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törvényjavaslatairól

Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal 

kapcsolatos adatkezelésről szóló törvényjavaslat

A  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről  szóló  2004.  évi  CV.  törvény  béke  idejére  megszüntette  a 
hadkötelezettséget,  azonban lehetőséget  teremtett  arra,  hogy rendkívüli  állapotban automatikusan,  megelőző 
védelmi helyzet idején pedig az Országgyűlés döntésétől függően újra bevezetésre kerüljön. A 2012. január 1-jén 
hatályba  lépő új  Alaptörvény és az annak alapján kiadásra kerülő Hvt.  ezt  a rendszert  fenntartotta,  emellett 
azonban ösztönözni kívánta a békeidejű önkéntes tartalékos katonai szolgálat vállalását. Ebből következően a 
Hvt. teljesen új alapokra helyezi a Magyar Honvédség tartalékos rendszerét. E körülmények szükségessé teszik a 
katonai  igazgatás  szervezetére  és  a  hadköteles  nyilvántartásra  vonatkozó  szabályok  átalakítását,  és  külön 
törvényben történő szabályozását. 
A Javaslat alapvető célkitűzése, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 
csak  a  legszükségesebb  személyes  adatok  legyenek  kezelhetők,  és  az  állampolgárokat  ne  kötelezze 
feleslegesen adatszolgáltatásra. Ezért béke idején a hadkötelesek nyilvántartása részére az állami szervek és 
más jogi személyek által vezetett nyilvántartásokból történik az adatszolgáltatás. A hadkötelesek nyilvántartása 
mellett a Javaslat tartalmazza a gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartások által 
kezelhető adatokat, és azok részére történő adatszolgáltatást. A Javaslat meghatározza a hadköteleseket terhelő 
bejelentési kötelezettséget, megjelenési kötelezettséget, és a sorozás szabályait.
A hadkötelezettség csak megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban vezethető be, de a felkészülés 
fontos része, hogy ki kell alakítani egy olyan nyilvántartási rendszert, amiben szerepel minden nagykorú, magyar 
állampolgárságú, magyarországi lakhellyel rendelkező férfi olyan adata, ami a katonai szolgálat teljesítéséhez, a 
sorozás és a behívás végrehajtásához szükséges.
A Javaslat szerint az új nyilvántartási és szervezeti rendszer központi eleme a Magyar Honvédség Hadkiegészítő 
és  Központi  Nyilvántartó  Parancsnokság  lesz,  amely  négy  szervezet  összevonásával  jön  létre,  országos 
illetékességi  körrel  bír,  és  a  Honvédség  katonai  igazgatási  és  központi  adatfeldolgozó  szerveként  fog 
funkcionálni.  A  Parancsnokság  alárendeltségébe  tartoznak  katonai  igazgatási  központok;  toborzó  és 
érdekvédelmi  központok;  valamint  katonai  igazgatási  és  érdekvédelmi  irodák.  Ezáltal  biztosítják,  hogy  az 
állampolgárok lakóhelyük közelében a katonai igazgatás valamely szerve elérhető legyen. A hadkötelezettség 
bevezetése esetén pedig sorozó központokká alakulnak át a katonai igazgatási központok.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  (a 
továbbiakban: Ket.) átfogó módosítását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1156/2011. (V. 20.) Korm. 
határozat  (a  továbbiakban:  Korm.  határozat1.)  által  előírt  felülvizsgálat  tette  szükségessé.  A  felülvizsgálat 
szorosan  illeszkedik  a  Nemzeti  Együttműködés  Programjához  is,  melyben  a  Kormány  vállalta,  hogy  a 
közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli, a közjó szolgálatába állítja, a bürokrácia okozta indokolatlan 
társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli, és ezzel összhangban javítja a közszolgáltatások színvonalát. 
A törvényjavaslat célja a hatósági ügyintézés gyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése mind az ügyfelek, 
mind  a  hatóságok  oldaláról,  az  ügyfelek  választási  lehetőségeinek  bővítése,  a  magas  színvonalú  hatósági 
feladatellátás  kereteinek  biztosítása,  megerősítése,  továbbá  általánosan  olyan  rendelkezéseknek  a  Ket.-be 
történő beépítése,  amelyek  a szabályozás  modernitását,  fejlesztését,  kiszámíthatóságát,  valamint  a működés 



hatékonyságának növelését szolgálják. A Ket. módosítására vonatkozó rendelkezések főszabály szerint 2012. 
február 1-jén lépnek hatályba. 
A Ket. alapelvi rendelkezéseinek körében a Javaslat előírja, hogy a hatóság ügyintézőjének jóhiszemű módon, az 
ügyfél jogait és jogos – ideértve gazdasági – érdekeit is szem előtt tartva kell eljárnia. Meghatározott ügyekben 
jogszabály  ezentúl  nemcsak  általános  ügyféli  jogállást,  hanem  egyes  ügyféli  jogosultságokat  is  biztosíthat 
azoknak  a  civil  szervezeteknek,  amelyeknek  a  nyilvántartásba  vett  tevékenysége  valamely  alapvető  jog 
védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. E jogok közül a Ket. külön is nevesítve maga 
biztosítja majd a nyilatkozattételi jogot.
Az ügyintézési határidő kapcsán lehetőséget kapnak az ágazati jogszabályok arra, hogy kizárják a Ket.-nek az 
általános  ügyintézési  határidőbe  nem  számító  időtartamokat  szabályozó  rendelkezését,  ez  különösen  a 
szakhatósági  eljárások esetén nyerhet  jelentőséget.  Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési  határidőt  csak 
kivételesen indokolt esetben hosszabbíthatja meg, és az erről szóló végzésben a határidő-hosszabbítás indokait 
kifejezetten meg kell  jelölnie. Az eljárások gyorsítása érdekében, a hatóságok egyre hatékonyabb működését 
célul  kitűzve  2014.  január  1-től  az  általános  ügyintézési  határidő  30-ról  21  napra  csökken.  Jogszabályban 
meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegelheti a szakhatóság megkeresését, tehát ilyen 
esetekben nem lesz kötelező a megkeresés, ami különösen a másodfokú eljárások elhúzódását akadályozhatja 
meg.
A  módosítás  egyértelművé  kívánja  tenni  a  hatósági  ellenőrzés  kereteit,  meghatározva  annak  elsődleges, 
valamennyi  eljárásban  érvényesülő  szabályait.  A  Javaslat  szabályozza  a  közigazgatási  bírságolás  általános 
eljárási  kereteit  is.  Átfogóan  módosítja  a  végrehajtási  eljárásról  szóló  fejezetet,  több  ponton  az  eljárási 
cselekmények logikájának kedvezőbb rendelkezések beépítésével. Újraszabályozza az eljárási költségekről szóló 
fejezetet,  és  az  eljárási  költségek  előlegezésével  és  viselésével  kapcsolatban  a  korábbinál  részletesebb 
szabályozást alakít ki. Több olyan pontosító, egyértelműsítő, a hatósági eljárást gyorsító rendelkezést is tartalmaz 
(többek között  a jegyzőkönyv  vagy a hivatalbóli  eljárás szabályaira  vonatkozóan),  amelyek  elengedhetetlenül 
szükségesek  az  ügyfélbarát,  szolgáltató  közigazgatás  megteremtése  érdekében.  A  Javaslatban  továbbá 
szerepelnek az új helyi  önkormányzatokról szóló törvény, valamint az új ügyészségi  törvény javaslatával való 
összhangot biztosító rendelkezések is, amelyek 2012. január 1-jén lépnek hatályba.
A  Ket.  kiegészül  egy,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  érvényesítésére  irányuló  eljárás  szabályait 
rendező fejezettel. 
Az elektronikus ügyintézés kapcsán kitűzött célok:

• Biztosítsa a polgár informatikai önrendelkezési jogának széleskörű érvényesülését
• Túlszabályozás megszüntetése, rugalmas és tartós jogi keretek létrehozása
• Ne zárja ki az ügyintézési modell a hatóságok önálló döntését
• A rendelkezésre álló (már kiépített) eszközök továbbélése, felhasználása
• Máshol már működő piaci és külföldi megoldások felhasználásának elvi lehetősége

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló törvényjavaslat

Az alaptörvény VIII. cikkével összhangban az elfogadott törvény célja egy olyan átfogó szabályozás megalkotása, 
amely a lehető legteljesebben biztosítja  mind a szervezett,  mind a közösségi  jellegű egyesülési  szervezetek 
megalakulásának, az azokhoz való csatlakozásnak, valamint működésének szabadságát.
Az egyesülési jogra vonatkozó szabályozás több szempontból is újításra szorult. Az új törvény az egyesülési jog 
gyakorlásának  lehetőségét  szélesebben  értelmezi,  a  hatályos  szabályozáshoz  képest  lényegesen  kiterjeszti. 
Jelentős változás, hogy a nem működő, illetve megszűnt civil szervezeteket a bíróság törli a nyilvántartásából. Ezt 
szolgálja  a  csőd-,  a  felszámolási-,  valamint  a  végelszámolási  eljárás rendelkezéseinek  –  a  gazdasági 
társaságok analógiájára – civil szervezetekre való alkalmazása is.
A  jogalkalmazási,  jogértelmezési  problémák,  valamint  a  civil  szféra  részéről  erőteljesen  megfogalmazódott 
igények alapján, a törvény új gyűjtőfogalmat, a civil szervezet fogalmát vezeti be a jogrendszerbe. 
A  törvény  eleget  tesz  annak  a  régóta  megfogalmazott  jogos  igénynek,  hogy  a  civil  szervezetek  közhasznú 
tevékenységüket  megkülönböztetett,  világos,  rendezett  viszonyok  között  végezhessék.  A  törvény  egyik 
legfontosabb – közhasznúságra vonatkozó – újítása a minősítés egyfokozatúvá tétele.
A civil  szervezetek  működésének szakmai támogatása,  fenntarthatóságuk  erősítése,  valamint  a támogatások 
szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében a törvény Civil Információs Centrumokat hoz létre.
A törvénnyel létrehozza a  Nemzeti Együttműködési Alapot,  mely a Nemzeti Civil Alapot váltja fel a 2012-es 
költségvetési  évtől  kezdődően.  A  törvény  definíciója  szerint  a  civil  önszerveződések  működését,  a  nemzeti 
összetartozást,  valamint  a  közjó  kiteljesedését,  illetve  a  civil  szervezetek  szakmai  tevékenységét  támogató 
központi költségvetési előirányzat.
A  törvény  részletesen  meghatározza  a  testületek  kialakítására  vonatkozó  alapvető  szabályokat.  Az  Alap 
tevékenységét meghatározó Tanácsi testületben szerepet kapnak a civil szervezetek közvetlen választás alapján 
és az Országgyűlés illetékes szakbizottsága által delegált képviselők is. A törvény a Kollégiumokra vonatkozóan 
az egyes szakmai feladatok ellátására létrehozandó kollégiumok létszámát állapítja meg, továbbá rögzíti, hogy 
Kollégium létrehozására a miniszter rendelkezik hatáskörrel. A kormányzati ágazati szakpolitikai feladatot ellátó 
miniszterek is delegálnak három tagot minden Kollégiumba, ezzel is biztosítva megfelelő érdekképviseletüket.



A  törvény  célja  összességében  egy  olyan  keret  jellegű  szabály  megalkotása,  amely  korszerű  jogi  keretek 
biztosításával  támogatja  a  civil  szektor  további  erősödését,  valamint  elősegíti  a  civil  szervezetek  működési 
környezetének fejlődését.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat

Az elfogadott törvényjavaslat preambuluma többek között leszögezi, hogy a nemzet közössége a test művelését, 
a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A jogszabály a korábbi sporttörvény hibáit akarja 
orvosolni,  amikor  először  is  egy  ésszerűsítő  jellegű  centralizációt,  integrációt  hajt  végre,  majd  igyekszik 
megjeleníteni a diák-, és főiskolai-egyetemi sporttal, a szabadidősporttal és a fogyatékossággal élők sportjával 
kapcsolatos  szakmai  tevékenységet  is  Az  elfogadott  törvény  a  sportfinanszírozást  is  a  sportágfejlesztési 
programok és stratégiák alapján dolgozza ki, így új alapokra helyezi a sport állami támogatásának rendszerét. E 
mellett célként tűzi ki a sportra fordított támogatások jogtalan igénybevételének megakadályozását is. 
A  Magyar  Olimpiai  Bizottság  javaslatára  a  működési  jellegű  feladatokat  –  alaptámogatás  formájában  -  egy 
miniszteri  rendeletben  meghatározott  pontérték-táblázat  alapján  osztják  majd  ki.  Az  ezen  felül  jelentkező, 
programfinanszírozást  célzó  összegeket  pedig  a  pályázati  alapú  támogatási  forma  előnyben  részesítésével 
tervezi szétosztani. A Javaslatból kiemelendők az alábbi pontok: 

• Meghatározza az amatőr sportolói szerződés garanciális szabályait. 
• Szigorítja  a  sportbaleset-biztosítás  rendszerét  (18  éves  kor  alatt  kötelező,  a  fölött  a  versenyzés 

előfeltétele a biztosítás). 
• Lefekteti a sportszakemberekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
• A sportalapítványok számára is lehetővé teszi a szövetségi tagságot. 
• Pontosan definiálja a „sportiskola” és az „utánpótlás-nevelés fejlesztésével foglalkozó alapítvány”, és a 

„kiemelt sportegyesületi státusz” fogalmát. 
• Az integrált szövetségi működés megvalósítását állami támogatási szempontból is előnyben részesíti. 
• Nagyobb teret enged egy sportszövetség belső döntéshozatali rendjének. 
• Meghatározza a vagyoni  értékű jogok hasznosításának  szabályait  a szövetségek  és tagszervezeteik 

vonatkozásában egyaránt.
• Leegyszerűsíti  a  versenyrendszerek  eddigi  túlzóan  bürokratikus  szabályait  úgy,  hogy  csak  a 

legfontosabb, gazdálkodási, pénzügyi feltételeket hagyja meg törvényi szinten.
• Újra bevezeti a Btk.-ba a doppinggal való visszaélés tényállását. 
• A sportszövetségre is kiterjeszti a csődeljárás és felszámolási eljárás lehetőségét. 

A törvényjavaslat az eredeti javaslathoz képest enyhébb szabályokat határoz meg, miszerint egy sportegyesület  
elleni ügyészi indítvány még nem indokolja a versenyből való kizárást.  
Az  elfogadott  törvényben  a  sportpolitikáért  felelős  minisztérium  vagyonkezelésében  lévő  ingatlanok 
vagyonkezelői jogát a minisztérium nem ruházhatja át térítésmentesen az erre a célra létrehozott költségvetési 
szervre, a MOB-ra vagy nonprofit gazdasági társaságra.
A törvény rendelkezik arról is, hogy a hazánk területén rendezett autóversenyeken részt vevő gépjárművekre és a 
versenyzőkre  vonatkozó  felelősségbiztosítási  és  biztosítási  szabályok,  valamint  a  biztonságtechnikai 
fejlesztésekre kötelezettek körének meghatározása a Kormány hatásköre. 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
A  törvényjavaslat  célja  a  Semmelweis  Tervben  meghatározott  egészségügyi  struktúra-átalakítással  járó 
feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása, az „ÁNTSZ gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a 
külső szolgáltatások  és belső hatékonyság növelésének támogatására”  című kiemelt  projekt  végrehajtásához 
szükséges törvénymódosítások megalkotása, valamint jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.Az elfogadott 
javaslat egyik célja egy betegegyüttműködést ösztönző támogatási rendszer kialakítása. Ismert, hogy a beteg 
gyógyulásának esélyei sokkal jobbak akkor, ha az egészségügyi szakemberek javaslatait követve helyesen szedi 
a  gyógyszereit,  változtat  addig  megszokott  életmódján.  Ezért  2012-től  komplex  életmód  változtatási 
programok  lesznek  elérhetők,  amelyben  a  betegek  az  egészségügyi  személyzet  ajánlása  szerinti 
életmódjukkal, gyógyszeralkalmazásukkal maguk is hozzájárulnak egészségük javításához.
Három pilléres rendszer lépcsőzetes bevezetése során mind a beteget, mind az orvost és a gyógyszerészt 
arra ösztönzi, hogy célja a betegegyüttműködés javítása legyen. 
A  beteg-együttműködés  első  körben  a  dohányzás,  a  krónikus  tüdőbetegségek,  valamint  a  kardiovaszkuláris 
betegségek esetén lesz bevezetve. 
Az elfogadott javaslat tartalmazza: aki új pszichoaktív anyagot az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország 
területén átvisz, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, "bűntettet követ el, és három évig 
terjedő  szabadságvesztéssel  büntetendő".  Az  új  pszichoaktív  anyaggá  minősített  anyagokat  vagy 
vegyületcsoportokat, vagyis azon szerek listáját, amelyek a központi idegrendszer működésének befolyásolása 
révén alkalmasak  a  tudatállapot,  a  viselkedés  vagy az érzékelés  módosítására,  megváltoztatására,  és  ezért 



hasonló mértékű a közegészségügyre is fenyegetést jelenthetnek, kormányrendeletben határozzák majd meg. 
Szintén  külön kormányrendeletben szabályozzák  majd az új  pszichoaktív  anyaggá  minősítés,  valamint  az új 
pszichoaktív  anyag  kockázatértékelésének  részletes  eljárási  szabályait  is,  mely  szabályozásnak  -  egy  a 
zárószavazás előtti módosító javaslat értelmében - március elsején kell hatályba lépnie. Egy másik zárószavazás 
előtt érkezett  módosító pedig arról  rendelkezik, hogy szintén külön kormányrendeletben meg kell  állapítani  a 
dohányzási  korlátozásra,  valamint  a  dohányzóhelyek  kijelölésére  vonatkozó  feliratok  és  jelzések  tartalmát, 
formáját.
A törvényjavaslat a praxisjog megújítására is kitér. Eszerint a kormány egyebek mellett felhatalmazást kap arra, 
hogy  megállapítsa  a  praxisjog  megszerzésének  és  visszavonásának  feltételeit,  kijelölje  a  praxiskezelőt,  a 
praxiskezelő által nyújtott kölcsönre vonatkozó részletes szabályokat pedig rendeletben állapítsa meg. 
A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő regisztrálja a praxisjogokat, valamint a praxisjogra vonatkozó 
adásvételeket,  közzéteszi  és  hirdeti  a  megvásárolható  praxisjogokat,  kormányrendeletben  meghatározottak 
szerint kamatmentes kölcsönt nyújt a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvosoknak. A praxiskezelő feladatait - 
kormányrendeletben meghatározottak szerint - az Országos Alapellátási Intézet látja majd el a törvényjavaslat 
szerint. 
Az  egészségügyi  ellátás nem  régiós,  hanem  térségi  alapon  szerveződik  majd.  Ehhez  szabályozzák  a 
finanszírozási  szerződéssel  rendelkező  szolgáltató  ellátási  kötelezettségeit,  melyben  megkülönböztetik  az 
országos  várólista,  a  térségi  várólista,  az  intézményi  előjegyzés,  valamint  a  betegfogadási  lista  alapján 
teljesítendő fekvő- és járóbeteg-szakellátásokat.
A térségi várólistákat az egészségügyi szolgáltatók által vezetett intézményi várólisták alapján 2012. április 30-
ig kell létrehozni.
Az egészségügyi  térségekben az egészségpolitika kialakításában közreműködő szerv az úgynevezett  Térségi 
Egészségügyi  Tanács lesz.  Az  egyes  egészségügyi  térségekben  ki  kell  dolgozni  úgynevezett  térségi 
egészségfejlesztési programot, amelynek tartalmaznia kell egyebek mellett a térségben élő lakosság számának, 
korösszetételének, egészségi állapotának várható változását, az egészségügyi szolgáltatások igényének várható 
alakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók szakmai jellemzőit, fejlesztési terveit.
Az egészségügyi  szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és az azokhoz tartozó ellátási területet 2012. 
november  30-ig  kell  megállapítani.  Az  egészségügyi  alapellátások  körzeteit,  illetve több településre  kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét a települési önkormányzatok közösen állapítják meg.
Létrejön az egészségügyi adatokat tartalmazó Betegségregiszter, amelyben "személyazonosításra alkalmatlan 
módon" egy kapcsolati kód fűzi majd össze az ellátott beteg, az egyes ellátási események, köztük a gyógyszer,  
gyógyászati  segédeszköz  rendelések  adatait.  A  Betegségregiszterre  vonatkozó  részletes  szabályokat,  az 
egészségügyi  adatok  kezelésének  részletes  előírásait  és  egyebek  mellett  az  elektronikus  vényre  vonatkozó 
részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja majd meg.
A  betegszervezetekkel  való  kapcsolattartás  fórumaként  létrejön  a  Nemzeti  Betegfórum,  amelyet  az  adott 
betegségben  szenvedőket  képviselő  társadalmi  szervezetek  alkotnak.  A  javaslat  tartalmazza  az  Országos 
Betegjogi  és  Dokumentációs  Központ (OBDK)  2012.  január  elsejei  kormányrendeletben  történő 
létrehozásához szükséges törvényi alapok megteremtését is.
A javaslattal módosul az  egészségügyi dolgozók ügyeletére vonatkozó szabályozás. Ez alapján a heti 40 
órás  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  egészségügyi  dolgozó  számára  a  rendes  munkaidő  terhére  az 
egészségügyi szolgáltató heti 16 óra egészségügyi ügyeletet is elrendelhet.
Módosul  a  terhességi-gyermekágyi  segélyre  vonatkozó  szabályozás.  Új  szabályként  lép  életbe,  hogy 
amennyiben  a szülő nő egészségi állapota miatt a gyermekét nem tudja gondozni,  vagy meghal,  akkor a 
csecsemőt gondozó  vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbefogadó férfi is jogosult legyen terhességi-
gyermekágyi  segélyre,  szemben azzal  a jelenlegi  szabállyal,  hogy ilyen esetben csupán gyermekgondozási 
díjra lehet jogosult.
A hatósági ellenőrzésben - a mintavétel mellé - bevezetik az úgynevezett próbavásárlást, amely többek között a 
multi-level marketinges, internetes, csomagküldő szolgálaton keresztüli forgalmazás ellenőrzésében jelent majd 
nagy segítséget. 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A törvényjavaslat  a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető 
termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény,  a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 
1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 
módosítását célozza.
A  törvényjavaslat  számos  kodifikációs  és  technikai  korrekciót  is  elvégez  az  iparjogvédelmi  törvényekben, 
gondoskodik a Polgári Törvénykönyv és az iparjogvédelmi törvények kapcsolatának világosabb szabályozásáról, 
valamint kiigazít egyes eljárási szabályokat – figyelemmel az ügyfelek (ügyvivők és jogi képviselők) által jelzett 
tapasztalatokra  és  javaslatokra  is.  A  legfontosabb tartalmi  változások  a  szabadalmi,  valamint  a  szerzői  jogi 
területet érintik.
A szabadalmi területet  érintően változik  a Magyarországon hatályosítani  kívánt európai  szabadalmak magyar 
fordításának benyújtására vonatkozó szabályozás, valamint szabadalmi és formatervezésiminta-oltalmi téren a 
feltalálóra,  illetve  szerzőre  és  szerzőségi  arányra  vonatkozó  bejegyzés  módosításának  feltételei.  A 



törvényjavaslat  a  szabadalmi  törvényben  kiegészíti  a  Szellemi  Tulajdon  Nemzeti  Hivatalának  (SZTNH) 
hatáskörére vonatkozó szabályokat,  amelynek alapján a Hivatal  fogja egységesen ellátni  a kutatás-fejlesztési 
tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat.
A  szerzői  jogi  törvény  módosítása  a  közös  jogkezeléssel,  annak  szervezeti  rendszerével,  valamint  a  közös 
jogkezelő  szervezetek  működésével  és  gazdálkodásával  kapcsolatos  törvényi  előírások  módosítására  tesz 
javaslatot.  Megtöri  az  eddig  biztosított  törvényi  monopóliumot,  és  versenyhelyzetet  teremt  a  szerzői  vagy 
kapcsolódó jogi jogosultak azonos jogainak közös jogkezelését ellátó szervezetek között, valamint a jelenleginél 
szigorúbb nyilvántartásba vételi szabályokat vezet be (a nyilvántartást az SZTNH végzi). A közös jogkezelők által 
fel  nem osztott  jogdíjak meghatározott  részét  a jogosultak érdekében kulturális célra kell  fordítani,  amelynek 
koordinálását a Nemzeti Kulturális Alap végzi.

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (Nemzeti Eszközkezelő)

A javaslat  célja,  hogy gondoskodjon a  szociálisan legrászorultabb állampolgárok lakhatásáról  oly módon, 
hogy megvásárolja lakóingatlanukat annak érdekében, hogy az ingatlanban – bérleti díj fizetése ellenében – a 
hiteladós és családjának lakhatása továbbra is biztosított legyen.

A koncepció szerint  a nehéz helyzetbe került  és szociálisan rászoruló adósok ingatlanának  tulajdonjogát az 
állam  szerzi  meg.  Lényeges  elem,  hogy  az  állam  tehermentes  ingatlant  szerezzen  meg,  illetve,  hogy  az 
adósnak el kell engedni az állam által fizetett vételárat meghaladó összeget.

A NET a következő feltételek fennállása esetén vásárolja meg a számára felajánlott lakóingatlant: 
1. a  hiteladós  vagy  a  vele  egy  háztartásban  élő  házastársa  vagy  élettársa  szociálisa  rászorult 

személynek minősül (szociálisan rászorult személyként definiálja a törvényjavaslat azt, aki a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak ellátásában részesül)

2. a hiteladós bejelentett  lakóhelye  2011.  szeptember 28-án és azt  követően folyamatosan az állam 
számára megvételre felajánlott lakóingatlan

3. a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább két 
gyermeket nevel, akikre tekintettel családi pótlékban részesül

4. a lakóingatlan lakásként vagy lakóházként van feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban
5. a lakóingatlanra szóló jelzáloghitel szerződést 2009. december 30.-a előtt kötötték
6. a jelzáloghitel-szerződés ingatlanfedezete kizárólag az államnak megvételre felajánlott lakóingatlan
7. az ingatlan forgalmi értéke a hitelszerződés megkötésekor nem haladta meg

a. Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió forintot
b. egyéb településeken a 10 millió forintot

8. a jelzáloghitel-szerződés  megkötésekor  a kölcsön összege nem haladta meg az ingatlan forgalmi 
értékének 80%-át, de elérte legalább a 25%-át 

9. a lakóingatlant  a  kényszerértékesítési  kvóta alapján (2011.  évi  LXXV.  törvény)  az arra bejegyzett 
jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézmény kényszerértékesítésre jelölte

10. a lakóingatlanra bejegyzett zálogjoggal rendelkező minden pénzügyi intézmény külön nyilatkozatban
a. hozzájárul ahhoz, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön és elfogadja 

a NET által fizetendő vételár rá eső hányadát
b. lemond a hiteladóssal szemben fennálló minden további követeléséről.

Az állam végső célja az, hogy az adós visszaszerezze az Eszközkezelőtől vásárolt ingatlan tulajdonjogát, ezért a 
Javaslat visszavásárlási jogot biztosít a bérlőnek. 
A  lakóingatlan  vételára minden  esetben  a  jelzáloghitel-szerződés  megkötésekor  megállapított  hitelfedezeti 
értékhez igazodik, Budapesten és a megyei jogú városokban a jelzáloghitel szerződésben megállapított forgalmi 
érték 55%-a, egyéb városokban az 50%-a, egyéb településeken a 35%-a. A megvásárolt ingatlanokat a NET 
bérbe adja az eredeti tulajdonosnak határozatlan időre szóló  bérleti szerződéssel. Ha a vételár meghaladja a 
hitelezők kielégítéséhez szükséges összeget, akkor a NET jogosult a fennmaradó részből hathavi bérleti díjnak 
megfelelő összeget a bérleti jogviszony fennállásáig visszatartani. 
A visszavásárlási ár a következő két érték közül a magasabb: 

1. az eredeti jelzáloghitel szerződésben szereplő forgalmi értéknek a kifizetett önerő és lakóingatlan NET 
részére megvételre történő felajánlásáig kifizetett tőketörlesztések összegével csökkentett értéke, 
vagy

2. a NET által  a lakóingatlanért  fizetett  vételárnak a visszavásárlási  jog gyakorlásáig terjedő időszakra 
számított jegybanki alapkamattal növelt összege.

A  Nemzeti  Eszközkezelő  köteles  az  ingatlan  tulajdonjogát  ingyenesen  az  annak  fekvése  szerinti 
önkormányzatnak  felajánlani.  A  Javaslat  lehetővé  teszi,  hogy  az  új  szervezet  feladatait  más,  közreműködő 
szervezetek útján is elláthassa, abban a reményben, hogy az Eszközkezelőre csak átmenetileg lesz szükség.



Budapest, 2011. december 6.


