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Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar  
Országgyűlés elé terjesztett 2011. július 11-én, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól és  

határozati javaslatairól 

A Magyar Művészeti akadémiáról szóló törvényjavaslat

Az  Országgyűlés  Magyarország  Alaptörvényében  (Szabadság  és  felelősség X.  cikk)  deklarálta  a  művészeti 
alkotás  és  a  Magyar  Művészeti  Akadémia  szabadságát.  A  Magyar  Művészeti  Akadémiáról  szóló  törvény 
megalkotásával a Magyar Tudományos Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú köztestület alakul, amely az 
önkormányzás elvén működő jogi személyként országos közfeladatokat lát el.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) az európai társintézményekhez hasonlóan a művészeti  élet kimagasló 
személyiségeinek  összefogását,  közös  cselekvését  kívánja  elősegíteni.  Feladatai  közfeladatok,  amelyek 
biztosítják a magyar és egyetemes kultúra értékeinek határozott megjelenítését, erősítik a magyar művészeti élet 
hagyományainak tiszteletét és lendületet adnak az új, értékes alkotások megszületéséhez és bemutatásához.
Az  új  köztestület  jelentős  véleményformáló  erővé  válhat,  mivel  amellett,  hogy  figyelemmel  kíséri  a  magyar 
művészeti  élet  meghatározó  folyamatait  és  ezek  problémafeltáró  kifejtéséhez  fórumot  teremt,  álláspontját, 
javaslatait, véleményét rendszeresen a kormányzat, illetve a széles nyilvánosság elé tárja.
A törvényjavaslat:

- meghatározza az Akadémia jogállását és legfontosabb feladatait (közfeladatait),  a szervezet belső 
felépítését (tagság: rendes tag, levelező tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag; az együttműködés kiemelt 
formája a társult szervezet).

- felsorolja  a  különféle  döntési  fórumokat:  a  legfőbb  döntéshozó  a  közgyűlés,  valamint  a  két 
közgyűlés között döntésre jogosultként az elnökséget jelöli meg, amelynek tagjai: az elnök, a két 
alelnök, a főtitkár, a közgyűlés által három évre választott négy rendes tag, illetve – a közgyűlés 
vonatkozó döntése esetén – a tiszteletbeli  elnök.  A tervezet ezt követően a felügyelő testületről 
rendelkezik.

- megteremti a különféle tagozatok létrehozásának lehetőségét, amely szervezeti forma a köztestületi 
munka  alapegysége  és  a  tagok  kiválasztási  folyamatában  is  irányadó.  A  tervezet  rendelkezik 
továbbá  a  tisztségviselők (az  elnökég  tagjai  és  a  tagozat  vezetők)  tevékenységének  alapvető 
szabályairól, valamint rendezi az Akadémia  vagyonára és gazdálkodására vonatkozó szabályokat 
is.

Az Akadémia Pesti Vigadóban történő elhelyezési szándéka kiteljesíti azt a kulturális koncepciót, amely távlatilag 
a  Magyar  Művészetek  Háza  létrehozását  célozza.  Ugyanakkor  a  köztestület  létrehozására  vonatkozó  jelen 
törvénytervezet előkészítése olyan súlyú kérdés, hogy indokolt önálló előterjesztésben különválasztani a Vigadó 
épületének további hasznosítási feladataitól. 
Fontos  megjegyezni,  hogy  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  keretei  között  1992-ben megalakult  Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) jelentőségében nem azonos súlyú a törvényjavaslatban meghatározott 
szervezethez  képest.  A  tervezet  mindazonáltal  kifejezetten  utal  az  Akadémia  és  az  MTA  kapcsolatára:  az 
Akadémia a közös érdekek mentén nyitott a MTA-val, illetve annak szervezetével való együttműködésre.
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A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

Magyarországon  a  sport-  (futball)  huliganizmus  megfelelő  kezelésének  célja  egy  szolgáltató  szemléletű, 
családbarát  és  a  kulturált  szórakozást  előtérbe  helyező  stratégia  kialakítása,  amelynek  első  lépcsőben  a 
sportesemények  helyszínének  infrastrukturális  és  biztonságtechnikai  kérdéseivel  kell  foglalkoznia,  hiszen  ez 
képezi a teljes problémakör alapját, amely egyébként meghatározza azt is, hogy megrendezhető-e egyáltalán 
egy nemzetközi színvonalú sportesemény egy adott létesítményben. A módosítás ennek érdekében több törvény 
módosításával  kiküszöböli  a  jelenleg  hatályos  joganyag  hiányosságait,  nem  titkoltan  a  szigorítás  irányába 
elmozdulva  és  a  sportesemények  rendezésében  közreműködők  nagyobb  felelősségének  megteremtése 
érdekében.
A  Büntető  Törvénykönyv  2001.  óta  bünteti  a  sportrendezvényeken  elkövetett  garázda  magatartásokat.  A 
rendbontás  bűncselekmény  azonban  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  szakmai  reményeket,  ezért  annak 
módosítása  vált  szükségessé.  A  javaslat  hatékony  büntetőjogi  fellépést  tesz  lehetővé  a  sporthuliganizmus 
erőszak nélkül megvalósított alakzatai ellen is.
A sportrendezvények látogatásától a szervező által eltiltott, valamint a szabálysértési hatóság, vagy a bíróság 
által sportrendezvényről, illetve sportlétesítményből kitiltott személyekre vonatkozó módosítások biztosítják, hogy 
a sportrendezvény szervezője, valamint a jegyértékesítést végzők a nyilvántartásból adatot igényelhessenek.
A javaslat a kitiltás jogintézményének alkalmazhatósági körét bővíti, még szélesebb körben teszi lehetővé annak 
alkalmazását.  A  sportrendezvények  rendjének  hatékonyabb  védelme  érdekében  megteremteni  a  rendbontók 
megfelelő súlyú szankcionálhatóságát.
A módosítások érintik a jegyértékesítést, a beléptető rendszereket, a kitiltás intézményét, az ezzel kapcsolatos 
rendőrségi  és  szervező  általi  adatkezelést,  a  sportrendezvények  biztonsági  minősítésére  vonatkozó  új 
intézményrendszert,  az  érintett  belügyi  szerveknek  a  létesítmények  biztonsági  ellenőrzésére  vonatkozó 
szabályait,  a  rendezők  és  a  szövetségek  felelősségét,  biztonsággal  összefüggő  feladatait,  az  annak 
megszegésére vonatkozó bővített szankciórendszert. Ezen túlmenően egyértelmű szabályozásra kerül a fokozott 
kockázatú sportesemények rendőrség által, térítés ellenében végzett biztosításának feltételrendszere is.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

Az elfogadott törvény egyértelművé teszi, hogy a kormány továbbra is elkötelezett az államadósság csökkentése 
és a költségvetési konszolidáció végrehajtása mellett.
A kormány a költséghatékony állami gazdálkodás biztosítása érdekében már 2011. február elején  250 milliárd 
forint nagyságú stabilizációs tartalék képzéséről döntött, majd a körvonalazódó kockázatok ellensúlyozására a 
Széll Kálmán Terv alapján készült, áprilisban elfogadott Konvergencia Programban ennek törlésével számolt. Az 
évközi  folyamatok  áttekintése  során  a  kormány  törvénymódosítás  benyújtásáról  döntött,  amely  a  zárolások 
végleges törlését szolgálja. 
Az egyes fejezetek költségvetési kiadásainak csökkentése (illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
2,5 milliárd forintos többlet-befizetési kötelezettségének előírása) ellensúlyozhatja több bevételi jogcím várható 
jelentős alulteljesülését, illetve egyes, kötelezően teljesítendő többletkiadások (bérpótló juttatások, közoktatási és 
szociális  humánnormatívák,  a  sikeres,  nagyobb  összegű  dollárkötvény-kibocsátások  miatti  kamatkiadások) 
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költségvetési  egyenleget  rontó  hatását.  A  prognosztizált  bevétel-kiesések  és  kiadási  többletek,  valamint  az 
előirányzatokon zárolt összegek végleges csökkentése az államháztartás egyenlegét nem befolyásolja.
A Mol-részvénycsomag megvásárlásából  fakadó kiadásnövekedést  és hiánynövelést  tartalmazó jogszabály  a 
jelen törvényjavaslat benyújtását követően lépett hatályba, amit  egy módosító javaslat épített be az elfogadott 
költségvetési törvénymódosításba. 
A  törvényjavaslat  tárgyalásának  ideje  alatt  az  Országgyűlés  a  helyi  önkormányzatok  adósságrendezési 
eljárásával összefüggő törvényjavaslatot fogadott el, ami további módosítást igényelt: ez a 2010. évi hitelfelvételi 
korlát túllépése esetén is lehetővé teszi a pályázati lehetőséget az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására.
Egy zárószavazás előtti módosítás az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kézfizető kezesség 
mögötti állami hitelgarancia mértékét emelte meg 70%-ról 85%-ra, amely megteremti az összhangot a másik 
költségvetési  viszontgaranciával  rendelkező  kezességvállaló  intézménnyel  (Garantiqa  Hitelgarancia  Zrt.),  és 
megkönnyíti az agrár kis- és középvállalkozások finanszírozását.
Végül  egy  módosító  az  „Egyházi  célú  központi  költségvetési  hozzájárulások”  alcímen  belül  (KIM)  az  „Szja 
rendelkezés és kiegészítése” előirányzatból 194 millió forintot átcsoportosít az „Egyházi épített örökség védelme 
és egyéb beruházások” előirányzatba, tekintettel arra, hogy ennek mértéke az előző két kormányzati ciklusban 
drasztikusan csökkent.

Az egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

Az országgyűlési  képviselők választásáról  szóló 1989.  évi  XXXIV.  törvény hatályos rendelkezései  az időközi 
választások  során is  alkalmazni  rendelik  az érvényességi  szabályokat.  A gyakorlati  tapasztalatok  az  időközi 
választásokon  alacsony  részvételt  mutatnak.  Az  érvényességi  küszöb  alkalmazása  újabb  választási  forduló 
tartását és újabb időközi választás kitűzését eredményezheti.
Azon szabályozás, hogy az ismételten kitűzött időközi választáson is alkalmazni kell az érvényességi előírásokat, 
oda vezethet, hogy az országgyűlési képviselői mandátum hosszú távon betöltetlen marad. A választói érdek 
sérelme mellett  ugyanazon választókerületben kitűzött,  egymást követő időközi választások lebonyolítása sok 
esetben úgy járhat jelentős többletköltséggel, hogy nem eredményezi mandátum betöltését.
A fenti szempontok figyelembe vételére tekintettel, valamint az egységes választási jog szempontjából javasolt az 
általános  választások,  valamint  időközi  választások  második  fordulója  során  az  érvényességi  előírások 
alkalmazásának  megszüntetése,  mind  az  egyéni  választókerületek,  mind  a  területi  listás  választások 
vonatkozásában.

A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat

A javaslat a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges 
táplálkozás  előmozdítása,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatások,  különösen  a  népegészségügyi  célú 
programok finanszírozásának javítása érdekében a népegészségügyi termékadó fizetésének kötelezettségéről 
rendelkezik.

A  magyar  lakosság egészségi  állapota  nemzetközi  összehasonlításban  rendkívül  kedvezőtlen,  és  jelentősen 
elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne.
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A népegészségügyi termékadó bevezetésének célja, hogy a lakosságot az egészséges táplálkozás felé terelje, 
csökkentve  azon  élelmiszerek  fogyasztását,  amelyek  nagy  energiatartalmúak,  kevés  értékes  tápanyagot 
(vitamint, ásványi anyagot) és sok luxuskalóriát tartalmaznak. 

Az  egészséges  táplálkozás  és  a  rendszeres  testmozgás  elterjesztése,  a  dohányzás  és  a  túlzott 
alkoholfogyasztás csökkentése a magyar lakosság körében a népegészségügyi program elengedhetetlen részét 
képezik. Fontos összefüggés ugyanis, hogy az egyénre fordított egészségügyi kiadások és az egészségkárosító 
életmód között pozitív korreláció áll fenn. Ma a 35 és 64 közötti korosztályban a magyar férfiak több mint 70, a 
nőknek pedig több mint 63 százaléka elhízott  vagy túlsúlyos.  A 7 éves gyerekek közül minden ötödik fiú és 
minden negyedik lány túlsúlyos vagy elhízott. 
A népegészségügyi  termékdíj szorosan illeszkedik a népegészségügyi célok megvalósításához és a lakosság 
egészségi állapotának javításához. További fontos célkitűzés, hogy  az élelmiszerpiac kínálata az egészséges 
táplálkozás irányába változzon, illetve az élelmiszergazdaság szereplőit ilyen termékek előállítására ösztönözze. 
Mindezt segíti, ha az új bevételi forrás olyan termékadóból ered, mely azoknak a termékeknek a forgalmazását 
terheli,  melyek fogyasztása bizonyítottan egészségügyi  kockázatot  hordoz.  E tekintetben  egészség-kockázati 
tényezőt jelent a termékek jelentős cukor-, illetve sótartalma, továbbá bizonyos magas cukortartalmú termékek 
koffeintartalma.

Az elfogadott javaslat öt termékcsoportot érint:
1. üdítőital (5 forint/liter)
2. energiaital (250 forint/liter)
3. előrecsomagolt cukrozott készítmény (100 forint/kg)
4. sós snack (200 forint/kg)
5. ételízesítő (200 forint/kg)

A kormány támogatja az elfogadott  javaslatot. A magas cukor,  só vagy szénhidrát tartalmú termékekre kirótt 
termékdíj bevétele az egészségügyi kiadások új forrása lesz. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és 

felszámolásának különleges szabályairól szóló ú törvényjavaslat

A javaslat célja, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek esetében a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény általános szabályaitól eltérő szabályok 
érvényesülhessenek.  Az eltérések csak  ott  megengedettek,  ahol  a  vállalkozási  kör  tevékenységének  sajátos 
jellege, stratégai, biztonsági megfontolások vagy a közszolgáltatásokkal összefüggő szempontok ezt indokolják.
A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  vállalkozások  vagyonfelügyelőjeként  és  felszámolójaként  állami 
felszámoló társaság jár el, amely feladatra a Kormány csak az ilyen tevékenységi profillal rendelkező, kizárólagos 
állami tulajdonban álló nonprofit  gazdasági társaságot jelölhet ki.  A módosítás főként a felszámolási eljárásra 
nézve mond ki sajátos szabályokat.
A javaslat  azt  az esetkört  is  rendezi,  amikor a  fizetésképtelenség már nem szüntethető meg, a cég annyira 
vagyonhiányos, illetve veszteséges, hogy gazdaságpolitikai  cél  és közérdek a piacról történő minél  gyorsabb 
kivezetése. Emellett elősegíti, hogy a felszámolás rövidebb határidővel fejeződjön be.
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A  tervezet  kiegészíti  a  Csődtörvény  felhatalmazó  rendelkezéseit  a  kormányrendelet  alkotására  vonatkozó 
felhatalmazással. A Kormány kijelöli az állami felszámoló társaságot és meghatározza a nyilvántartásba vételével 
és hatósági ellenőrzésével összefüggő szabályokat.
Az indítvány azt teszi egyértelművé, hogy a hitelezői követelések bejelentésére meghatározott határidő irányadó 
a nyilvántartásba vételi díj megfizetésére is. Az indítvány célja az állami felszámoló funkcionális függetlenségének 
biztosítása.
A Cstv. csődegyezségre vonatkozó szabályainak kiegészítése azért szükséges, hogy a hitelezőket a határidők 
betartására, a többi hitelezővel, az adóssal és a vagyonfelügyelővel való együttműködésre ösztönözze. A Munka 
Törvénykönyvének  módosítása a nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
csődeljárásának és felszámolásának sajátosságai,  és eljárások gyorsítása érdekében történik.  Az indítvány a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény kiegészítését is tartalmazza.

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A javaslat célja, hogy törvényi szinten tegyen eleget az új uniós irányelvekben megfogalmazott jogalkalmazási 
kötelezettségeknek. Elsősorban annak az uniós irányelvi szándéknak kíván megfelelni,  amely az elektronikus 
hírközlési  piacon  egyszerre  biztosítja  az  erősebb  versenyt,  a  befektetések,  az  innováció  és  a  fogyasztók 
védelemének magas szintjét. 
A  Jobb  Szabályozás  Irányelv célkitűzéseinek  átültetése  a  szabályozás  hatékonyságának  javítását  és 
egyszerűsítését  jelenti.  Az Uniós Polgárok Jogai  Irányelv célkitűzésének átültetése a fogyasztóvédelem és a 
felhasználói jogok megerősítését, a magánélet és a személyes adatok fokozottabb védelmét jelenti. A módosító 
irányelvek tagállami jogszabályokba való átvezetésének határideje 2011. május 25.
A 2010. évi CLXXXV. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben - az Alkotmány 
felhatalmazása alapján - az NMHH elnöke a Hatóság európai uniós keretszabályozásnak megfelelő pénzügyi 
függetlenségét biztosító pénzügyi rendeletalkotási jogkört kapott.
A törvénytervezet által felvázolt rendszerben a hírközlés-politika, frekvenciapolitika és információs társadalommal 
összefüggő politikák megalkotása továbbra is hagyományos kormányzati feladat és hatáskör maradna, azonban 
a politikáknak megfelelő jogszabályok megalkotása közvetlenül az NMHH-hoz kerülne. Az Országos Rádió és 
Televízió  Testület  és  a  Nemzeti  Hírközlési  Hatóság  egyesítéséből  létrejött  új  szerv,  a  Nemzeti  Média-  és 
Hírközlési  Hatóság — az alkotmányos jogvédelem miatt — a szükségszerűen autonóm státuszt  kellett,  hogy 
kapjon.
A módosítási javaslat pontosítja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatáskörök pontos elhatárolását a Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság között és rendezi az áttétel szabályait.
Az  implementálni  kívánt  Egyetemes  Szolgáltatási  Irányelv  (2002/22/EK)  előfizetők  védelmére  vonatkozó 
rendelkezései az alapvető fogyasztói jogok érvényesülését szolgálja. A javaslat tartalmazza a gyorsposta, illetve 
az  integrált  posta  fogalmát.  A  módosítás  az  általános  szerződési  feltételek  esetén  fennálló,  a  felek  közötti 
szakmai, gazdasági egyenlőtlenség kiegyensúlyozását szolgálja.

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A törvény meghatározza Nemzeti Földalapról szóló törvény és a termőföldtörvény közötti viszonyt, valamint az 
előhaszonbérleti jogra vonatkozó szabályozást módosítja. 
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Emellett a javaslat az ajándékozás jogcímén történő átruházásra vonatkozó szabályokat módosítja. 
A törvény az alábbi törvényeket módosítja:
1. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

-Termőföld  tulajdonjogát  ajándékozás  jogcímén  csak  közeli  hozzátartozók,  közalapítvány,  önkormányzat, 
egyházi  jogi  személy  és  a  Magyar  Állam  javára,  valamint  a  mezőgazdasági  termelők  gazdaságátadási 
támogatása feltételeként lehet átruházni.
2. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

- A Nemzeti Földalap részét képezi a területekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok is.
- A tulajdonosi jogok gyakorlása kiterjed a tulajdonjoghoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok gyakorlására is.
-  A termőföldről szóló törvény szerinti termőföld vagy tanya haszonbérbe adása során a jogszabály alapján 

fennálló előhaszonbérleti jog nem gyakorolható. 
- Nyilvános pályáztatás mellőzésével köthető vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződés olyan kizárólagos 

állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettel, valamint központi költségvetési szervvel. 
-  Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével  köthető adás-vételi  szerződés közérdekű célok esetén, 

vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánító kormányrendelet alapján. 
3. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

-Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, a tulajdonosi 
jogokat a miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint 
annak végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja.
4. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

- Ha további AK hiány kielégítéséhez már nem szükséges, az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és a 
földalapkezelő szerv tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló törvényjavaslat

A honvédelemről  és a Magyar Honvédségről,  valamint  a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló  törvény alapvető  célja  az  Alaptörvénnyel  való  összhang  megteremtése.  A  törvény  kimondja,  hogy 
hadkötelezettség csak  rendkívüli  állapotban vagy megelőző védelmi  helyzetben  az  Országgyűlés  döntésétől 
függően  létezik.  A  katonai  szolgálatot  továbbra  is  a  fegyveres  katonai  szolgálat  jelenti,  de  ugyanakkor  az 
Alaptörvénynek megfelelően a törvény megteremti  a  fegyveres katonai  szolgálatot  lelkiismereti  okokból  nem 
vállalók számára a fegyver nélküli  katonai szolgálat teljesítésének lehetőségét. Ezzel biztosítja, hogy a haza 
védelme során senkinek ne kelljen lelkiismeretével konfliktusba kerülnie.  A Honvédség feladata  két  területtel 
bővül. Egyrészt a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában 
és  a  kegyeleti  tevékenységben  való  közreműködés.  Ide  tartozik  a  Szent  Korona őrzése  is.  Másrészt  pedig 
közreműködés  az  állami  közfoglalkoztatás  feladatainak  végrehajtásában,  azaz  részvét  a  munkanélküliség 
csökkentésében.  A megyei védelmi bizottságok vezetése is átalakul. Eddig a megyei védelmi bizottságokat a 
megyei közgyűlés elnöke vezette, és a kormánymegbízott tagja volt. Az új törvény a kormánymegbízottat teszi 
meg a megyei védelmi bizottság elnökévé, a megyei közgyűlés elnöke pedig a továbbiakban tag lesz. A törvény 
tartalmazza, hogy a katonai felsőoktatást folytató intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók a Ludovika Zászlóalj 
állományába  tartoznak,  amely  a  Honvéd  Vezérkar  főnöke  közvetlen  alárendeltségébe  tartozó  szervezet.  A 
katonai  jelképek,  jelzések esetében  a  törvény  az  eddiginél  nagyobb  védelmet  biztosít  az  egyenruhák  és  a 
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rendfokozatnak,  kezelve  ugyanakkor  olyan  sajátos  helyzeteket  is,  amikor  a  rendvédelmi  szervek  állománya 
missziós  területen  a  katonai  kontingens  részét  képezi.  A  rendkívüli  intézkedések esetében  a  törvény  nem 
tartalmazza  a  veszélyhelyzetben  bevezethető  rendkívüli  intézkedések  körét,  mert  azt  a  jövőben  a 
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  törvényjavaslat  fogja 
tartalmazni.  Összességében elmondható,  hogy a törvény legfőbb üzenete, hogy minden állampolgár alapvető 
kötelessége a haza védelme. Az új  törvény mind a négy fejezete eleget tesz az Alaptörvény által támasztott 
követelményeknek, és az eddigi honvédségi törvény rendszerének fenntartható elemeit maximális pontossággal 
alakítja át, és egészíti ki a szükséges paragrafusokkal.

A közfoglalkoztatásról szóló törvényről és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat 

A  kormány egyik  legfontosabb célja  a  közmunkaprogram megszervezésével,  hogy  az  egészséges,  életerős 
emberek  ne  a  szociális  támogatásokra  építsék  fel  életmódjukat,  hanem  képesek  legyenek  saját  munkájuk 
erejéből talpra állni, biztosítva családjuk és saját maguk megélhetését. 
Ennek megfelelően a törvényjavaslat legfontosabb elemei: 
1. Annak érdekében, hogy  a szociális támogatások ne legyenek vonzóbbak, mint  a munkával megkereshető 
juttatás,  a  javaslat  maximalizálná  egy  családon  belül  a  felvehető  szociális  segélyek  összegét,  valamint a 
rendszeres szociális  segély  havi  összege nem haladhatná meg a nettó  közfoglalkoztatási  bér  a  mindenkori 
kötelező legkisebb összegének 90 százalékát. Az elfogadott módosító javaslat alapján az álláskeresési járadék 
folyósításának időtartama 180 napról 90 napra csökken.
2. A másik  fontos alapelv,  hogy  a közfoglalkozatás során  a munkavállalás szempontjából a  hátrányos és a 
leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása előnyt élvezzen. 
3.  Változik  az eddig bérpótló  juttatásként  ismert  ellátás,  helyette  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás kerül 
bevezetésre, de szigorúbb feltételek mellett: nem lesz rá jogosult az, aki nem vesz részt a közfoglalkoztatásban, 
vagy nem folytat  álláskereső tevékenységet,  illetve nem fogadja el  a  számára törvényben előírt  feltételekkel 
felajánlott munkalehetőséget.
4. A törvényjavaslat egy fontos társadalmi elvárásnak is eleget tesz:  az önkormányzatok a szociális ellátások 
feltételeként írhatnák elő a lakókörnyezet (lakás, ház, udvar, járda) rendezettségét, aminek betartását a jegyző 
felügyelné.
5. Ezen kívül nemcsak az önkormányzatok lesznek közfoglalkoztatók, hanem állami gazdálkodó szervezetek, vízi 
társulatok, erdőgazdálkodók, civil szervezetek és egyházak is, hiszen ezek a szervezetek is közfeladatot látnak 
el, és képesek lehetnek valódi, értékteremtő munkát adni. Az elfogadott módosító javaslatok szerint a szociális 
szövetkezetek,  az  erdőgazdálkodók  és  a  vasúti  pályahálózat  működtetői  is  közfoglalkoztatónak  minősülnek 
közhasznú tevékenységük ellátása során. Az elfogadott  módosítás alapján a központi  költségvetési  forrásból 
finanszírozott építési beruházások megvalósításának ideje jelentős mértékben csökken. 
6. A rendszeres szociális segélyre – a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt – a javaslat szerint csak az lesz jogosult, 
aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. 
A kormány előterjesztés szerint a megállapított szociális ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátást igénylő nem 
fogadja el a számára felkínált közmunka lehetőségeket vagy nem rendelkezik a juttatás felülvizsgálata időpontját 
megelőző egy évben meghatározott időtartamú munkára irányuló vagy azzal egyenértékű jogviszonnyal, illetve az 
állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt a foglalkoztatásának elősegítése érdekében. 
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7. A javaslat szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladata lesz egy olyan országos nyilvántartás 
vezetése,  amely  az  ellátottak  Társadalombiztosítási  Azonosító  Jelén  alapul  annak  érdekében,  hogy  a 
szolgáltatások  igénybevétele  és  finanszírozása  egységes  rendszerben  nyomon  követhető  legyen. Az 
előterjesztés  alapján  a  szociális  ágazathoz  hasonlóan  a  gyermekjóléti  és  a  gyermekvédelmi  ellátások 
vonatkozásában is bevezetésre kerül ez a TAJ alapú nyilvántartás.
8.  A  törvényjavaslat  az  állami,  egyházi  és  civil  intézményfenntartó  normatív  állami  hozzájárulásra  való 
jogosultságának  egy  további  feltételét  írja  elő,  melynek  lényege  a  szociális,  illetőleg  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi szolgáltatások területi  lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti  finanszírozási 
rendszerbe történő befogadás. Ezáltal bevezetésre kerül az úgynevezett kapacitásszabályozás. A tapasztalatok 
szerint sok hozzátartozó vállalna anyagi hozzájárulást anyagi körülményeihez mérten, ezért indokolt az önkéntes 
fizetési lehetőség körének kiszélesítése a bentlakásos intézmények esetében. 
9. Az előterjesztés alapján 2012. január elsejétől a családok átmeneti otthona krízisközpontot működtethet. Az új 
krízisközpontok  kiegészítő  tevékenységük  keretében  legfeljebb  5  év  időtartamra  úgynevezett  félutasház-
szolgáltatást nyújthatnak, melynek célja, hogy a családon belüli erőszak áldozatai számára segítséget nyújtson a 
társadalomba  történő  reintegrálódáshoz. A  bántalmazottak  három  követelmény  együttes  fennállása  esetén 
vehetik  igénybe ezt  a  szolgáltatást;  biztosítással  járó  jogviszony  keretében  való  foglalkoztatás,  részvétel  az 
előtakarékossági programban és részvétel a társadalmi reintegrációt segítő programban. 
A hatályos gyermekvédelmi törvény mind a gyermekjóléti, mind a gyermekvédelmi ellátás és szakellátás területén 
nem biztosít  egységes módszertani  útmutatást.  Ezért  a törvényjavaslat  a  Nemzeti  Család- és Szociálpolitikai 
Intézet hatáskörébe helyez bizonyos módszertani feladatokat, az egységes módszertani  szemlélet biztosítása 
érdekében. 

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvényjavaslat

A lelkiismereti és vallásszabadság jogát Magyarország az Alaptörvényben és e törvényjavaslatban is elismeri, a 
nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeivel összhangban. A rendelkezés részletezi a lelkiismereti és 
vallásszabadság tartalmát: a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását, elfogadását, 
kinyilatkoztatását, megvallását, vagy annak szabad megváltoztatását. Másrészt meghatározza a lelkiismereti és
vallásszabadság  gyakorlásának  módjait  is,  mely  történhet  istentisztelet,  különböző  szertartások,  oktatási, 
kulturális vagy egyéb cselekmény végzése útján, ugyanakkor történhet egyénileg gyakorolva vagy közösségben 
végezve,  nyilvánosan,  hírközlési  eszközök  útján  vagy  a  magánéletben.  A  törvény  azonban  nemcsak  a 
szabadságjog  gyakorlásának  és  tanításának  lehetőségét  biztosítja,  hanem  annak  mellőzését  is.  A  törvény 
meghatározza azt, hogy az állam az egyházi regisztrációval összefüggésben mit ért vallási tevékenységen: olyan 
világnézethez kapcsolódó tevékenység, mely természetfelettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, 
tanai  a  valóság  egészére  irányulnak,  valamint  az  erkölcsöt  és  az  emberi  méltóságot  nem  sértő  sajátos 
magatartás-követelményekkel  az  emberi  személyiség  egészét  átfogja.  Az  egyház,  vallásfelekezet,  vallási 
közösség  a  törvény  szerint  az  azonos  hitelveket  valló  természetes  személyekből  álló,  önkormányzattal 
rendelkező, autonóm szervezet, mely elsődlegesen vallási tevékenység gyakorlása céljából működik. Az egyház 
a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  alapjoga  közösségi  gyakorlásának  önkormányzattal  rendelkező,  autonóm 
szervezeteként kerül meghatározása .  Az egyház, mint gyűjtőfogalom magában foglalja az eltérő teológiai alapon 
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nyugvó egyházat és vallási közösséget . Ennek indoka a már ismertetett szempont, hogy teológiai kérdésekben 
az  állam nem dönthet,  másrészt  pedig  az,  hogy  az  elmúlt  20  évben  az  egyház  a  köznyelv  szempontjából 
gyűjtőfogalommá vált, és így az kiterjedt a nem keresztény vallásfelekezetekre és vallási közösségekre is.
Az  egyház  létrehozásának  joga  a  törvény  szerint,  csak  a  Magyarországon  állandó  lakóhellyel  rendelkező, 
cselekvőképes természetes személyeket illeti meg, természetesen a vallásuk gyakorlása céljából.
Egyház csak és kizárólag olyan vallási tevékenység végzésére hozható létre, amely tevékenység nem ütközik az 
Alaptörvénybe  vagy  más  jogszabályba,  valamint  nem  sérti  más  jogait  és  szabadságát,  valamint  az  emberi 
méltóságát. E szabályozás ismét az állam és az egyház alkotmányos különválásából következik.
Fenti feltételek megfelelése esetén a vallási tevékenységet folytató egyesület kérelemmel fordulhat az egyházi 
kapcsolatokért  felelős  miniszter  felé,  aki  a  feltételek  fennállása  esetén  az  Országgyűlés  elé  terjeszti  az 
egyházkénti bejegyzés iránti kérelmet. Az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával ismerhet el 
vallási közösséget egyházként. A törvény az egyesületté válás lehetőségével rendezi az egyházi státuszt nem 
kapó, illetve nem kérő szervezetek sorsát.  A törvény melléklete tartalmazza annak a 14 egyháznak a nevét, 
melyeket a törvény erejénél fogva az Országgyűlés elismer. 

1. Magyarországi Katolikus Egyház

2. Magyarországi Református Egyház

3. Magyarországi Evangélikus Egyház

4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

6. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

8. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus

9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

11. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje

12. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

13. Magyarországi Baptista Egyház

14. Hit Gyülekezete
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Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat
Az új Alaptörvény az alapvető jogok hatékony, egységes szemléletű és legteljesebb védelmének megteremtése 
érdekében  egységes  ombudsmani  rendszert  alakított  ki,  amelynek  törvényi  szintű  szabályait  a  javaslat 
tartalmazza. A  Javaslat  az  elmúlt  tizenöt  év  tapasztalatai  mellett  az  ombudsman  típusú  jogvédelemben 
megfigyelhető folyamatokra is figyelemmel van. Az államhatalom önellenőrző mechanizmusai fogyatékosságai 
kiküszöbölésének, az alapvető jogok védelmét szolgáló garanciák biztosításának, valamint a parlament ellenőrző 
funkciója gyakorlásának hatékony eszköze a parlamenthez kapcsolódó, a végrehajtó hatalomtól és a bíróságoktól 
egyaránt független ombudsmani intézmény.
Az alapvető jogok biztosa tevékenységes során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogaira, a jövő 
nemzedékek  érdekeire,  Magyarországon élő  nemzetiségek  jogaira  és a  leginkább veszélyeztetett  társadalmi 
csoportok jogaira. 
A Javaslat részletesen meghatározza az alapvető jogok biztosának, valamint helyetteseinek (jövő nemzedékek 
érdekeiért  felelős,  nemzetiségek  jogaiért  felelős)  feladat  és  hatáskörét,  a  tisztségek  keletkezésnek  és 
megszűnésének szabályait, a megválasztás feltételeit, az összeférhetetlenségi szabályokat, a vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettséget, a mentelmi jog biztosítását.
A Javaslat  szerint  az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat,  ha megítélése szerint a  törvényben felsorolt 
szervek  (hatóságok)  tevékenysége  vagy  mulasztása  a  beadványt  tevő  személy  alapvető  jogának  a 
megsértésével  vagy  annak  közvetlen  veszélyével  visszásságot  okozott.  A  Javaslat  a  hivatalból  való  eljárás 
lehetőségét is megadja az alapvető jogok biztosának.
A  törvényjavaslat  biztosítja  a  biztos  eljárásának  ingyenességét,  valamint  meghatározza  a  beadvány 
elutasíthatóságának pontos feltételeit.
A javaslat az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság fennállásának feltátásához megfelelő eszközöket biztosít 
az alapvető jogok biztosa részére: felvilágosítást vagy vizsgálat lefolytatását kérheti a vizsgált hatóságtól, részt 
vehet közmeghallgatáson, valamint helyszíni ellenőrzést folytathat. A törvényjavaslat lehetőséget ad a vizsgált 
hatóság helyiségeibe való belépésre, az iratokba történő betekintésre, illetve a vizsgált hatóság munkatársainak 
meghallgatásának lehetőségét. Az alapvető jogok biztosításának vizsgálata jelentéssel zárul. 
Ha az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint  a visszásság fennáll,  annak orvoslására ajánlást tehet a 
vizsgált hatóság felügyeleti szervének, amiről egyidejűleg a vizsgált hatóságot is tájékoztatni kell. 
Az  alapvető  jogok biztosa  az  alkotmánybíróság,  az  ügyészség eljárását  kezdeményezheti,  illetve  a Javaslat 
rendezi a biztos hatáskörmegosztását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. Az alapvető 
jogok biztosa jogszabály módosítási, hatályon kívül helyezési javaslattal élhet.
Új  elem a  javaslatban,  hogy  amennyiben  a beadvány  alapján  tömeges  mértékű  és  súlyos jogsértésre  lehet 
következtetni,  az  alapvető  jogok  biztosa  olyan  szervezetekkel  kapcsolatban  is  eljárást  indíthat,  amelyek 
egyébként nem tartoznak a törvény hatóság fogalma alá.
Az alapvető jogok biztosának tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli és előkészítő teendőket az Alapvető Jogok 
Biztosának hivatal végzi. A hivatal szervezeti és működési szabályzatát az alapvető jogok biztosítja állapítja meg.
A javaslat rendelkezik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, a nemzeti és etnikai jogok országgyűlési 
biztosának és a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jogutódlásáról.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényjavaslat
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény célja, hogy az Alaptörvény VI. 
cikke alapján, az ott biztosított alapjogok érvényesítése érdekében meghatározza az információs jogok tartalmát 
és biztosítsa e jogok hatékony érvényesülését.
Az  alaptörvény  rendelkezése  értelmében  a  személyes  adatok  védelméhez  és  a  közérdekű  adatok 
megismeréséhez  való  jog  érvényesülését  sarkalatos  törvénnyel  létrehozott,  független  hatóság  ellenőrzi  a 
jövőben, alkotmányos szintre emelve ezzel az említett alapjogok ellenőrzésére hivatott szerv függetlenségét.
A biztosi intézmény működése során bebizonyosodott, hogy az ombudsmani hatáskör és eszköztár nem nyújt 
megfelelő  mozgásteret  és  lehetőséget  a  jogsértések  kivizsgálására  és  szankcionálására.  Az 
információtechnológia elterjedése, az ennek nyomán változó társadalmi szokások folytán, illetve a globalizáció 
által teremtett új helyzetben a '90-es évek közepén létrehozott ombudsman rendszernél lényegesen hatékonyabb 
hatósági fellépésre van szükség. Erre a szerepre megfelelőbb szervezeti forma a hatóság, így az ombudsmani 
intézmény helyett az ú j kihívásokkal szembenézni képes hatóságot kialakítására kerül sor. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jellegéből adódóan bírsággal szankcionálhatja jogsértőt szemben, 
mely  lehetőség  Magyarországon  biztosítékot  jelent  az  adatok  hatékony  védelmére.   A  közérdekű  adatok 
megismerhetősége kapcsán a törvény túlmutat a hagyományos megközelítésen, és az információs jogok keretei 
közé  emeli  a  közfeladatot  ellátó  szervek  arra  vonatkozó  kötelezettségét,  hogy  a  közélet  működésének 
átláthatósága  szempontjából  alapvető  jelentőségű  adatok  nyilvánosságát  az  érintett  szervek  az  elektronikus 
közzététel útján proaktív módon is biztosítsák.

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
törvényjavaslat

A törvény az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdésének végrehajtására irányul, amely alapján a köztársasági elnök 
jogállásának részletes szabályait és javadalmazását sarkalatos törvény állapítja meg. Bár fontosabb szabályokat 
a  megbízatás  keletkezésére,  tartalmára  és  megszűnésére  nézve  is  az  Alaptörvény  tartalmaz,  a  technikai 
szabályozás  külön  törvényben  való  meghatározása  célszerű.  Mindemellett  a  Köztársasági  Elnöki  Hivatal 
tekintetében a Javaslat  csak a legfontosabb keretszabályokat állapítja meg, a többi  kérdésről  a köztársasági 
elnök dönt és ellenjegyzéshez nem kötött hatáskörében alakítja ki a hivatala szervezetét. 
A törvény így lehetőséget nyújt  arra,  hogy a  köztársasági  elnök a tevékenységéhez közvetlenül  kapcsolódó 
feladatok ellátására elnöki főtanácsadói, elnöki tanácsadói munkaköröket létesítsen.
A  törvény  részletesen  rendelkezik  a  volt  köztársasági  elnöknek  méltó  életfeltételekről,  valamint  a  közéleti 
részvételt is lehetővé tevő juttatásokról.
A  törvény  a  köztársasági  elnök  jövedelmi  és  vagyoni  viszonyainak  átláthatósága érdekében a  köztársasági 
elnökre az országgyűlési képviselőkkel azonos vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget állapít meg.
A  törvény  rendelkezik  a  köztársasági  elnök  személyi  védeleméről,  tiszteletdíjáról,  juttatásairól, 
társadalombiztosítási és munkaügyi jogállásáról, illetve az őt megillető szabadság mértékéről is.
A törvény megszünteti az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő volt miniszterelnökök pénzbeli többletjuttatásait.

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 
határozati javaslat
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Az  Országház  a  népszuverenitás  legfőbb  képviselője,  a  törvényhozó  hatalomnak  székhelye,  valamint  az 
Alaptörvény rendelkezése szerint a „Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét” 
megtestesítő  Szent  Korona  őrzési  helye  is,  mely  közjogi  funkciói  mellett  –  a  benne  megtestesülő 
felbecsülhetetlen képzőművészeti értéknek is köszönhetően – kiemelkedő turisztikai célpont is.
Az Országház előteréül szolgáló Kossuth Lajos tér maga is visel közjogi funkciókat (a Magyar Állam „főtere”, 
illetve a gyülekezési jog állampolgári gyakorlásának kiemelt színtere).
A fentiekben vázolt különleges státuszból kifolyólag  az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy egyrészt 2014. 
május 31-ig  bonyolítsa le  a  tér  teljes  rekonstrukcióját,  valamint  szükséges,  hogy a  Kossuth Lajos tér  teljes 
területe a Magyar Állam tulajdonaként az Országgyűlés Hivatalának vagyonkezelésébe kerüljön. 
A tér arculata és kialakítása tekintetében a következő változások mennének végbe:
- a felszín alatt egy mélygarázs kerülne kialakításra, amely által növekedne a tér parkfelülete.
- a  téren  jelenleg  álló  képzőművészeti  alkotások  méltó  elhelyezése  mellett  visszaállna  a  tér 

képzőművészeti arculatának 1944. előtti állapota.
- megvalósulna az Országház nyitottabbá tétele.
- a végrehajtó hatalom szervei más épületben kerülnek elhelyezésre, és az Országházat teljes egészében 

átadja az Országgyűlésnek, mely által szimbolikusan is megvalósulna a hatalmi ágak elválasztása.

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

A törvény ösztönzi azt, hogy hasonlóan a közszférában megvalósult bérkompenzációhoz, a magánszférában se 
legyenek  olyan  munkavállalók,  akiknek  a  nettó  keresete  csökken  az  előző  évihez  képest.  Ahhoz,  hogy  a 
különböző  jövedelem  sávokban  egyértelmű  legyen  az  ehhez  szükséges  béremelés  mértéke,  ezt  indokolt 
Kormányrendeletben meghatározni. Rendeletben fogja a Kormány meghatározni azt is, hogy milyen mértékben 
vehető majd figyelembe a béren kívüli juttatások köre a munkabér nettó értékének megőrzése során.

A törvény a bruttó 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést végre 
nem  hajtó  munkáltatókra  az  analógia  eszközével  a  rendezetlen  munkaügyi  kapcsolattal  rendelkező 
munkáltatókra  vonatkozó  jogkövetkezményeket  rendeli  alkalmazni  a következő  két  évben.  Ezek  közül  a 
legfontosabbak:

- Közbeszerzési eljárásban az érintett munkáltató nem lehet ajánlattevő.
- Nem kaphat támogatást a központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból.
- Felkerül a hatóság honlapjára.
- Az érintett munkáltató elesik a különböző ágazati szabályozásban – így például a szakképzettséggel 

rendelkező,  pályakezdő  álláskeresők  munkatapasztalat-szerzésének  és  a  létszámleépítések 
megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. 
Rendeletben - meghatározott kedvezményektől.

A törvény emellett külön is kimondja, hogy milyen jogkövetkezményekkel jár az, ha valamely munkáltató a bruttó 
300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést nem hajtja végre. Erre 
azért  van  szükség,  hogy  a  munkaügyi  tárgyú  törvényeken  kívül  egyéb  törvényeken,  valamint  a  megfelelő 
kormányrendeleteken is megtörténjen a szankció következetes átvezetése. 
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A  kormány  eddigi  vállalkozásbarát  intézkedései,  mint  a  társasági  adó  és  az  adminisztratív  terhek  jelentős 
csökkentése nagyobb hasznot jelentenek a vállalkozások számára, mint a bérkompenzáció. Az idei év nagyrészt 
megvalósult béremeléseiből látszik, hogy nem teljesíthetetlen az elvárás. Ha az ajánlást betartják a következő 
években, az új szabályozás nem lesz többletteher, csak egy ellenőrzési módszer.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat 

A  törvényjavaslat  megalkotja  a  szabályozott  ingatlanbefektetési  társaságokra  (SZIT)  vonatkozó  szabályokat, 
annak érdekében, hogy Magyarország a Közép-Kelet európai régió pénzügyi szolgáltató központjává váljon.
A  SZIT  egy  olyan  nyilvánosan  működő,  tőzsdén  jegyzett  részvénytársaság,  amely  a  kis-  és  intézményi 
nagybefektetőktől összegyűjtött pénzügyi forrásokat kereskedelmi és lakóingatlanokba fektetné be azért, hogy 
ezeket az ingatlanokat hasznosítsa, illetve szükség esetén fejlessze. Az ingatlanhasznosításból és fejlesztésből 
realizált jövedelem túlnyomó részét (90%-át) pedig a részvényeseknek fizetné ki osztalék formájában. A pénzügyi 
termék alapkoncepciója,  hogy  a  SZIT által  realizált  jövedelem csak  a  részvénytulajdonosok  szintjén  adózna 
osztalék- és árfolyamnyereség-adó formájában. Ennélfogva a SZIT-részvény lényegében osztalékrészvényként 
funkcionálna, ennek köszönhetően a részvényárfolyam volatilitása az átlagnál várhatóan alacsonyabb lesz.
A törvényjavaslat  tartalmazza a SZIT-ek működésére vonatkozó szabályokat,  valamint  a  SZIT-ekre irányadó 
speciális – a nemzetközi gyakorlattal összhangban lévő – kedvező adó, illeték és eljárási szabályokat.
A  továbbra  is  virágzó  nyugat-európai  holding  központok  (Svájc,  Luxemburg)  számos  olyan  adminisztratív 
védekezési lehetőséget nyújtanak a befektetők számára, melyek az adózási előnyöktől függetlenül is a befektetői 
bizalom növelését szolgálják.
A  jelen  törvénymódosítás  olyan  megoldási  lehetőséget  tartalmaz,  melyek  a  hazai  környezethez  igazodva 
valósítják meg ezen elvárások érvényesítését.
Részvénykönyv vezetés:
A  módosítás  előirányozza,  hogy  svájci,  luxemburgi  mintára  a  társaság  ügyeit  ellátó  ügyvéd,  könyvvizsgáló, 
jogtanácsos, közjegyző is elláthassa a részvénykönyv-vezetés feladatát.
Ezen megoldás intézményesítése az alábbi pilléren nyugszik:
-  ki  kell  jelölni  egy  megfelelő  szolgáltatói  kört  (letétkezelő  bankok,  ügyvédek,  könyvvizsgálók,  közjegyzők, 
jogtanácsosok), akik a részvénykönyv vezetésre megbízást kaphatnak.
A fenti kérdésekre számos nyugat-európai országban kialakult gyakorlat van. Ezek alkalmazása esetén nemcsak 
az előzőekben megfogalmazott  célok érhetőek el,  hanem egyúttal egy átlátható, a tőzsdei cégek esetében a 
jelenlegi gyakorlatnál lényegesen jobban működő szabályozási környezet alakítható ki.

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat 

A hatályos törvényt a 2003. évi elfogadása óta számos esetben, évente akár több alkalommal is módosították, és 
az egyes módosítások révén mind bonyolultabbá és átláthatatlanabbá vált. Mindezen okok miatt már nem volt 
elegendő a törvény egy újabb, átfogó módosítása, hanem egy új, egyszerűbb, rövidebb és könnyebben átlátható 
közbeszerzési törvény elfogadása vált szükségessé.
Az új  törvény Javaslata áttekinthető szabályozása révén  jobban szolgálja a  közbeszerzés alapvető céljait:  a 
közpénzek elköltése átláthatóságának és a verseny tisztaságának biztosítását. A törvény számos, a visszaélések 
és a korrupció visszaszorítására irányuló rendelkezést tartalmaz (ellentétben az elődjével),  az egyes eljárási 
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fajták  világosabb  szabályozása  pedig  a  könnyebb  alkalmazhatóság,  illetve  a  szabályozás  kiszámíthatósága 
irányába hat.
Lényeges pontja a  Javaslatnak a vállalati  körbetartozás és lánctartozás elleni  küzdelem,  valamint  a  kis–  és 
középvállalkozások közbeszerzésben való részvételének elősegítése: az adminisztratív terhek csökkentése; a 
könnyen,  közbeszerzési  tanácsadó nélkül  is  értelmezhető szabályok;  az  uniós értékhatár  alatti  rezsimben a 
lehető legegyszerűbb és legrugalmasabb keretek megteremtése (fizetési határidők, előleg, közvetlen kifizetés, és 
a biztosítékra vonatkozó szabályok).  Ezen lényeges pontok hiánya tette idejétmúlttá  az előző közbeszerzési 
törvényt.
A Javaslat tartalmaz  egy felhatalmazó rendelkezést is, mely alapján a Kormány rendeleti szinten részletesebb 
szabályozást  is  adhat  a  szociális  és  környezetvédelmi  szempontoknak  a  közbeszerzésben  történő 
érvényesítéséről. 
A Javaslat  megalkotása során az egyik  leglényegesebb feladat  az átlátható szerkezet  kialakítása volt.  Több 
tagállami  szabályozás megvizsgálása után,  a francia szabályozáshoz hasonlóan került  a  nemzeti  eljárásrend 
kialakításra,  azaz  az  ajánlatkérő  –  árubeszerzés  és  szolgáltatásnyújtás  esetében  –  egyes  garanciális 
rendelkezések érvényesülése mellett „szabad kezet kap” a lefolytatandó eljárás szabályainak meghatározásakor, 
de választása szerint az uniós eljárásrendben alkalmazandó formális eljárások szabályait is alkalmazhatja (ez 
esetben viszont csak a kifejezetten megengedett mértékben térhet el ezektől a szabályoktól).
A Javaslatban több az eddiginél általánosabb megfogalmazású szabály, és új alapelvek is erősítik az eljárások 
integritását: az átláthatóság, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás mellett a 
közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elve is rögzítésre kerül.

Budapest, 2011. július 12.
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