javaknak  nem  minősülő  ingó  vagyontárgyak  e  törvény  erejénél  fogva,  a
fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(5) A Budapest XII. kerület 8398/3 helyrajzi számú ingatlan tekintetében – a KEKVA tv. 12. § (6)
bekezdésére  figyelemmel–  a  Magyar  Állam  javára  az  ingatlan-nyilvántartásba  elidegenítési  és
terhelési tilalmat kell bejegyezni.

(6) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott  ingatlanokat – az (5) bekezdésben foglalt  kivétellel  –
értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését
követően  fennmaradó  részét  az  alaptevékenységét  szolgáló  infrastruktúra-fejlesztési  célok
megvalósítására  köteles  fordítani.  Az  Alapítvány  az  ingatlanértékesítésből  származó  bevételt
működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.”

(2) Az SZFE tv. 2. alcíme a következő 3/D. §-sal egészül ki:

„3/D. §

(1) A 3/C. § (4) bekezdése alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az
átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá.

(2)  A  3/C.  §  (1)  bekezdése  szerinti  tulajdonátruházásnak  az  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyzésére  alkalmas szerződést  az állam nevében a tulajdonosi  joggyakorló készíti  el  és  köti
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meg.”

13. §

Az SZFE tv. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

14. §

Az SZFE tv.
a) 3/A.  §  (1)  bekezdésében a  „2021.  évi  IX.  törvény” szövegrész  helyébe  a  „2021.  évi  IX.

törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.)” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „3/A. §,” szövegrész helyébe a „3/A. §, a 3/C. §,” szöveg és a „2.

melléklet” szövegrész helyébe a „2. és a 3. melléklet” szöveg
lép.

8. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
módosítása

15. §

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. 
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. Záró rendelkezések

16. §

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

(2) A 7. alcím és a 8. alcím 2021. december 1-jén lép hatályba.

17. §

E törvény
a) 2. és 3. §-a az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján,
b) 4–6. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján, 
c) 12.  §  (1)  bekezdése,  13.  §-a,  14.  §  a)  pontja  15.  §-a,  valamint  1.  és  2.  melléklete  az

Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
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1. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

„3. melléklet

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok
A B C D

1 Település Kerület Helyrajzi szám Megnevezés

2 Budapest I. 7599/2 kivett irodaház

3 Budapest XII. 8398/3 kivett múzeum

4 Budapest XII. 8398/2 kivett beépítetlen terület

"
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2. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

A közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  2021.  évi  IX.  törvény  1.
melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:27 mezője a következő 5. ponttal egészül ki:

"5.  a  kortárs  színművészet  támogatása  a  magyar  színjátszás  múltjának  megismertetésével  és
bemutatásával, valamint értékeinek és örökségének megőrzésével és hozzáférhetővé tételével."
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Általános indokolás

A törvényjavaslat  célja,  hogy a helyi önkormányzati  képviselők és polgármesterek választásáról
szóló  2010.  évi  L.  törvény  (a  továbbiakban:  Övjt.),  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításával – a
jogbiztonság  követelményének  eleget  téve  –  hatékonyabban  érvényesülhessen  a
választópolgároknak  az  önkormányzati  választásokon  kifejezett  választási  akarata.  Ennek
érdekében a fővárosi  kerületi  önkormányzati  és a fővárosi önkormányzati  képviselői  mandátum
közti  viszonyt  meghatározó,  valamint  azon  képviselőjelöltek  mandátum-szerzésére  vonatkozó
szabályok pontosítására kerül sor, akik a megbízólevelüket nem veszik át.
 
Emellett a törvényjavaslat megteremti annak a lehetőségét is, hogy a nemzetbiztonsággal foglalkozó
állandó bizottság elnöke határozott idejű közszolgálati jogviszonyt létesíthessen, továbbá a jelenleg
a  Petőfi  Irodalmi  Múzeum  (a  továbbiakban:  PIM)  tagintézményeként  működő  Országos
Színháztörténeti  Múzeum  és  Intézet  (a  továbbiakban:  OSZMI)  a  törvényjavaslat  nyomán  a
Színházért  és Filmművészetért  Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) égisze alatt  folytathassa
további működését, amellyel megvalósulhat a színházközpontú intézményvezetés.
 
A jogszabály  tervezetéhez  tartozó  indokolás  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény
 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról,  valamint a jogszabály kihirdetése
során  történő és  a  közjogi  szervezetszabályozó eszköz közzététele  során  történő megjelöléséről
szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő
Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

Kodifikációs pontosítás.

2. § 

Az Övjt.  új  rendelkezése  a  hatályon kívül  helyezendő 8.  §  (3)  bekezdés  c) pontjának hasonló
tartalmú rendelkezése, amely egy kiegészítő szabállyal bővül annak érdekében, hogy a választási és
egyben  nyilatkozattételi  kötelezettség  akkor  is  alkalmazható  legyen,  ha  a  két  mandátumszerzés
időben  elkülönül  egymástól.  A  módosítás  továbbá  az  Mötv.  hatályos  rendelkezéseivel  való
összhangot biztosítja.

3. § 

Hatályon kívül  helyező rendelkezés.  Az Övjt.  8.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja  hasonló tartalommal
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átkerül az Övjt. 18. §-ába az Övjt. belső koherenciájának erősítése érdekében.

4. § 

Az  Mötv.  jelenleg  hatályos  összeférhetetlenségi  szabályai  csak  más  települési  önkormányzat
vonatkozásában tiltják kifejezetten, hogy a települési önkormányzati képviselő párhuzamosan több
önkormányzati képviselői mandátumot is betöltsön. A választói akarat érvényesülése és az Övjt.
valamint  az  Mötv.  közötti  jogszabályi  koherencia  megőrzése  érdekében  azonban  szükséges
szabályozni a fővárosi kerületi önkormányzati és a fővárosi önkormányzati képviselői mandátum
közti  viszonyt  is.  A módosítás  célja  annak  összeférhetetlenségi  szabályként  történő  kimondása,
hogy valaki nem lehet egy időben fővárosi kerületi  önkormányzati  képviselő,  valamint fővárosi
önkormányzati képviselő, hogyha mindkét mandátumát kompenzációs listáról szerezte.

5. § 

Az Mötv. 28. § (2) bekezdéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés pontosítása.

6. § 

Az  Mötv.  28.  §  (2)  bekezdés  jelenleg  hatályos  szövege  indokolatlanul  tesz  különbséget  a
megbízólevelet  korábban át  nem vevő, azaz képviselői megbízatását meg sem kezdő jelölt  és a
kompenzációs listán elfoglalt  helye alapján mandátumhoz korábban nem jutott  képviselőjelöltek
között  egy  esetleges  későbbi  időpontban  bekövetkező  mandátumszerzés  esetén,  azaz  ha  egy
képviselői mandátum megüresedik. A módosítás eredményeképpen a megbízólevelét korábban át
nem vevő képviselőjelölt úgy szerezheti meg mandátumát, hogy az ő esetében is érvényesülhet a
jelölő  szervezet  szabad,  a  korábbi  kompenzációs  lista  sorrendjéhez  nem  kötött  bejelentési
lehetősége,  melyet  az  Övjt.  21.  §  (2)  bekezdése  biztosít.  Így  a  módosítás  eredményeként  a
mandátumszerzéshez nem szükséges többé a képviselőjelölt előtt a listán szereplő többi jelöltnek
kiesnie.

7. § 

Kodifikációs pontosítás.

8. § 

A  módosítás  kibővíti  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvényben  (a
továbbiakban:  Kttv.)  szabályozott,  a  határozott  idejű  közszolgálati  jogviszony  létesítésére
vonatkozó  esetkört  –  melyre  a  Kttv.  38.  §  (2)  bekezdése  ad  lehetőséget  –,  kiterjesztve  azt  a
nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottság elnökére is. A módosítás alapján e bizottság elnöke
munkájának segítésére is létesíthető határozott idejű közszolgálati jogviszony; a bizottság elnöke
megbízatásának időtartamára figyelemmel, ismételt határozott idejű kinevezés keretében is.

9-11. § 

Kodifikációs pontosítások.
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12-13. §, 1. melléklet 

A módosítás biztosítja a jelenleg az állam tulajdonában levő azon ingatlanok átadását az Alapítvány
részére, amelyek az OSZMI-nak adnak otthont. Az ingatlanok továbbra is az OSZMI elhelyezését
fogják  szolgálni,  és  az  Alapítvány OSZMI  működtetésére  irányuló  közfeladatának  ellátását
biztosítják.

14. § 

Kodifikációs pontosítás, valamint sarkalatossági záradék kiegészítése a javaslattal összefüggésben.

15. §, 2. melléklet 

Az Alapítvány közfeladatainak kiegészítése az OSZMI átadásával összefüggésben.

16. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

17. § 

Sarkalatossági záradék.
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