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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a területi  közigazgatás működésével kapcsolatos egyes
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő
módosításáról szóló  T/559. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  23.,  32.,  50.,  55-57.,  59.,  64.,  70-73.  és  84.  pontjának
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés 6. pont
Módosítás jellege: módosítás 

1. §

(1) E törvény alkalmazásában
6.  harmadik fél  szolgáltató:  a  csatlakozott  szolgáltatótól  szervezetileg független szervezet,
amellyel a csatlakozott szolgáltató szerződést köt a csatlakozott szolgáltató saját szolgáltatási
tevékenységéhez  kapcsolódó  vagy  jogszabály  által  végezni  rendelt  olyan  tevékenység
folyamatos vagy rendszeres elvégzésére,  amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás
valósul  meg;  így  különösen  harmadik  fél  szolgáltató  a  csatlakozott  szolgáltató  mint
számlakibocsátó  számára  megbízás  alapján, illetve  képviselőként  számlákat  kibocsátó,  a
számlakibocsátó  számláit  a  számlabefogadók  részére  a  számlakibocsátóval  történt
megállapodás alapján rendelkezésre bocsátó, a számlák elektronikus befizetését biztosító, a
kiegyenlítésre nem került számlák követeléskezelési feladatait ellátó, továbbá a csatlakozott
szolgáltató számára ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó harmadik fél;



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

(2) Ha jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat,
amely  eljárásban  a  járási  hivatal  [külön  ]jogszabályban  meghatározottak  szerint  közreműködő
hatóságként  jár  el,  és  a  kérelem  a  járási  hivatalhoz  kerül  benyújtásra,  úgy  a  jogszabályban
meghatározott  igazgatási  szolgáltatási  díjat  a  miniszternek az  adópolitikáért  felelős  miniszterrel
egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott módon kell megfizetni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás 

4. §

(1)  A fővárosi és vármegyei  kormányhivatal  a  természetes  személy ügyfelek tekintetében belső
technikai azonosítót alkalmaz, amely

c)  a  természetes  személyhez  rendelése  a  személyazonosító  jel  helyébe  lépő  azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Szaz. tv.) [előírásai ]szerinti titkosított kapcsolati kódokkal történik.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás a Szaz. tv. szerinti összerendelési nyilvántartással,
annak  szabályai  [szerint]szerinti kapcsolati  kóddal  rendelhető  a  természetes  személyhez,  az
aláírásminta kiértékeléshez szükséges adatokon túl egyéb személyes adatot nem tartalmazhat.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

9. §

(1)  A  regisztrációs,  valamint  a  dokumentumhitelesítési  rendszer  az  informatikai
[rendszerével]rendszerrel és  az  aláírásminta  felvételével,  valamint  a  meglévő  aláírásokkal  való
összevetésével kapcsolatos eseményeket – az üzemmenet folytonossága, az adatvesztés elkerülése,
valamint  az  elektronikus  információbiztonság  érdekében  –  folyamatosan  naplózza.  A naplózott
adatállománynak az eljárás teljes folyamatát át kell fognia, és alkalmasnak kell lennie az eljárással
kapcsolatos  minden  esemény  rekonstruálására  a  valós  helyzetek  megítéléséhez  szükséges
mértékben.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (6) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás 

(6) A kormányhivatal a (2) bekezdés szerint naplózott adatokat a keletkezéstől számított tíz évig
kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az adott
adatállomány tekintetében már megkezdett ellenőrzési eljárása a naplóbejegyzés további kezelését
indokolja. Ha az ellenőrzési eljárás érdekében az adatállomány törlésére az ellenőrzés lefolytatása
érdekében nem került sor, akkor a törlést az eljárás lezárultát követően kell végrehajtani.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés d) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás 

10. §

(1)  A  kormányhivatal  a  kormányhivatali  aláírásminta-nyilvántartásban,  valamint  az  egyes
aláírásokhoz  kapcsolódó  titkosított  adatelemekben  kezelt  személyes  adatot  a  törvényben
meghatározott feladatkörében eljáró

d)  nemzetbiztonsági  szolgálatnak  felderítési,  nemzetbiztonsági  védelmi  és  elhárítási,
információszerzési,  továbbá  nemzetbiztonsági,  iparbiztonsági,  belső  biztonsági  és
bűnmegelőzési ellenőrzési célból,[ valamint]
e) a rendőrségről szóló törvény szerinti terrorizmust elhárító szervnek a hatáskörébe tartozó
bűncselekmények  megelőzése,  felderítése,  illetve  megszakítása,  továbbá  elhárítási,
információszerzési,  valamint  személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási  feladatai  ellátása
céljából, valamint

erre irányuló megkeresés alapján adja át.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

11. §

(1)  A Kormány  által  rendeletben  kijelölt  szerv  adatváltozás-kezelési  szolgáltatóként  ellátja  az
adatváltozás-kezelési  [szolgáltatás]szolgáltatással  összefüggő e  törvényben  vagy  e  törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott feladatokat és az adatváltozás-
kezelési szolgáltatás útján történő adattovábbítási szolgáltatásokat.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(10) Ha a csatlakozott szolgáltató saját szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó vagy jogszabály
által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul
meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg
független harmadik fél  szolgáltatóval  köt szerződést,  és  a  (2) bekezdés b)  pontja  szerint  annak
adatait az adatváltozás-kezelési szolgáltató rendelkezésére bocsátja, akkor a csatlakozott szolgáltató
az ügyfél adatainak változására vonatkozó bejelentést jogosult a harmadik fél szolgáltatón keresztül
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is – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – fogadni. Ebben az esetben az adatváltozás-kezelési
szolgáltatáshoz történő csatlakozásból fakadó feladatokat is a harmadik fél szolgáltató látja el, és rá
a  csatlakozott  szolgáltatóra  vonatkozó  rendelkezések  [megfelelően  ]alkalmazandók.  Az
adatváltozás-kezelési szolgáltató a 15. § (2) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat az
1.  §  (1)  bekezdés  3.  pontjában  meghatározott  ágazati  [törvényben]törvényekben foglalt
felhatalmazás  alapján  egyidejűleg  átadja  a  nyilvántartott  harmadik  fél  szolgáltatónak  és  a
csatlakozott szolgáltatónak.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (7) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

(7) A (2) bekezdés szerint naplózott adatok kizárólag [a ]törvényben meghatározott feladatkörében
eljáró

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2)  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  az  adatváltozási  értesítésben  a  csatlakozott  szolgáltató
részére az ügyfél rendelkezése alapján automatizáltan vagy eseti felhatalmazása alapján az ügyfél

a) [az ügyfél ]azonosítása céljából továbbítja
aa) [az ügyfél ]természetes személyazonosító adatait,
ab) [az ügyfél ]lakcímét,
ac) [az ügyfél ]csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,

b)  az  adatok  változása,  illetve  újonnan  történő  bejelentése  esetén,  a  változás  átvezetése
céljából az a) pontban meghatározott adatokon túl továbbítja

ba) az ügyfél személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját,
bb)  az  ügyfél  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolványa
okmányazonosítóját,
bc) az ügyfél elérhetőségi adatait,
bd) az ügyfél elhalálozásának tényét  és idejét,  valamint ebben az esetben a haláleseti
kapcsolattartó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail-címét,
be) a jogszabályban vagy a csatlakozott  szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott
további adatokat és mellékleteket.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás 

21. §

(1)  Ez  a  törvény  –  a  (2)–(7)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a  kihirdetését  követő  napon  lép
hatályba.

(2) A [26]28. § 1. [és 3. ]pontja[, az 53. alcím és a 118. alcím] 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
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(3) A [45]47-51. §[ 1., 3., 4., 6.], a 97-98. § és  [8. pontja]az 1. melléklet e törvény kihirdetését
követő [30]31. napon lép hatályba.

(4) A [90]183. § [4. és 5. pontja e törvény kihirdetését követő 31. napon]2022. október 1-jén lép
hatályba.

(5) Az I. Fejezet, a 10. alcím, a  [23]24. § 1. és 3. pontja, a  [14–15]15–16. alcím, a  [26]28. § 2.
pontja, a [17–33]18–34. alcím, [a 45]az 52. §[ 2., 5. és 7. pontja, a 35–52. alcíme], a 36. alcím, az
55. §, a [54–57]38-51. alcím, [a 69. § b) pontja, a 59]az 53–59. alcím, a [72]79. §, a 61–77. alcím,
a [90]99. §[ 1–3. pontja], a [79–117]79–119. alcím, a [119–120. alcím, a 137]145. § (1) bekezdés
1–4. pontja, a [137]145. § (1) bekezdés 6. pontja, a [139]147. § (1)–(2) bekezdése, a [139]147. § (3)
bekezdés 1–3. pontja, a [123–125]122–124. alcím, a [144]152. §, a [127]126. alcím, a [147]158. §
b) pontja, a [129]128. alcím, a [151]162. §, a [131–149]130–148. alcím, a [180]191. § (1) bekezdés
2. pontja és 4–5. pontja, a  [180]191. § (3) bekezdés 1–2. pontja, a  [151–189]150–188. alcím, a
[192]191.  alcím,  a  [194–197]193–196.  alcím,  a  [199–201]198–200.  alcím  és  [az  1–3]a  3-5.
melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(6) A [23]24. § 2. pontja, a [193]192. alcím és a [198]197. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

(7) A [191]190. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás 

21. §

(1)  Ez  a  törvény  –  a  (2)–(7)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a  kihirdetését  követő  napon  lép
hatályba.

(2) A [26]28. § 1. [és 3. ]pontja[, az 53. alcím és a 118. alcím] 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A  [45]92-93. §  [1.,  3.,  4.,  6.  és 8.  pontja ]e törvény kihirdetését  követő  [30]31. napon lép
hatályba.

(4) A [90]178. § [4. és 5. pontja e törvény kihirdetését követő 31. napon]2022. október 1-jén lép
hatályba.

(5) Az I. Fejezet, a 10. alcím, a  [23]24. § 1. és 3. pontja, a  [14–15]15–16. alcím, a  [26]28. § 2.
pontja, a [17–33]18–34. alcím, a [45]47. §[ 2., 5. és 7. pontja, a 35–52. alcíme], a 36. alcím, az 50.
§, a  [54–57]38-51. alcím,  [a 69. § b) pontja, a ]az 53-59. alcím, a  [72]74. §, a 61–77. alcím, a
[90]94. §[ 1–3. pontja], a [79–117]79–119. alcím, a [119–120. alcím, a 137]140. § (1) bekezdés 1–
4. pontja, a [137]140. § (1) bekezdés 6. pontja, a [139]142. § (1)–(2) bekezdése, a [139]142. § (3)
bekezdés 1–3. pontja, a [123–125]122–124. alcím, a [144]147. §, a [127]126. alcím, a [147]153. §
b) pontja, a [129]128. alcím, a [151]157. §, a [131–149]130–148. alcím, a [180]186. § (1) bekezdés
2. pontja és 4–5. pontja, a  [180]186. § (3) bekezdés 1–2. pontja, a  [151–189]150–188. alcím, a
[192]191.  alcím,  a  [194–197]193–196.  alcím,  a  [199–201]198–200.  alcím  és  [az  1–3]a  2-4.
melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(6) A [23]24. § 2. pontja, a [193]192. alcím és a [198]197. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.
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(7) A [191]190. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás 

22. §

(1) E törvény
1.  [42]44. § (1) bekezdése, 37. alcíme és  [36. alcíme]1. melléklete az Alaptörvény 46. cikk
(6) bekezdése alapján,
2. [57]60. § (1) bekezdése az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján,
3. 101. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
4. 106. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
5. 108. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
6. [127]131. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,
7. [129]133. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és
(2) bekezdése alapján,
8. 115. alcíme és 116. alcíme az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
9.  [136]139. §-a és  [137]140. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése
alapján,
10.  [138]141. §-a,  [139]142. § (1) bekezdése,  [139]142. § (2) bekezdése és  [214]220. § (4)
bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
11. [139]142. § (2) bekezdése, 151. § (2) bekezdése és [186]185. alcíme az Alaptörvény 38.
cikk (6) bekezdése alapján,
12. [125]124. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
13. [127]126. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján,
14. [149]148. alcíme és [187]186. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,
15.  [171–173]177–179. §-a és [180]186. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk
(3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
16.  [174]180. §-a,  [176–179]182–185. §-a,  [ 180]186. § (3) bekezdése és  [181]187. §-a az
Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján,
17. [175]181. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
18. [214]220. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,
19. [224]232. § ([3]2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
20. [228]236. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3)-(5) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény  [134]133. alcíme az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő
országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazatával  elfogadandó  házszabályi  rendelkezésnek
minősül.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás 

22. §
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(1) E törvény

1.  [42]44. § (1) bekezdése, 37. alcíme és  [36. alcíme]2. melléklete az Alaptörvény 46. cikk
(6) bekezdése alapján,
2. [57]65. § (1) bekezdése az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján,
3. 101. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
4. 106. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
5. 108. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
6. [127]136. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,
7. [129]138. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és
(2) bekezdése alapján,
8. 115. alcíme és 116. alcíme az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
9.  [136]144. §-a és  [137]145. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése
alapján,
10.  [138]146. §-a,  [139]147. § (1) bekezdése,  [139]147. § (2) bekezdése és  [214]225. § (4)
bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
11. 147. [139]§ (2) bekezdése, 156. § (2) bekezdése és [186]185. alcíme az Alaptörvény 38.
cikk (6) bekezdése alapján,
12. [125]124. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
13. [127]126. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján,
14. [149]148. alcíme és [187]186. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,
15.  [171–173]182–184. §-a és [180]191. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk
(3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
16.  [174]185. §-a,  [176–179]187–190. §-a,  [ 180]191. § (3) bekezdése és  [181]192. §-a az
Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján,
17. [175]186. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
18. [214]225. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,
19. [224]237. § ([3]2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
20. [228]241. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3)-(5) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény  [134]133. alcíme az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő
országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazatával  elfogadandó  házszabályi  rendelkezésnek
minősül.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 13. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés 

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § 

E  törvény  97-98.  §-a  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-i  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 13. alcím

7  



 
Módosítás jellege: kiegészítés 

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § 

E törvény 92-93.  §-a a  belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-ei  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 25. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

25. § 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:)
„k) a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a
továbbiakban:  Turizmus  törvény)  hatálya  alá  tartozó  szálláshely-szolgáltató  terhére  az
idegenforgalmi  adó-kötelezettség  nyilvántartására  a  Turizmus  törvény  szerinti
szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő szoftver) használatán túl egyéb
nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: módosítás 

25. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. 1. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében[, 42/G. § (1) bekezdés
a)-d) pontjában] és 52. § 58. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei”
szöveg,
2. 1. § (5) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 42/G. § (1) bekezdés
a)-d) pontjában, 42/G. § (2) bekezdésében, 42/H. § (2) bekezdésében, 45. §-ában és 52. § 1.
pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
[3. 7. §-ának nyitó szövegrészében a „hogy:” szövegrész helyébe a „hogy” szöveg,]
4. 8. § (4) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
5.  8.  § (5) bekezdésében, 9.  § (2) bekezdésében és 42/G. § (2) bekezdésében a „megye”
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
6. 42/G. § (2) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
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Módosítás jellege: módosítás 

26. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1. 7. § ([7) bekezdésében a „Ha”]4) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „(1) bekezdés
b) pontjában” szövegrész helyébe az [„Amennyiben”]„(1) bekezdésben” szöveg, valamint az
„engedély” szövegrész helyébe az „engedélyek” szöveg,
2.  57/A.  §  (1)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  és  (2b)  bekezdésében,  57/B.  §  (6)
bekezdésében,  57/C.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint  57/C.  §  (3)  bekezdésében  a
„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg[,]
[3. 59/F. §-ában a „július 1-jén vagy” szövegrész helyébe a „július 1-jén, illetve” szöveg ]

lép.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

30. §

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény

1. 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) és (5) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2)
bekezdésében,  7.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében,  8.  §  (3)  bekezdésében,  9.  §  (1)  és  (2)
bekezdésében,  10.  §  (5)  bekezdésében,  11.  §  (1)  és  (3)-(5)  bekezdésében,  12.  §  (4)-(6)
bekezdésében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. §-ában, 19. § (1) bekezdésében,
21. § (2) és (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1)
[bekezdésében]bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 26.
§ (1) bekezdés záró szövegrészében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 28. § (2)
és (4) bekezdésében, 29. § (1)-(3) bekezdésében, 30. §-ában, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (1)
és (2) bekezdésében, 40. § (1)[-], (2) és (4) bekezdésében, 43. § (1), (2) és (5) bekezdésében,
44. § (1) és (2) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 49. §-ában és 50. §-ában a „megyei”
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. §
Módosítás jellege: módosítás 

41. §

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
1. 1. melléklet 3.3. sorában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
2. 1. melléklet 4.3. sorában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 23.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés 2. pont
Módosítás jellege: módosítás 

42. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
2. 8. § (5)  bekezdésében  és (8)  [bekezdésében]bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei”
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 45. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

45. § 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § 

(1)  A vízkészlet  fenntartása  és  a  jövő  nemzedékek  számára  történő  megőrzése  érdekében  a
Kormány feladata a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területek
országtérképének elkészítéséről  és  annak a Hivatalos  Értesítőben,  valamint  az országos vízügyi
igazgatási szerv honlapján történő közzétételéről gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti országtérképet vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési ciklusonként vízbázis-
védelmi szempontból szükséges felülvizsgálni és változás esetén a Hivatalos Értesítőben, valamint
az országos vízügyi igazgatási szerv honlapján ismét közzétenni.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 46. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

46. § 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a a következő (1c)-(1e) bekezdéssel
egészül ki:

„(1c)  Nem  szükséges  vízjogi  engedély  a  2/A.  §  szerinti  országtérképen  vízkészlet-védelmi
szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási vízigényt kielégítő kút (a
továbbiakban:  háztartási  kút)  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez  és  megszüntetéséhez,  ha  annak
talpmélysége az 50 métert nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el.

(1d) Az (1c) bekezdés szerinti háztartási kút tekintetében a vízügyi hatóság ellenőrzést hivatalból
nem végez.

(1e) A vízügyi hatóságot terheli a bizonyítási kötelezettség annak megállapítása kapcsán, hogy az
(1c)  bekezdés  alapján  vízjogi  engedély  nélkül  létesített  háztartási  kút  az  (1c)  bekezdésben
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meghatározott feltételeknek nem felel meg.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 47. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

47. § 

A vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  29.  §  (7)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki – a 45/N.
§ (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a)  engedély  nélkül  vagy  engedélytől  eltérően  létesített  vagy  üzemeltetett  az  egyes
törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban:  Vgtv.mód3.)  hatálybalépését  megelőzően  felszín  alatti  vízkivételt  biztosító
vízilétesítményt,  ha  a  vízjogi  fennmaradási  engedélyezési  eljárást  2023.  december  31-ig
kérelmezi, vagy
b) a 45/O. §-ban meghatározott háztartási kutat létesített.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

48. § 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következő 45/O. §-sal egészül ki:

„45/O. § 

(1)  E  törvénynek  a  területi  közigazgatás  működésével  kapcsolatos  egyes  kérdésekről,  valamint
egyes  törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával  összefüggő módosításáról  szóló
2022. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Vgtv.mód5.) megállapított 28/A. § (1c) bekezdését kell
alkalmazni  ezen  §  hatálybalépése  előtt,  a  létesítésekor  hatályos  jogszabály  előírása  ellenére
engedély  nélkül  vagy  engedélytől  eltérően  létesített  háztartási  kútra,  ideértve  a  Hivatalos
Értesítőben  közzétett  országtérképen  vízkészlet-védelmi  szempontból  kockázatosként
meghatározott területeken létesített háztartási kutat is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti háztartási kút esetében a 29. § (7) bekezdés a) pontja szerinti vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 49. §
Módosítás jellege: kiegészítés 
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49. § 

A vízgazdálkodásról  szóló 1995.  évi  LVII.  törvény 1.  számú melléklete  az 1.  melléklet  szerint
módosul.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

45. §

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
[1. 2. § (3) bekezdésében az „c) és a d)” szövegrész helyébe a „c), valamint d)” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 3. és 4. pont
Módosítás jellege: elhagyás 

45. §

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
[3. 28/A.  §  (1b)  bekezdésében  az  „állapotára  és”  szövegrész  helyébe  az  „állapotára,
valamint” szöveg,
4. 29. § (7) bekezdésében a „ha” szövegrész helyébe az „amennyiben” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 6.-8. pont
Módosítás jellege: módosítás 

45. §

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
[6. 45/N. § (4) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „Amennyiben” szöveg,]
7.  1.  számú  melléklet  14.  pontjában  a  „(megyét)”  szövegrész  helyébe  a  „(vármegyét)”
szöveg[,]
[8. 1. melléklet 37. pontjában a „tisztítás és” szövegrész helyébe a „tisztítás, valamint”
szöveg]

lép.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 47. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

47. § 
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A nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  1.  számú  melléklete  a  2.
melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § 14. pont
Módosítás jellege: módosítás 

49. §

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
14.  14/B.  §  (2)  bekezdésében  a  „megyei  területfejlesztési”  szövegrészek  helyébe  a
„vármegyei  területfejlesztési”  szövegrész  és  a  „megyei  közgyűlés”  szövegrész  helyébe  a
„vármegyei közgyűlés” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

53. §

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
1. 61. § (1) bekezdésében, [61. § ](2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében a
„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
1. 19/C. § (1) bekezdésében, 2. melléklet E:2, E:3, E:4, E:5, E:13, E:14, E:15, E:21 és E:36
mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
2.  2.  melléklet  E:11,  E:25,  E:38,  E:39,  E:40  és  E:43  mezőjében  a  „megyei”  szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg[,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[53. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

64. § 

A  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  83/C.  §  (2)
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bekezdésében  a  „szüneteltetéséről  és”  szövegrész  helyébe  a  „szüneteltetéséről,  valamint”
szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

68. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény

1. 37/A. § (7) bekezdés c) pont cc) alpontjában, 45. § (1) és (3)-(5) bekezdésében, 45/A. § (2)
bekezdés  nyitó  szövegrészében  és  (3)  bekezdésében,  51.  §  (2)  bekezdés  b)  pont  ba)
alpontjában, 51/A. § (2) bekezdésében, 54. § (3) bekezdés b) pontjában, 64. § (2) bekezdés b)
pontjában,  64.  §  (3),  (5)  és  (7)  bekezdésében,  65.  §  (2a)  bekezdésében,  [67]66.  §  nyitó
szövegrészében  és  a)  pontjában,  68.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében,  69/A.  §-ában,  70.  §  (2)
bekezdés b) és d) pontjában és (3) bekezdésében, 87/B. § j)  pontjában,  94.  § (5) és (5a)
bekezdésében, 95/B. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 100. § (3) bekezdés b),
d) és m) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás 

68. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény

7. 45/A. § (1) bekezdésében, 64. § (6) bekezdésében, 66. § e), i) és l) pontjában a „megyében”
szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,

lép.

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

69. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
[a) 65/C. §-ában a „döntésén” szövegrész helyébe a „határozaton” szöveg,]

[b)] 83. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
[lép.]

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. §
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Módosítás jellege: módosítás 

73. §

A fegyveres  biztonsági  őrségről,  a  természetvédelmi  és  a  mezei  őrszolgálatról  szóló  1997.  évi
CLIX. törvény 4. § (4)  [bekezdésében]bekezdés záró szövegrészében, 10/B. §-ában és 19. § (4)
bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás 

78. §

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
7. 10. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg[,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 90. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

90. § 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8/A. § 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szálláshely-minősítési eljárás ingyenes.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 90. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

90. § 

A kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  törvény  12.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a turizmusért felelős miniszter, hogy)
„a) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a szálláshely-minősítő szervezet
által végzett igazgatási jellegű szolgáltatásokat és közigazgatási hatósági eljárásokat, az
igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett szálláshely-típusok körét, a fizetendő díj
mértékét,  a  beszedésével,  kezelésével,  nyilvántartásával,  visszatérítésével  kapcsolatos
részletes szabályokat, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)
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Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. §
Módosítás jellege: módosítás 

90. §

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
1. 2. § 5a. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
2.  5/C.  §  (1)  bekezdés  b)  és  c)  pontjában  a  „megyeszékhelyen”  szövegrész  helyébe  a
„vármegyeszékhelyen” szöveg,
3. 6/I. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg[,]
[4. 8/A. § (1) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,
5. 12. § (4) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg]

lép.

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

95. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
1.  62.  §  (2a)  bekezdésében és  64.  §  (1)  [bekezdésében]bekezdés nyitó szövegrészében a
„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

99. §

A villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  47.  §  (1a)-(1c)  bekezdése  helyébe  a
következő [rendelkezés lép]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. §
Módosítás jellege: módosítás 

103. §

A termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  26.  §  (1)  bekezdésében,  66.  §  (3)
bekezdés b)[ pontjában], [valamint 66. § (3) bekezdés ]d) és e) pontjában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 48.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

105. §

A földgázellátásról  szóló 2008. évi  XL. törvény 63/B. §  (6)-(8) bekezdése helyébe a következő
[rendelkezés lép]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás 

100. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi [szóló ]XXXVIII. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás 

115. §

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
6. 11. § (3) bekezdésében és 19. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrészek
helyébe a „vármegyei” szöveg[,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

118. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
a)  4.  §  (4)  bekezdésében  és  9.  §  (2)  bekezdésében  a  „megyei”  szövegrész  helyébe  a
„vármegyei” szöveg,
b) 81. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei adó- és vámigazgatóságok” szövegrész helyébe
a „vármegyei igazgatóságok” szöveg

lép.[”]

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. §
Módosítás jellege: módosítás 

120. §

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010.
évi CLXXXIV. törvény
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1. 2. melléklete helyébe [az 1]a 3. melléklet,
2. 3. melléklete helyébe a [2]4. melléklet,
3. 4. melléklete helyébe [a 3]az 5. melléklet

lép.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

125. §

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény
1. 4. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontjában és [4. § (8) bekezdés ]b) pont bb) alpontjában a
„megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. alcím
Módosítás jellege: elhagyás 

[118. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

133. § 

A korhatár  előtti  öregségi  nyugdíjak  megszüntetéséről,  a  korhatár  előtti  ellátásról  és  a
szolgálati  járandóságról  szóló  2011.  évi  CLXVII.  törvény  11/A.  §-ában  az  „ellátás  és”
szövegrész helyébe az „ellátás, valamint” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 136. § - 2011. évi CLXXIX. törvény 167. § (1) és (2) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

136. §

A nemzetiségek jogairól  szóló 2011.  évi  CLXXIX. törvény „Átmeneti  rendelkezések” alcíme a
következő 167. §-sal egészül ki:

„167. §

(1) E [szakaszt]§-t a nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi általános választására kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a
választás  napjához  jogkövetkezményt  fűz,  ott  a  jogkövetkezmény  alkalmazásának
[kezdőidőpontjaként]kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell érteni.”
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Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 138. § - 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/J. § (1) és (2) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

138. §

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következő 146/J. §-sal egészül ki:

„146/J. §

(1)  E  [szakaszt]§-t a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  2024.  évi  általános
választására kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a
választás  napjához  jogkövetkezményt  fűz,  ott  a  jogkövetkezmény  alkalmazásának
[kezdőidőpontjaként]kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 139. § (1) bekezdés 2. pont
Módosítás jellege: módosítás 

139. §

(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2.  2.  §  (1)  bekezdésében,  21.  §  (2)  bekezdésében,  32.  §  (1)  bekezdésében,  74.  §  (1)
bekezdésében, 84. § ([3]4) bekezdésében, 103. § (1) bekezdésében, 146/I. § (2) bekezdésében
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 140. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás 

140. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4.  30.  §  (5)  bekezdés  c)  pontjában és  50.  §  (9)  bekezdésében[,] a  „megyére”  szövegrész
helyébe a „vármegyére” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 142. § 3. pont
Módosítás jellege: módosítás 

142. §
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

3. 2. melléklet III. pont 12. alpontjában foglalt táblázat 12.1. sorában a „megyei” szövegrész
helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 143. § - 2011. évi CXCIX. törvény 260/E. §
Módosítás jellege: módosítás 

143. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 260/E. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„260/E. §

A  [253.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  ]területi  közigazgatás  működésével  kapcsolatos  egyes
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő
módosításáról szóló 2022. évi ….. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően - a
253.  §  (1)  bekezdése  alapján  -  adományozott  cím  használatára  a  címzetes  főjegyző  a  Módtv.
hatálybalépését  követően  is  jogosult  azzal,  hogy  a  cím  használatára,  a  címre  való  jogosultság
megszűnésére és a cím visszavonására a  Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos  253. §
(3)-(10)  [bekezdésének  a  Módtv.  hatálybalépését  megelőző  napon  hatályos
rendelkezéseit]bekezdését kell alkalmazni[ kell].”

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 144. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

144. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
1. 6. § 17. pontjában, 26. § (4) bekezdésében, 53/A. §-t megelőző alcím címében, 53/A. § (2)
bekezdés nyitó szövegrészében,  [53/A. §](3) bekezdés a)-f)  pontjában, (4)  bekezdés nyitó
szövegrészében  és  (5)  bekezdésében,  85.  §  (1a)  [bekezdésében]bekezdés  nyitó
szövegrészében,  130.  §  (8)  bekezdésében,  189.  §  (1)  és  (4)  bekezdésében,  225/F.  §  (1)
bekezdésében,  225/I.  §  (1)  bekezdésében,  225/K.  §  (1)  és  (8)  bekezdésében,  235.  §  (1)
bekezdésében  és  239.  §  (2)  bekezdésében  a  „megyei”  szövegrész  helyébe  a
„vármegyei”szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 147. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

147. § 
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 73. § (3) bekezdése h) pontja a következő
hc) alponttal egészül ki:

(A fenntartó hozzájárulása szükséges a felsőoktatási intézmény)
„hc)  szervezeti  és  működési  szabályzatának  48.  §  (2)  bekezdését  meghatározó
rendelkezéséhez.”

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 147. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

147. § 

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 70. alcíme a következő 117/H. §-sal
egészül ki:

„117/H. § 

(1)  E  törvénynek  a  területi  közigazgatás  működésével  kapcsolatos  egyes  kérdésekről,  valamint
egyes  törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával  összefüggő módosításáról  szóló
2022. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 48. § (2) bekezdését és 73. § (3)
bekezdés h) pontját első alkalommal a 2022/2023. tanév tekintetében kell alkalmazni.

(2)  A 48.  §  (2)  bekezdésétől  eltérően a  2021/2022.  tanévben megszerzendő kreditek  számát  és
elérendő súlyozott tanulmányi átlagot a szenátus véleményének kikérése után a fenntartó állapítja
meg 2022. augusztus 10-éig azzal, hogy a megszerzendő kredit 18 kredit/félévnél több, az elérendő
átlag  pedig  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  egyes  rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott súlyozott tanulmányi
átlagnál magasabb nem lehet.

(3) Ha a fenntartó nem dönt a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor az átsorolást a
18 kredit/félév és az R.-ben a 2021/2022. tanév tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi
átlag figyelembe vételével kell elvégezni.”

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 147. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/H. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4)    E törvénynek a Módtv4.-gyel  megállapított  48.  §  (2) bekezdését  és  73.  §  (3) bekezdés h)  
pontját, valamint az (1)-(3) bekezdést a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok
tekintetében is alkalmazni kell.”
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Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 147. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

147. § 

A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  KILENCEDIK  RÉSZE  a  következő
XXXII/A. Fejezettel egészül ki:

„XXXII/A. Fejezet

SARKALATOS RENDELKEZÉSEK

71/A. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

119/A. § 

A 117/H. § (4) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 147. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás 

147. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a)  48.  §  (2)  bekezdésében  az  „A  felsőoktatási  intézmény”  szövegrész  helyébe  az  „A
felsőoktatási  intézmény  –  a  [„továbbá”]Kormány  által  rendeletben  meghatározott  rend
szerint –” szöveg, a „legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és
működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított”
szövegrész helyébe a  „vagy [„valamint”]nem érte el legalább – a felsőoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatában a tanévet megelőző legalább 15 nappal meghatározott
- kreditet vagy” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 148. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

148. §

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § (2a)-(2c) bekezdése helyébe a
következő [rendelkezés lép]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154. § 4. pont
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Módosítás jellege: módosítás 

154. §

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
4. 1. § (1) bekezdés l)  pontjában, 3. § (2)-(4) bekezdésében,  [II. Rész ]4.  [Fejezet]alcím
címében, 4. § (2)-(4) bekezdésében, 8. § c) pontjában, 12. § (1) bekezdés c) pontjában, 17. §
(1) bekezdés b) pontjában, 19. § c) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 161. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás 

161. §

A Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési  Kamaráról  szóló  2012.  évi  CXXVI.
törvény

1. 9. § (1) bekezdés a) pontjában, 13/A. § (3) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében,
20/C. §-ában, a 21. §-t megelőző alcím címében, 21. § (2)[, (5)] és ([6]5) bekezdésében, 21. §
(3)  és  (4)  bekezdés  nyitó  szövegrészében,  22.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában,  23.  §  (1)
bekezdésében, 27. § (8) és (11) bekezdésében, 33. § (1) és (3) bekezdésében, 34. §-ában, 35. §
(1) bekezdésében, 35. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében, 36. § (1) és (2) bekezdésében,
37. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 37. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 37. § (3)
bekezdésében, 53. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 174. § - 2013. évi XXXVI. törvény 307/D. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

174. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(3) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet
megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott
követelményeknek.[ A jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a nemzetiségi szervezet alapszabályát ellenőrzi.]”

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 175. § - 2013. évi XXXVI. törvény 331. §
Módosítás jellege: módosítás 
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175. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„331. §

(1) A közös eljárásban az Európai Parlament tagjainak választására az I-XII.  [Fejezet]Fejezetet, a
XIV.  [Fejezet]Fejezetet, a XV.  [Fejezet]Fejezetet, továbbá a 244. § (2)  [bekezdése]bekezdését, a
245. § (2)-(5)  [bekezdése]bekezdését, a 247. § (1) és (3)  [bekezdése]bekezdését, a 250.  [§]§-t, a
251.  [§]§-t,  a  257. §  (3)  [bekezdése]bekezdését,  a  257/A.  [§]§-t,  a  257/B.  [§]§-t,  a  258.  § (1)
[bekezdése]bekezdését, a 259-263. [§]§-t, a 266-270. [§]§-t, a 271. § (2) [bekezdése]bekezdését, a
272-281. [§]§-t, a 283-285. [§]§-t, a 288-291. [§]§-t, a 293. [§]§-t, a 295. [§]§-t, valamint a 298. [§
rendelkezéseit]§-t az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

[(1a) A közös  eljárásban  nem  kell  alkalmazni  a  302.  §,  a  303.  §,  a  304.  §,  a  307/C.  §
rendelkezéseit, a 307/D. § (2) bekezdését; továbbá a 307/P. §, a 309. § (2) bekezdés, a 310. §, a
311. § (1), a 330. § és a 330/A. § rendelkezéseit.]

(2) [Ha az Európai Parlament tagjainak választására és az országgyűlési képviselők általános
választására ugyanazon napon kerül sor,] A közös eljárásban nem kell alkalmazni a [247. § (2)
bekezdés]302.  §-t,  a  [257.  §  (2)  bekezdés]303.  §-t,  a  [271.  §  (1)  bekezdés]304.  §-t,  a  [282.
§]307/C. §-t, a [286]307/D. §[, a 287. §,] (2) bekezdését; továbbá a [292. §]307/P. §-t, a [294]309.
§[,  a  296.  §  és] (2)  bekezdését, a  [297.  §  rendelkezéseit  az  Európai  Parlament  tagjainak
választására is alkalmazni kell. Ebben az esetben a 333. §]310. §-t, a [341/A]311. §[, a 342. §]
(1)  bekezdését,  a  [343.  §  (2)  bekezdés]330.  §-t és  a  [345.  §  rendelkezéseit  nem  kell
alkalmazni]330/A. §-t.

(3)  Ha  az  Európai  Parlament  tagjainak  választására  és  az  országgyűlési  képviselők  általános
választására ugyanazon napon kerül sor, a 247. § (2) bekezdését, a 257. § (2) bekezdését, a 271. §
(1) bekezdését, a 282. §-t, a 286. §-t, a 287. §-t, a 292. §-t, a 294. §-t, a 296. §-t és a 297. §-t az
Európai Parlament tagjainak választására is alkalmazni kell. Ebben az esetben a 333. §-t, a 341/A.
§-t, a 342. §-t, a 343. § (2) bekezdését és a 345. §-t nem kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 176. § - 2013. évi XXXVI. törvény 333. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

176. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 333. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(2)  A helyi  választási  bizottságba  a  28.  §  (3)  bekezdésében  megnevezetteken  túl  az  Európai
Parlament tagjainak választásán listát állító jelölő szervezetek további egy-egy tagot bízhatnak meg.
E  megbízásra  is  [alkalmazni  kell  ]a  29.  §  (2)-(3)  [bekezdés  rendelkezéseit]bekezdését  kell
alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § (1) bekezdés 3. pont
Módosítás jellege: módosítás 

180. §

(1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
3. 21. [§-ában ]és 23. §-ában az „évében, április 1. és május 31. között” szövegrész helyébe
az „évét megelőző évben, október 1. és november 30. között” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § (4) bekezdés 5. és 6. pont
Módosítás jellege: módosítás 

(4) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
5.  341/A.  [§-ában]§  nyitó  szövegrészében az  „a  szavazóköri  névjegyzékbe”  szövegrész
helyébe az „az Európai Parlament tagjai választásának szavazóköri névjegyzékébe” szöveg, a
„szavazhat  személyesen”  szövegrész  helyébe  a  „szavazhat  az  Európai  Parlament  tagjai
választásán személyesen” szöveg,
6.  343.  §  (2)  [bekezdésében]bekezdés  záró  szövegrészében a  „megállapítja  a  választás
eredményét” szövegrész helyébe a „megállapítja az Európai Parlament tagjai választásának
eredményét” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 180. § (4) bekezdés 9. és 10. pont
Módosítás jellege: módosítás 

(4) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
9. 354. § (4) bekezdésében a „XIII. Fejezet, a 7. és a 8. melléklet” szövegrész helyébe a „XIII.
Fejezet, a 331. § ([2]3) bekezdése, a 7. és a 8. melléklet” szöveg,
10. 354. § (5) bekezdésében a „XIV. Fejezet” szövegrész helyébe a „XIV. Fejezet, a 331. §
(1)-([1a]2) bekezdése, a 333. §, a 162/A. alcím, a 162/B. alcím és a 345. §” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 200. §
Módosítás jellege: módosítás 

200. §

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/I. [§]§-a a
következő (3)  [bekezdésében  a  „vendégkönyv  és”  szövegrész  helyébe  a  „vendégkönyv,
valamint” szöveg lép.]bekezdéssel egészül ki:

„(3)  A szálláshely-szolgáltató  a  harmadik  országbeli  állampolgárokra  vonatkozó,  6/B.  alcímben
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meghatározott  adatok  rögzítését  és  a  helyi  önkormányzat  idegenforgalmi  adót  meghatározó
rendelete  szerinti  nyilvántartás  vezetését  elektronikusan,  a  szálláshelykezelő  szoftver
alkalmazásával teljesíti.”

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 222. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

222. § 

A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az építtető a Beruházás tekintetében a korábbi előkészítő építtető BFK Budapest Fejlesztési
Központ  Nonprofit  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságnak  és  az  ÉMI  Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban együtt:
korábbi építtető) az előkészítő építtetői feladatkörében jogutódja.”

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 222. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

222. § 

A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény 3. alcíme a következő 9/A.
§-sal egészül ki:

„9/A. § 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a 4. § (1) bekezdése szerinti építtetői
feladatokat ellátó gazdasági társaságot.”

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 222. §
Módosítás jellege: módosítás 

222. §

A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény
[1. 2. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében a „tekintetében” szövegrész helyébe a
„vonatkozásában” szöveg,
2. 4. § (3) bekezdésében a „fejlesztési, továbbá” szövegrész helyébe a „fejlesztési, illetve”
szöveg,
3. 5. § (3) bekezdésében az „átruházására, illetve” szövegrész helyébe az „átruházására,
valamint” szöveg,
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4. 8. § (1) bekezdésében a "jogok és" szövegrész helyébe a "jogok, valamint" szöveg,
5. 9.  §  b)  pontjában  az  „eljárás,  valamint”  szövegrész  helyébe  az  „eljárás,  illetve”
szöveg,
6. 1.  melléklet  D:1  mezőjében  a  „MEGNEVEZÉS”  szövegrész  helyébe  a
„MEGJELÖLÉS” szöveg]
7.  2.  §  (1)  bekezdésében az  „az  ÉMI Építésügyi  Minőségellenőrző  Innovációs  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (a  továbbiakban:  Társaság)”  szövegrész  helyébe  az  „a
felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)”
szöveg,
8. 2. § (2) bekezdésében a „társaságot” szövegrész helyébe a „Minisztériumot”, a „Társaság”
szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg,
9. 4. § (1) bekezdésben az „A Társaság mint építtető (a továbbiakban: építtető)” szövegrész
helyébe  az  „A Kormány  által  rendeletben  kijelölt  építtetői  feladatokat  ellátó  gazdasági
társaság (a továbbiakban: építtető)” szöveg,
10. 4. § (2) bekezdésében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg,
11. 8. § (1) bekezdésében a „Társaság” szövegrészek helyébe a „Minisztérium” szöveg, és a
„társaságot” szövegrész helyébe a „Minisztériumot” szöveg,
12. 1. mellékletének címében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Minisztérium” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 199. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás 

199. A honvédelmi [adatkezelésről]adatkezelésekről szóló 2022. évi …... törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 231. §
Módosítás jellege: módosítás 

231. §

A honvédelmi  [adatkezelésről]adatkezelésekről szóló 2022. évi …... törvény 19. § h) pontjában,
20. § (1) bekezdés d) pontjában és 21. § nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a
„vármegyei” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás 

[1. melléklet

„2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélőtáblák illetékességi területe
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1. Fővárosi Ítélőtábla

1.1. Budapest főváros

1.2. Nógrád vármegye

1.3. Pest vármegye

2. Szegedi Ítélőtábla

2.1. Csongrád-Csanád vármegye

2.2. Bács-Kiskun vármegye

2.3. Békés vármegye

2.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

3. Pécsi Ítélőtábla

3.1. Baranya vármegye

3.2. Somogy vármegye

3.3. Tolna vármegye

3.4. Zala vármegye

4. Debreceni Ítélőtábla

4.1. Hajdú-Bihar vármegye

4.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

4.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

4.4. Heves vármegye

5. Győri Ítélőtábla

5.1. Fejér vármegye

5.2. Győr-Moson-Sopron vármegye

5.3. Komárom-Esztergom vármegye

5.4. Vas vármegye

5.5. Veszprém vármegye  
”]

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
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Módosítás jellege: módosítás 

[„2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélőtáblák illetékességi területe

1. Fővárosi Ítélőtábla

1.1. Budapest főváros

1.2. Nógrád vármegye

1.3. Pest vármegye

2. Szegedi Ítélőtábla

2.1. Csongrád-Csanád vármegye

2.2. Bács-Kiskun vármegye

2.3. Békés vármegye

2.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

3. Pécsi Ítélőtábla

3.1. Baranya vármegye

3.2. Somogy vármegye

3.3. Tolna vármegye

3.4. Zala vármegye

4. Debreceni Ítélőtábla

4.1. Hajdú-Bihar vármegye

4.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

4.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

4.4. Heves vármegye

5. Győri Ítélőtábla

5.1. Fejér vármegye

5.2. Győr-Moson-Sopron vármegye

5.3. Komárom-Esztergom vármegye

5.4. Vas vármegye
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5.5. Veszprém vármegye  
”]

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklete a következő 36. ponttal
egészül ki:

„36.  háztartási  vízigény:  a  természetes  személy  évi  500  m  3  -t  meg  nem  haladó  mértékű  
vízhasználata, amelynek célja

a) ivóvíz-ellátás, vagy

b) személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet

biztosítása,”

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás 

[„3. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek katonai tanácsai és illetékességi területük

1. Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa

1.1. Budapest főváros

1.2. Fejér vármegye

1.3. Heves vármegye

1.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

1.5. Komárom-Esztergom vármegye

1.6. Nógrád vármegye

1.7. Pest vármegye

2. Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa

2.1. Bács-Kiskun vármegye

2.2. Békés vármegye

2.3. Csongrád-Csanád vármegye

3. Győri Törvényszék Katonai Tanácsa
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3.1. Győr-Moson-Sopron vármegye

3.2. Vas vármegye

3.3. Veszprém vármegye

4. Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa

4.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

4.2. Hajdú-Bihar vármegye

4.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

5. Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa

5.1. Baranya vármegye

5.2. Somogy vármegye

5.3. Tolna vármegye

5.4. Zala vármegye  
”]

1.  A nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  1995.  évi  CXXV.  törvény  1.  számú  melléklete  a
következő 16-18. ponttal egészül ki:

(A védelem alá eső tisztségek:)

„16. a Magyar Honvédség parancsnoka,

17.  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  felügyeletével,  illetve  tevékenységük  összehangolásával
kapcsolatos feladatokat ellátó politikai és szakmai felsővezetők,

18. a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnökök.”

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás 

[„4. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe közigazgatási
jogvitákban

1. Fővárosi Törvényszék

1.1. Budapest főváros
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2. Budapest Környéki Törvényszék

2.1. Nógrád vármegye

2.2. Pest vármegye

3. Debreceni Törvényszék

3.1. Hajdú-Bihar vármegye

3.2. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

4. Győri Törvényszék

4.1. Győr-Moson-Sopron vármegye

4.2. Komárom-Esztergom vármegye

4.3. Vas vármegye

5. Miskolci Törvényszék

5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

5.2. Heves vármegye

6. Pécsi Törvényszék

6.1. Baranya vármegye

6.2. Somogy vármegye

6.3. Tolna vármegye

7. Szegedi Törvényszék

7.1. Bács-Kiskun vármegye

7.2. Békés vármegye

7.3. Csongrád-Csanád vármegye

8. Veszprémi Törvényszék

8.1. Fejér vármegye

8.2. Veszprém vármegye

8.3. Zala vármegye”]

„2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélőtáblák illetékességi területe
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1. Fővárosi Ítélőtábla

1.1. Budapest főváros

1.2. Nógrád vármegye

1.3. Pest vármegye

2. Szegedi Ítélőtábla

2.1. Csongrád-Csanád vármegye

2.2. Bács-Kiskun vármegye

2.3. Békés vármegye

2.4.Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

2. Pécsi Ítélőtábla

2.1. Baranya vármegye

2.2. Somogy vármegye

2.3. Tolna vármegye

2.4. Zala vármegye

3. Debreceni Ítélőtábla

3.1. Hajdú-Bihar vármegye

3.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

3.4. Heves vármegye

4. Győri Ítélőtábla

4.1. Fejér vármegye

4.2. Győr-Moson-Sopron vármegye

4.3. Komárom-Esztergom vármegye

4.4. Vas vármegye 

5. Győri Ítélőtábla

5.1. Fejér vármegye

5.2. Győr-Moson-Sopron vármegye

5.3. Komárom-Esztergom vármegye
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5.4. Vas vármegye

5.5. Veszprém vármegye

”

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés 

4. melléklet

„3. melléklet a   2010. évi CLXXXIV. törvényhez  

A törvényszékek katonai tanácsai és illetékességi területük

1. Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa

1.1. Budapest főváros

1.2. Fejér vármegye

1.3. Heves vármegye

1.4. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

1.5. Komárom-Esztergom vármegye

1.6. Nógrád vármegye

1.7. Pest vármegye

2. Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa

2.1. Bács-Kiskun vármegye

2.2. Békés vármegye

2.3. Csongrád-Csanád vármegye

3. Győri Törvényszék Katonai Tanácsa

3.1. Győr-Moson-Sopron vármegye

3.2. Vas vármegye

3.3. Veszprém vármegye

4. Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa

4.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

4.2. Hajdú-Bihar vármegye
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4.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

5. Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa

5.1. Baranya vármegye

5.2. Somogy vármegye

5.3. Tolna vármegye 

5.4. Zala vármegye"

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés 

5. melléklet

„4. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe közigazgatási
jogvitákban

1. Fővárosi Törvényszék

1.1. Budapest főváros

2. Budapest Környéki Törvényszék

2.1. Nógrád vármegye

2.2. Pest vármegye

3. Debreceni Törvényszék

3.1. Hajdú-Bihar vármegye

3.2. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

4. Győri Törvényszék

4.1. Győr-Moson-Sopron vármegye

4.2. Komárom-Esztergom vármegye

4.3. Vas vármegye

5. Miskolci Törvényszék
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5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

5.2. Heves vármegye

6. Pécsi Törvényszék

6.1. Baranya vármegye

6.2. Somogy vármegye

6.3. Tolna vármegye

7. Szegedi Törvényszék

7.1. Bács-Kiskun vármegye

7.2. Békés vármegye

7.3. Csongrád-Csanád vármegye

8. Veszprémi Törvényszék

8.1. Fejér vármegye

8.2. Veszprém vármegye 

8.3. Zala vármegye”

Indokolás 

1. Szövegpontosítás.
2. Szövegpontosítás.
3. Szövegpontosítás.
4. Szövegpontosítás.
5. Szövegpontosítás.
6. Szövegpontosítás.
7. Szövegpontosítás.
8. Szövegpontosítás.
9. Szövegpontosítás.
10. Szövegpontosítás.
11. Szövegpontosítás.
12. A hatályba léptető rendelkezés módosítása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12., 15-16., 24-28., 83.

13. A hatályba léptető rendelkezés pontosítása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13-14., 17., 82.

14. A sarkalatos rendelkezés pontosítása.
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A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13-14., 17., 82.

15. A sarkalatos rendelkezés pontosítása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12., 15-16., 24-28., 83.

16. A normaszöveg kiegészülésére tekintettel szükséges jogharmonizációs záradék beiktatása.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12., 15-16., 24-28., 83.

17. Új jogharmonizációs rendelkezés.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13-14., 17., 82.

18. A hatályos szabályok szerint az önkormányzatok az idegenforgalmi adó beszedésére köteles
szállásadók  számára  bármely,  az  adókötelezettség  szempontjából  releváns  adatokat  tartalmazó
nyilvántartás, akár papíralapú nyilvántartás vezetését is előírhatják. A szállásadók egy csoportja, a
turisztikai  térségek  fejlesztésének  állami  feladatairól  szóló  2016.  évi  CLVI.  törvény  (a
továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók emellett folyamatos
online-nyilvántartás vezetésére is köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)
felé,  melyet  a  Turizmus  törvény  szerinti  szálláshelykezelő  szoftver  (a  továbbiakban:
szálláshelykezelő szoftver) használatával teljesít. Annak érdekében, hogy ezen szállásadó-csoportot
ne terhelje kétszeres nyilvántartás-vezetési kötelezettség, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(Htv.)  olyan  értelemben  módosul,  hogy  a  szállásadók  ezen  csoportja  az  idegenforgalmi
adókötelezettséggel  kapcsolatos,  annak  ellenőrzésére  szolgáló  nyilvántartás-vezetést  a  Turizmus
törvény  szerinti  szálláshelykezelő  szoftver  használatával  is  teljesítheti.  Ennek  feltétele,  hogy  e
szoftver valamennyi az idegenforgalmi adókötelezettség ellenőrzése szempontjából releváns adat
(pl.  az  önkormányzati  rendeleti  adómentességek,  kedvezmények)  nyilvántartására  is  alkalmas
legyen.  A  módosítás  csak  a  szálláshelykezelő  szoftver  használatára  köteles  adóbeszedésre
kötelezettre vonatkozik, az egyéb szállásadó, idegenforgalmi adóbeszedő esetében az önkormányzat
a rendeletében továbbra is előírhatja az adónyilvántartás formai és tartalmi feltételeit.
19. Szövegpontosítás.
20. Az  indítvány  célja,  hogy  Magyarország  egyes,  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
beruházások  megvalósítása  érdekében  megkötött  nemzetközi  szerződésekben  tett  vállalásai
teljesíthetőek legyenek, így az indítvány biztosítja a beruházások megvalósítása érdekében eljáró
külföldi fél által kijelölt szervezetek, illetve azok alvállalkozói javára eljáró személyek számára az e
beruházásokkal  összefüggő  tartózkodás  és  munkavégzés  lehetőségét,  a  törvény  pontosítja  a
Kormány számára adott felhatalmazó rendelkezéseket.
21. Szövegpontosítás.
22. Szövegpontosítás.
23. Szövegpontosítás.
24-28. Az  ukrajnai  háború  okozta  élelmiszerválságban  felértékelődik  a  ház  körül  termesztett
növények szerepe, melyek gondozása nemcsak a hiányt csökkenti, de ármérséklő szerepe is van. A
Magyarországon is érezhető klímaváltozásra tekintettel a hatékony és gazdaságos növénytermelés
ugyanakkor egyre inkább csak öntözéssel lehetséges, melyhez egyre mellőzhetetlenebb a helyben
fúrt  kút.  Magyarország  Alaptörvényének  XX.  és  XXI.  cikke  továbbá  biztosítja  a  testi,  lelki
egészséghez  és  egészséges  környezethez  való  jogot.  Ennek  értelmében  az  éghajlatváltozás
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természeti  környezetet  és  emberi  egészséget  érintő  negatív  hatásait  figyelembe  véve  indokolt
könnyíteni  a  háztartások  kútlétesítéssel  kapcsolatos  adminisztrációs  terhein  meghatározott
esetekben.  A  Javaslat  ezért  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  50  méteres  mélységig,  ha
környezetvédelmi  érdeket  nem sért  –  azaz  ivóvízbázist  vagy karsztvizet  nem érint  –  szabadon
lehessen  háztartási  vízigény kielégítése  érdekében kutat  fúrni.  A jogalkotó  az  előkészítés  során
gondosan mérlegelte az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglaltakat. Ennek megfelelően arra
a következtetésre jutott, hogy az elmúlt években bekövetkezett változásokra tekintettel a Javaslat az
Alaptörvény  jelzett  cikkét  nem  sérti.    A Javaslat  emellett  a  hatálybalépése  előtt  fúrt  kutakra
„amnesztiát” hirdet: azok a módosítást megelőzően létesített, korábban engedéllyel nem rendelkező,
50 méternél nem mélyebb, vízzáró réteget el nem érő háztartási kutak, amelyek az ivóvíz-bázisokat,
karszt-  vagy rétegvíz-készletet  nem érintik,  a  módosítással  jogszerűen létesítettnek  minősülnek.
Ennek oka az, hogy 1964-ig lényegében szabadon, korlátozás nélkül lehetett kutat fúrni saját telken;
1964-92 között pedig a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964. (XII.
13.) Korm. rendelet az egy ingatlan határán belüli ásott kút megépítését, átalakítását feltételekhez
kötötte.  Ezt  követően  az  1992.  február  15.  napján  hatályba  lépett  módosítás  alapján  a  jegyző
engedélye vált szükségessé az olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez,
amely  a  létesítő  háztartásának  (házi  vízszükségletének)  napi  1,5  m3  mennyiségig  terjedő
kielégítését  szolgálja,  továbbá  partiszűrésű,  –  a  karszt-  és  rétegvízkészlet  igénybevétele  vagy
érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználását biztosítja. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény – amely 1996. január 1-jén lépett hatályba – pedig már úgy szabályozott,  hogy a
kutak megépítéséhez,  átalakításához,  üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély vált
szükségessé. A kutak létének legitimitását tehát a fúrás időpontja határozza meg. A fúrás időpontját
sok esetben kétséget kizáró módon nem lehet meghatározni (a bizonyítási kötelezettség a hatóságot
terhelné), másrészt nem legális kutak esetén – akár többszörös – tulajdonosváltozás is történhetett
az  ingatlanokat  illetően,  ami  a  jogsértő  megtalálását  és  szankcionálását  rendkívüli  módon
megnehezíti.  Az  engedélyezési  kötelezettség  megszüntetése  ugyanakkor  jelentős  adminisztratív
könnyítést eredményez a mindennapi élet rendes szükségleteit meg nem haladó vízigényt kielégítő
háztartási kutak használói számára. Szintén jelentős adminisztrációs könnyítés, hogy a korábban
létesített háztartási kutak esetében nem kell lefolytatni utólagos engedélyezési eljárást. A háztartási
kutak  vízhasználata  a  háztartás  alapigényeit  szolgálja,  a  víz  felhasználása  nem haszonszerzésre
irányuló  gazdasági  tevékenységet  céloz,  jelentős  mértékű  vízigény  kielégítését  nem  célozza.
Mindezekre tekintettel – a be nem látható számú hatósági és bírósági eljárás megelőzése érdekében
– a Javaslat a jelzett megoldást választotta.   Hangsúlyozandó, hogy az engedélyezési kötelezettség
jövőre vonatkozó megszüntetése kizárólag azokra a háztartási célú kutakra vonatkozik,  amelyek
vízkészlet-védelmi  szempontból  kockázatmentesként  meghatározott  területeken  találhatók  és
kizárólag  talajvizet  vagy  parti  szűrésű  vizet  termelnek,  így  ezen  esetekben  a  Javaslat
környezetvédelmi érdeket nem sért – azaz ivóvízbázist vagy karsztvizet nem érint.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12., 15-16., 24-28., 83.

29. Szükségtelenné vált szövegcserés módosítások elhagyása.
30. Szükségtelenné vált szövegcserés módosítások elhagyása.
31. Szükségtelenné vált szövegcserés módosítások elhagyása.
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32. A nemzetközi  biztonsági  környezet  változásai,  a  Magyarország  közvetlen  szomszédságában
zajló  fegyveres  konfliktus  és  ezzel  összefüggésben  a  NATO törekvéseinek fokozódása  nyomán
prognosztizálható,  hogy  a  nyíltan  konfliktusos  fenyegetések  mellett  megnő  a  nemzetbiztonsági
rendszer  irányítása  tekintetében  kiemelt  feladatot  ellátó  személyek  ellen  irányuló  leplezett
törekvések intenzitása.  A változó  biztonsági  környezetben  a  Magyar  Honvédség jelentőségének
növekedése  a  Magyar  Honvédség  parancsnokának,  míg  a  potenciális  hírszerző  és  befolyásoló
tevékenységek intenzitásának erősödése miatt a nemzetbiztonsági szolgálatok felügyeletével, illetve
tevékenységük összehangolásával kapcsolatos feladatokat ellátó politikai és szakmai felsővezetők
nemzetbiztonsági védelem alá vonása szükséges. E személyeken felül a miniszteri kabinetet vezető
kabinetfőnökök  is  a  legmagasabb  szintű  titokbirtokosok  közé  tartoznak  a  minisztériumok
munkatársai között, amelyre figyelemmel az ellenük irányuló, valamint a tevékenységükhöz kötődő
védett információk jogellenes megszerzését célzó – ezáltal Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit
sértő vagy veszélyeztető – leplezett törekvések felderítése és elhárítása is kiemelt célkitűzésként
kell, hogy megjelenjen a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységi palettáján. Jelen módosítás a
benyújtott  törvényjavaslathoz  szorosan  kapcsolódik,  az  a  jogrendszeri  koherencia  fenntartása
érdekében,  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban:  HHSZ) 44.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában foglalt  követelmény érvényesítése  miatt
szükséges.  A  javaslat  a  nemzetbiztonsági  szabályozási  rendszer  szükségszerű  kiegészítését
szolgálja, elősegítve ezzel a jogrendszeri koherenciát is.
33. Szövegpontosítás.
34. Szövegpontosítás.
35. Szövegpontosítás.
36. A törvényjavaslatból  elhagyásra  kerül  a társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló 1997.  évi
LXXXI. törvény módosítása.
37. Szövegpontosítás.
38. Szövegpontosítás.
39. Szükségtelenné vált szövegcserés módosítások elhagyása.
40. Szövegpontosítás
41. Szövegpontosítás
42. Módosításra  kerül  az  első  ingyenes  minősítésre  vonatkozó  általános  rendelkezés.  A Kertv.
felhatalmazó  rendelkezésének  pontosításával  a  díjfizetésre  vonatkozó  szabályok  a  miniszteri
rendeletben  kerülnek  rögzítésre.  A felhatalmazó  rendelkezés  pontosításával  szálláshely-minősítő
szervezet által végzett igazgatási jellegű szolgáltatásokat és közigazgatási hatósági eljárásokat, az
igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett szálláshely-típusok körét, továbbá a fizetendő díj
mértékét,  a  beszedésével,  kezelésével,  nyilvántartásával,  visszatérítésével  kapcsolatos  részletes
szabályokat,  valamint  a  fizetésre  vonatkozó  egyéb  szabályokat  határozhatja  meg  a  turizmusért
felelős miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben.
43. Módosításra  kerül  az  első  ingyenes  minősítésre  vonatkozó  általános  rendelkezés.  A Kertv.
felhatalmazó  rendelkezésének  pontosításával  a  díjfizetésre  vonatkozó  szabályok  a  miniszteri
rendeletben  kerülnek  rögzítésre.  A felhatalmazó  rendelkezés  pontosításával  szálláshely-minősítő
szervezet által végzett igazgatási jellegű szolgáltatásokat és közigazgatási hatósági eljárásokat, az
igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett szálláshely-típusok körét, továbbá a fizetendő díj
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mértékét,  a  beszedésével,  kezelésével,  nyilvántartásával,  visszatérítésével  kapcsolatos  részletes
szabályokat,  valamint  a  fizetésre  vonatkozó  egyéb  szabályokat  határozhatja  meg  a  turizmusért
felelős miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben.
44. Szükségtelenné vált szövegcserés módosítások elhagyása.
45. Szövegpontosítás.
46. Szövegpontosítás.
47. Szövegpontosítás.
48. Szövegpontosítás.
49. Szövegpontosítás.
50. Szövegpontosítás.
51. Szövegpontosítás.
52. Kodifikációs pontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 52., 86-87.

53. Szövegpontosítás.
54. A törvényjavaslatból elhagyásra kerül a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása.
55. Szövegpontosítás.
56. Szövegpontosítás.
57. Szövegpontosítás.
58. Szövegpontosítás.
59. Szövegpontosítás.
60. Szövegpontosítás.
61. Szövegpontosítás.
62. Az  Alaptörvény  biztosítja  a  felsőoktatási  intézmények  autonómiáját,  így  garantálja  a
felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási szabadságát. Az autonómia fokát nagyban bővítette a
2019 óta tartó modellváltás folyamata, ami a pénzügyi önállóság új szintjét eredményezte az érintett
intézményi körnél. Az új szabályozás igazodik a növekvő intézményi autonómia és az ezzel járó
felelősség,  valamint  a  felhatalmazás  rendszerszintű  áttekintéséhez,  melynek  eredményeként  a
felsőoktatási intézmény fenntartója feladatkörébe utalja az átsorolás kreditértékének és tanulmányi
átlagának  meghatározását,  ezáltal  felsőoktatási  jogunk  szubszidiáriussá  válik  a  felsőoktatási
közösség döntéseihez képest.
63. Az  Alaptörvény  biztosítja  a  felsőoktatási  intézmények  autonómiáját,  így  garantálja  a
felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási szabadságát. Az autonómia fokát nagyban bővítette a
2019 óta tartó modellváltás folyamata, ami a pénzügyi önállóság új szintjét eredményezte az érintett
intézményi körnél. Az új szabályozás igazodik a növekvő intézményi autonómia és az ezzel járó
felelősség,  valamint  a  felhatalmazás  rendszerszintű  áttekintéséhez,  melynek  eredményeként  a
felsőoktatási intézmény fenntartója feladatkörébe utalja az átsorolás kreditértékének és tanulmányi
átlagának  meghatározását,  ezáltal  felsőoktatási  jogunk  szubszidiáriussá  válik  a  felsőoktatási
közösség döntéseihez képest.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 63-64.

64. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításához kapcsolódó – az új
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rendelkezések alkalmazási köréhez kapcsolódó – pontosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 63-64.

65. Az  Alaptörvény  biztosítja  a  felsőoktatási  intézmények  autonómiáját,  így  garantálja  a
felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási szabadságát. Az autonómia fokát nagyban bővítette a
2019 óta tartó modellváltás folyamata, ami a pénzügyi önállóság új szintjét eredményezte az érintett
intézményi körnél. Az új szabályozás igazodik a növekvő intézményi autonómia és az ezzel járó
felelősség,  valamint  a  felhatalmazás  rendszerszintű  áttekintéséhez,  melynek  eredményeként  a
felsőoktatási intézmény fenntartója feladatkörébe utalja az átsorolás kreditértékének és tanulmányi
átlagának  meghatározását,  ezáltal  felsőoktatási  jogunk  szubszidiáriussá  válik  a  felsőoktatási
közösség döntéseihez képest.
66. Az  Alaptörvény  biztosítja  a  felsőoktatási  intézmények  autonómiáját,  így  garantálja  a
felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási szabadságát. Az autonómia fokát nagyban bővítette a
2019 óta tartó modellváltás folyamata, ami a pénzügyi önállóság új szintjét eredményezte az érintett
intézményi körnél. Az új szabályozás igazodik a növekvő intézményi autonómia és az ezzel járó
felelősség,  valamint  a  felhatalmazás  rendszerszintű  áttekintéséhez,  melynek  eredményeként  a
felsőoktatási intézmény fenntartója feladatkörébe utalja az átsorolás kreditértékének és tanulmányi
átlagának  meghatározását,  ezáltal  felsőoktatási  jogunk  szubszidiáriussá  válik  a  felsőoktatási
közösség döntéseihez képest.
67. Szövegpontosítás.
68. Szövegpontosítás.
69. Szövegpontosítás.
70. Szövegpontosítás.
71. Szövegpontosítás.
72. Szövegpontosítás.
73. Szövegpontosítás.
74. Szövegpontosítás.
75. Szövegpontosítás.
76. A  turisztikai  térségek  fejlesztésének  állami  feladatairól  szóló  2016.  évi  CLVI.  törvény
megteremtette az elektronikus adatrögzítés és adatnyilvántartás lehetőségét, a jogalkotó pedig más,
a papíralapú vendégkönyv vezetésével korábban érintett területeken is igazodott ehhez. A Turizmus
törvény  előterjesztéssel  érintett  rendelkezése  tekintetében  is  célszerű  az  elektronikus
adatrögzítéshez és adatnyilvántartáshoz igazodó pontosítás, és a papíralapú vendégkönyv vezetésére
vonatkozó rendelkezés kivezetése a digitalizáció és a fokozott adatbiztonság garantálása érdekében.
77. A Kormány tagjainak feladat-  és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet)  összhangban,  az  ÉMI  Építésügyi  Minőségellenőrző  Innovációs
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  feletti  tulajdonosi  jogokat  gyakorló  személyében
bekövetkezett  változás  okán  indokolt  a  Budapest  Diákváros  megvalósításáról  szóló  2021.  évi
LXXX.  törvény  módosítása,  az  építtető  feladataihoz  kapcsolódó  jogutódlást  meghatározó
rendelkezéssel, valamint a Korm. rendelet alapján, az érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosi
jogok gyakorlásának átruházása a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére.
78. A Kormány tagjainak feladat-  és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel  (a
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továbbiakban:  Korm.  rendelet)  összhangban,  az  ÉMI  Építésügyi  Minőségellenőrző  Innovációs
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  feletti  tulajdonosi  jogokat  gyakorló  személyében
bekövetkezett  változás  okán  indokolt  a  Budapest  Diákváros  megvalósításáról  szóló  2021.  évi
LXXX.  törvény  módosítása,  az  építtető  feladataihoz  kapcsolódó  jogutódlást  meghatározó
rendelkezéssel, valamint a Korm. rendelet alapján, az érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosi
jogok gyakorlásának átruházása a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére.
79. A Kormány tagjainak feladat-  és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet)  összhangban,  az  ÉMI  Építésügyi  Minőségellenőrző  Innovációs
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  feletti  tulajdonosi  jogokat  gyakorló  személyében
bekövetkezett  változás  okán  indokolt  a  Budapest  Diákváros  megvalósításáról  szóló  2021.  évi
LXXX.  törvény  módosítása,  az  építtető  feladataihoz  kapcsolódó  jogutódlást  meghatározó
rendelkezéssel, valamint a Korm. rendelet alapján, az érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosi
jogok gyakorlásának átruházása a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére.
80. Szövegpontosítás.
81. Szövegpontosítás.
82. Melléklet elhagyására vonatkozó javaslat.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13-14., 17., 82.

83. Az indítvány célja, hogy az egyes törvénymódosításokhoz kapcsolódó mellékletek egységesen
kerüljenek szabályozásra.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12., 15-16., 24-28., 83.

84. Az indítvány célja, hogy az egyes törvénymódosításokhoz kapcsolódó mellékletek egységesen
kerüljenek szabályozásra.
85. Az indítvány célja, hogy az egyes törvénymódosításokhoz kapcsolódó mellékletek egységesen
kerüljenek szabályozásra.
86-87. Az  indítvány  célja,  hogy az  egyes  törvénymódosításokhoz kapcsolódó  mellékletek
egységesen kerüljenek szabályozásra.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 52., 86-87.
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