
F R A K C I Ó V E Z E T Ő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja
__________________________________________________________________________________________
__________

Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. július 4-én, hétfőn elfogadott  

törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról szóló határozati javaslat

Az Alkotmánybíróság  elnökét  és tagjait  jelölő  eseti  bizottság  az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII. 
törvény 6. §-ában foglalt jogkörének megfelelően Dr. Paczolay Pétert  javasolta az Alkotmánybíróság elnökének 
ismételten megválasztani. 
Paczolay Pétert az Alkotmányügyi bizottság is meghallgatta és alkalmasságát megerősítette.

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló
határozati javaslat 

A  határozati  javaslat  a  nándorfehérvári  diadal  555.  évfordulója  tiszteletére  a  nándorfehérvári  diadal 
emléknapjává nyilvánítja július 22-ét, és felhívja a kormányt és az önkormányzatokat, továbbá felkéri a civil és 
kulturális szervezeteket, illetve a közoktatási intézményeket és az egyházakat a jeles történelmi eseményről való, 
méltó keretek közötti megemlékezésre.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

 A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényt az Országgyűlés  1996-ban fogadta 
el,  mikor  néhány  kisebb  önkormányzat  fizetésképtelenné  válása  miatt  ezen  eljárás  szabályozása 
szükségessé vált.

 Az azóta eltelt 15 év alatt kb. 40 adósságrendezési  eljárás indult, melyek döntően kisebb településeket 
érintettek.  Az elmúlt  évben már nagyobb városokat és egy megyét  is elért  az adósságkezelési  eljárás 
megindítása és bebizonyosodott, hogy a hatályos törvény már nem tudja minden tekintetben betölteni a 
szerepét. (Esztergom, Heves-megyei önkormányzat)

 Az ősz folyamán a Kormány módosítani kívánja az Ötv. keretében az adósságrendezési törvényt is, de 
kisebb  joghézag-pótló  módosítások  elvégzése  már  most  is  szükséges  ahhoz,  hogy  további  károk  ne 
keletkezzenek az érintett önkormányzatoknál.

 A javaslat erősíteni kívánja a képviselő-testületek döntési jogosultságát az eljárás egésze tekintetében.

Főbb módosítási pontok:

I.) Az értelmező rendelkezések között az adósságrendezésbe nem vonható vagyoni kör bővült: ebbe a körbe 
bekerült/ek:
1. az olyan feladat-ellátáshoz kapcsolódó vagyoni elemek, melyekhez az állam támogatást, hozzájárulást 

biztosít, valamint
2. az olyan bevételek, melyek az adósságrendezési eljárás alá vont önkormányzat részvételével működő 

társulások-, valamint 
3. az  önkormányzat  költségvetésében  megjelenő  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  bevételei  és 

pénzeszközei, valamint 
4. az olyan, támogatásban részesített, a megvalósítás szakaszában álló, pályázaton elnyert, kizárólagosan 

célhoz  kötötten,  kötelező  feladat  ellátásához  kapcsolódóan  felhasználható  fejlesztési  és  működési 
források önerő-és támogatásrésze, amelyekben gesztori közreműködéssel vett részt az eljárás alá vont 
önkormányzat, valamint

5. az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséhez kapott összeg.

A reorganizációs hitel fogalmát is e körben módosítja a javaslat.
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II.) A Képviselő-testület és a polgármester eljárási cselekményeit az alábbiak szerint módosítja a javaslat és az 
ahhoz, - Michl József által - benyújtott módosító javaslat (melyet az előterjesztők támogatnak!):

1. A polgármester csak a képviselő-testület döntése alapján kezdeményezheti az adósságrendezési eljárás 
megindítását.

2. Megemelni  szándékozik  a  javaslat  az  esetenként  kiszabható  pénzbírság  összegét,  melyet  a 
polgármester/megyei  közgyűlés  elnöke  köteles  fizetni,  amennyiben  nem teljesíti  a  Képviselő-testület 
összehívásának és az ülés levezetésének követelményét.

3. A  pénzügyi  gondnok  az  eljárás  megindításától  kezdve  figyelemmel  kíséri  a  helyi  önkormányzat 
gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatai és hatáskörei ellátását, ennek kapcsán tájékoztatja a 
Kormányhivatalt, ha a képviselő-testület vagy adósságrendezési bizottság bármely tagja nem tesz eleget 
kötelezettségének.

4. Egyéb Ötv. módosításokat is tartalmaz a javaslat: mi történik, ha a polgármester nem vezeti le a testületi  
ülést, ki írja alá a rendeletet és a jegyzőkönyvet,stb.

III.) Határidő hosszabbítás: a Képviselő-testület 60 napról 90 napra növelt határidőt kap arra, hogy elfogadja a 
válság-költségvetési  rendeletet,  mielőtt  a pénzügyi  gondnok a bíróságnak  bejelentené,  hogy nincs elfogadott 
rendelet  és  az  megindítaná  a  vagyonfelosztást.  A  javaslat  szerint  az  adósságrendezési  eljárás  valamennyi 
határideje nő 30 nappal.
A javaslat  több ponton módosítja a kamattámogatás igénylésének  és annak elbírálásának menetét,  valamint 
előírja azt, hogy az önkormányzat a reorganizációs hitel/ek teljes visszafizetését követően köteles visszatéríteni 
az igénybe vett kamattámogatást.

IV.) Melléklet módosítása: az önkormányzat a válságköltségvetéséből a meglévők mellett, az alábbi új feladatok 
működési kiadásait finanszírozhatja, mely feladatok új pontokként kerülnek be a mellékletbe:

22. A kulturális javak gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a régészeti örökség védelme 
megyei múzeumi szervezet fenntartásával (1997. évi CXL. törvény).
23. A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása (1997. évi CXL. törvény).
24. A  megyei  (fővárosi)  önkormányzatnál  a  megye  települési  (a  fővárosi  kerületek)  önkormányzatai, 
közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és 
fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közművelődési szakmai tanácsadás 
és szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása (1997. évi CXL. törvény).
25.  A megyei (fővárosi) közlevéltár működtetése (1995. évi LXVI. törvény).
26. A  megváltozott  munkaképességűeket  foglalkoztató  közhasznú  gazdálkodó  szervezettel  érvényben  lévő 
szerződésből eredő kötelezettségek (1991. évi IV. törvény).
27. Megyei  önkormányzat  esetében  minden  olyan  feladat,  amelyhez  az  Országgyűlés  normatív  állami 
hozzájárulást, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg.”

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999. évi LXXXIV. tv. módosításáról szóló törvényjavaslat

A  javaslat  lehetővé  teszi,  hogy  a  járműnyilvántartásból  forgalmazási  korlátozásra,  (elidegenítési-, 
terhelési  tilalom,  vételi  jog,  stb.)  valamint  az  autó  kilométer-számlálója  által  rögzített  futott 
kilométerértékre vonatkozó adatokat kaphasson az ügyfél, anélkül, hogy az adatkérés célját okmányokkal 
igazolnia kellene.
Ezzel a lehetőséggel bárki élhet. A használtjármű-forgalmazással foglalkozó gazdasági társaságok számára - a 
forgalom  biztonsága,  illetve  a  jármű  adásvételét  követő  jogvitás  helyzetek  megelőzése  céljából  -  a  velük 
ügyfélkapcsolatban álló járműtulajdonosok által bemutatott járműokmányokban szereplő adatok felhasználásával 
biztosított annak a lehetősége, hogy a használt járművek adás-vételét megelőzően meggyőződhessenek a jármű 
tehermentességéről, a járműokmányokban és a járműnyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről.
A javaslat a jogügyletek és az abban résztvevők biztonságát szolgálja.

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

A törvénycsomag 21 törvény módosítását tartalmazza, amelyek egyrészt a foglalkoztatás rugalmasabbá 
tételére  irányulnak  (ezek  elsősorban  a  munka  törvénykönyvét  érintik),  másrészt  a  magyar  jogi 
szabályozás  uniós  előírásokkal  való  összhangját  teremtik  meg,  végül  a  jogszabályok  gyakorlati  
alkalmazásának  megkönnyítését  szolgálják.  A  rugalmasabb  munkaerőpiac  és  az  életszerűbb 
jogszabályok összességében a vállalkozások terheinek csökkentését, a foglalkoztatás növelését célozzák 
meg.
A szabadság  kiadására  vonatkozó  rendelkezések  rugalmasságát  növeli  az  a  szabály,  miszerint  a  felek 
megállapodása alapján lehetőség lesz a szabadság részbeni pénzbeli megváltására a gyermek ápolása, 
gondozása  céljából  kapott  fizetés  nélküli  szabadságról  való  visszatéréskor.  A  munkáltatói  terhek 
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csökkentése  érdekében  ugyanakkor  a  gyes  és  gyed  igénybevételének  idejére  járó  fizetés  nélküli 
szabadságnak nem az első éve, hanem csak az első hat hónapja jogosít szabadságra . A jövőben az is 
lehetővé  válik  a  munkáltató  számára,  hogy  ne  pótlékkal,  hanem  szabadidővel  honorálja  a  rendkívüli 
munkavégzést. A szabadság kettőnél több részletben történő kiadására is lehetőség nyílhat abban az esetben, 
ha a munkáltató fontos gazdasági érdeke, vagy működését érintő ok indokolja, azonban egy évben legalább 
tizennégy  nap  egybefüggő  távollét  biztosítása  ilyenkor  is  kötelező.  Abban  az  esetben,  ha  a  szabadság 
esedékességének éve eltelt, de a munkavállaló betegsége (vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály) 
miatt  hosszabb  ideig  távol  volt,  a  törvénymódosítás  hosszabb  időtartamot  biztosít  a  munkáltató  számára  a 
szabadság kiadására.
Egy másik módosítás annak a – gazdasági válságra tekintettel 2011 végéig tartó átmeneti időre meghatározott – 
szabálynak  a  véglegesítésére  irányul,  miszerint  a  fel  nem  használt  munkaórák  hosszabb  időre 
átcsoportosíthatóak oly módon, hogy teljes munkaidős bérért heti 36 és 44 órát is dolgozhatnak a munkavállalók. 
Egy további rendelkezés a próbaidőt érinti, amely főszabályként változatlanul  30 nap, az ennél hosszabb, de 
legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőről a felek állapodhatnak meg. Ehhez a korábban meglévő szabályhoz 
az új törvény annyi kiegészítést fűz, hogy legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt csak akkor lehet kikötni, ha 
erről a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek kollektív szerződésben megállapodnak.
A jogharmonizációs módosítások egyrészt a kiegyensúlyozott bevándorlási politika jegyében rendezik az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli kvalifikált munkaerő behozatalának, foglalkoztatásának rendjét, adminisztrációját, és 
egyensúlyként az illegális foglalkoztatás szankciórendszerét is megvalósítják. Másrészt, egy további irányelv az 
európai üzemi tanács létrehozása, valamint a közösségi szintű vállalkozások munkavállalóinak tájékoztatása és a 
velük folytatott  konzultációs  eljárás tekintetében vezet  be változásokat.  A várandós,  gyermekágyas,  szoptató 
munkavállalók védelmét szolgáló uniós irányelv ezen túlmenően előírja, hogy számukra a felmondási indokláshoz 
való  jogot  nemcsak  a  beosztott,  de  a  vezető  állású  munkavállalóknak  is  biztosítani  kell  a  munkaviszonyuk 
megszűnése esetén. 
Végül a törvénymódosítás a munkaerő-kölcsönzés egyes kérdéseiről szóló közösségi irányelvvel való összhangot 
is megteremti. A munkaerő-kölcsönzés a foglalkoztatás egy különleges, „háromoldalú” formája, amely egy 
ideiglenes foglalkoztatási viszony a munkaerő-kölcsönző (azaz a munkáltató) és a munkavállaló között, 
amelynek  keretében  utóbbit  munkavégzés céljából  kikölcsönzik  egy vállalkozásnak,  amely  irányítja  a 
munkavállalót,  és  igénybe  veszi  szolgáltatásait.  Az  uniós  irányelv  az  erre  vonatkozó 
minimumkövetelményeket határozza meg, pl. a kölcsönzött munkavállalóknak ugyanolyan munkafeltételeket kell 
biztosítani, mintha az adott állás betöltésére közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket. Az új 
jogszabály kimondja, hogy az irányelvből következő speciális szabályokat a teljes és részmunkaidőben, valamint 
határozott és határozatlan idejű munkaszerződések esetén egyaránt alkalmazni kell. Az egyenlő elbánás elvétől 
csak bizonyos esetekben térhetnek el a tagállamok, a magyar jogban ez alapvetően a közhasznú tevékenység 
körében végzett munkaerő-kölcsönzésnél lehetséges.
A törvények  gyakorlati  alkalmazásának  megkönnyítésére,  életszerűségének  biztosítása  érdekében  változnak 
továbbá az egyszerűsített  foglalkoztatás és a felnőttképzés egyes szabályai.  Érdemes kiemelni azokat a 
módosításokat  is,  amelyek  a  diákok  iskolaszövetkezet  javára  történő  munkavégzésére  vonatkozó 
rendelkezéseket  illesztik  be  a  munka  törvénykönyvébe,  mivel  ilyen  módon  biztonságos  körülmények  között 
szerezhetnek munkatapasztalatot az érintettek, ami javíthatja a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit.
Az  új  jogszabály  mindezen  felül  pontosítja  a  többcélú  intézmények  és  a  körjegyző  jogviszonyának 
megszűnésére vonatkozó szabályokat, valamint a zavartalan működés érdekében rendezi a bírósági ülnökök 
megválasztására vonatkozó szabályokat is.

Az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat

szakmaközi szervezet: a miniszter által elismert jogi személy;
reprezentatív  szakmaközi  szervezet:  az egységes  közös  piacszervezésről  szóló  rendelet  által  meghatározott 
szakmaközi szervezet;

 
1./ A piacfejlesztési hozzájárulást közvetlenül a jogosult szakmaközi szervezet javára kell teljesíteni. 
A piacfejlesztési  hozzájárulás határidőre történő meg nem fizetése esetére  végrehajtási bírságot szab ki.  A 
végrehajtási bírság napi összege ötvenezer forintig terjedhet. 
Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci szereplő a piacfejlesztési intézkedés 
rendelkezéseit  megsértette,  termékpálya-felügyeleti  bírságot szab  ki.  Ebben  az  esetben  a  termékpálya-
felügyeleti bírság legkisebb mértéke ötezer forint, legmagasabb mértéke ötvenmillió forint, de legfeljebb a piaci 
szereplő által  elért nettó árbevétel tíz százaléka.
2./ A települési  önkormányzat  jegyzője által,  külön jogszabályban meghatározott  esetben jogerősen kiszabott 
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a 
települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 
harminc százaléka az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
3./ A hegyközségekről szóló törvény úgy módosul, hogy természetes személy a tagsági viszonyból eredő jogait 
csak személyesen gyakorolhatja. 
4./ Módosult a termékdíjról szóló törvény.
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Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A megállapodás értelmében az EU és Dél-Korea eltörli az ipari és mezőgazdasági termékek kereskedelmét 
terhelő  vámok  döntő  többségét.  A  korlátozások  megszűnésével  a  magyar  gazdasági  szereplők 
elsősorban a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borok, vegyipari  termékek, gépek, elektronikai 
cikkek, gépjárművek és ezek alkatrészei területén növelhetik Dél-Koreába irányuló exportjukat. Egyrészt a 
Magyarországon  letelepedett  koreai  vállalatok  bővülő  kereslete,  másrészt  egyes  nagy  európai  exportőrök 
(Németország) bővülő koreai exportja következtében növekedhet a magyar beszállítók termékei iránti kereslet. A 
megállapodás  számos  magyar  hungarikum  (pálinka,  téliszalámi)  számára  védelmet  nyújt  a 
hamisítványokkal  szemben. A  magyar  szempontból  érzékenységet  jelentő  importtermékek  (gépjárművek, 
szórakoztató  elektronikai  termékek)  esetében  a  vámokat  az  EU  csak  átmeneti  időszak  után  bontja  le,  így 
megfelelő időt hagyva a gazdasági szereplők részére az alkalmazkodáshoz.
Ez  az  első  szabadkereskedelmi  megállapodás,  amelyet  az  Európai  Unió  egy  ázsiai  partnerrel  hoz  létre.  A 
megállapodást a felek 2010. október 6-án írták alá, 2011. július 1-től lép ideiglenesen hatályba (véglegesen pedig 
a tagállamok parlamentjeinek ratifikációját követően). 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (Vkt.) módosítására irányuló tervezett szabályozás a hajózási 
hatósági eljárások tapasztalatait hivatott beépíteni a törvényi rendelkezések közé, célja, hogy a meghatározott, a 
kishajó  lajstromban  nyilvántartott  vízi  járművek  vonatkozásában  a  nyilvántartásba  vétel  szabályai 
egyszerűsödjenek. A  légiközlekedésről  szóló  1995.  évi  XCVII.  törvény  (Lt.)  „Baleseti  és  repülésbiztonsági 
szolgálatok”  című  fejezetének  újraszabályozására  azért  kerül  sor,  mert  az  eseményvizsgáló  szervezetre 
vonatkozó  rendelkezések  eddig  több  jogszabályban  jelentek  meg,  megnehezítve  az  érintett  szervezetek 
eligazodását.  A  Kbvt.  alapján  meghonosodott  vizsgálati  rendszer  pozitív  tapasztalatai  azt  mutatják,  hogy  a 
rendszer  a vasúti  közlekedés területén is alkalmazható  lenne,  ennek a lehetőségét  teremti  meg a 2005.  évi 
CLXXXIII. törvény (Vtv.) módosítása.
A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a közlekedési hatóság és a rendőrség a külföldi hatósági jelzéssel 
ellátott gépjárműrendszámmal ellátott gépjármű belföldi használata szabályainak megsértőivel szemben 
közigazgatási hatósági eljárás keretében a bírságolás eszközével éljen. További cél, hogy a működési 
engedély  köteles  vasúti  társaság,  amelynek  vasúti  pályahálózatán  közforgalmú  vasúti  szolgáltatást 
nyújtanak, ne szervezhesse ki a biztonsági szervezetet. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. 
törvény 40. § (1) bekezdésének módosítása egyértelművé teszi, hogy a helyi vasúti pálya tulajdonjoga közvetve 
vagy közvetlenül a helyi önkormányzatot illeti meg. A zárószavazás előtti módosító javaslat a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 23. §-ában, valamint a hatályos törvényi szöveg 47. § 18. pontjában meghatározott, a  
közúti  jármű  „belföldi  üzembentartójára”  vonatkozó  rendelkezések  és  az  egységes  javaslatban  foglalt 
törvénytervezet szövege közti összhangot kívánja megteremteni.

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A Javaslat hat, gazdasági tárgyú témakörben tesz javaslatot hét törvény módosítására: a regisztrációs 
adóról, a jövedéki adóról, az illetékekről szóló törvényekben, továbbá a számviteli törvényben, a 
könyvvizsgálói törvényben, valamint a hitelintézeti, illetve a befektetési vállalkozásokról szóló törvényben 
irányoz elő változtatást.
Módosul a  regisztrációs adóról szóló törvény:  megváltozna a használt személygépkocsik értékcsökkenését 
figyelembe vevő avulási táblázat és az avultatás időtartama a jelenlegi 20 évről 15 évre rövidülne; az avultatás a  
gépjármű 15 éves korára érné el a 90 százalékot. Kedvezményes regisztrációs adót fizethetnek azok, akik ez év 
végéig magyarországi rendszámmal látják el most még külföldi rendszámú autójukat.
A jövedéki  adóról  szóló  törvény  változtatásával a  tárca  azt  kezdeményezi,  hogy  csökkenjen  az  E85-ös 
üzemanyagra  vonatkozó  jövedéki  adókedvezmény  mértéke.  Az  E85  üzemanyag  és  a  benzin  piaci  árának 
összehasonlítása  alapján  az  E85  -  a  rosszabb  hatásfok  miatt  indokolt  értéknél  nagyobb  -  árelőnyt  élvez  a 
benzinnel  szemben.  A  Javaslat  az  indokolatlan  árelőny  miatti  jövedéki  adóbevétel  kiesés  megszüntetését 
költségvetési szempontból fogalmazza meg.
Szűkül  az  ingatlanvagyonnal  rendelkező  társaság  részesedésének  megszerzéséhez  kapcsolódó 
illetékkötelezettséget,  hiszen  az  a  költségvetés  számára  érdemi  bevételt  nem  eredményez,  de  az  adózók 
adminisztrációs terheit jelentősen növeli.
A javaslat egyértelművé teszi, hogy az ún . amnesztia rendelkezések egyik elsődleges célja az offshore vagyonok 
felszámolása, az ehhez szükséges adózási környezet biztosítása .
Az illetékekről  szóló  törvényben egyes  illetékmentes ügyekben megszűnik  az adóhivatal  határozathozatali 
kötelezettsége,  melynek  eredményeképp  csökken  az  adóhatóság  adminisztrációs  költsége,  a  felszabaduló 
kapacitásoknak az illeték-kiszabásra, illetve a végrehajtásra való allokálása növelheti a költségvetés bevételeit. 
Az illetéktörvény módosításával a tárca egyebek mellett azt kezdeményezi, hogy mentesüljön az önálló orvosi 
tevékenység működtetési jogának folytatása az öröklési illeték fizetése alól. 
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A  vendéglátóipar  adminisztrációs  terheinek  csökkentése  érdekében  a  javaslat  szerint  megszűnne  a  havi 
standolás kötelezettsége. 
A  könyvvizsgálói  törvény  módosításával az  egyéni  vállalkozó  könyvvizsgálóknak  csak  a  természetes 
személyként történő regisztrációjuk igazgatási szolgáltatási díját kell megfizetniük, a könyvvizsgáló cégként való 
regisztrációjuk ezt követően már nem jár további díj megfizetésével.

Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi 
LXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

Az eredeti törvényjavaslat (2009. évi LXI. Törvény, a Fémtv.) gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások 
biztonságát  fenyegető  fémlopások  és  illegális  fémkereskedelem  visszaszorítása,  valamint  a  kulturális  javak 
védelme érdekében született, annak érdekében, hogy gátat vessen a közterületen elhelyezett hőtáv-vezetékek, 
vasúti berendezések, trafóházak, elektromos elosztószekrények, postai kábelek fémburkolatainak, alkatrészeinek 
eltulajdonítására irányuló, egyre inkább eszkalálódó jogsértések gyakorlatának.
A  lehetséges  célpontként  szolgáló  fémhulladékok,  fémtörmelékek  és  másod-nyersanyagok,  a  feldolgozásra 
kerülő  fémek  piaci  mozgása,  holléte  átláthatóságát,  nyomon  követhetőségét,  s  ezen  anyagokat  bármilyen 
formában  érintő  gazdasági  tevékenység  körén  belül  érvényesítendő  kötelezettségek  számon  kérhetőségét 
biztosító eljárási rend bevezetésére szolgált.
A jogalkalmazás gyakorlatában ugyanakkor visszás helyzetet szült, hogy a törvény általános rendelkezéseiben 
szereplő fogalom-meghatározás alapján a törvény hatálya alá kerültek az autóbontó és a bontott autóalkatrész-
kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások is, annak ellenére, hogy a Fémtv . által visszaszorítani kívánt 
jogsértések fémanyagú tárgyaival  az érintett  vállalkozások aligha találkozhatnak. Miközben az is nyilvánvaló, 
hogy e vállalkozások a hulladékká vált járműveket (s ezek sorában a gépjárműveket, illetve motorkerékpárokat) 
eleve nem fémkereskedelmi célból, azok alkatrészei, tartozékai és felszerelései fémtartalmának kinyerése végett, 
hanem  további  felhasználásuk,  értékesítésük  céljából,  valamint  e  termékek  rendeltetésszerű  használatra 
alkalmassá tétele, állaguk megőrzése, illetve értékesítésüket közvetlenül szolgáló (különösen a hulladékká vált 
járműből  kinyert  termékek  javítására,  karbantartására,  tárolására,  raktározására  irányuló)  teendők  ellátása 
érdekében veszik át.
Jelen javaslat célja a fenti szabályozási probléma feloldása.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat

A törvényjavaslat  célja,  hogy  a  jelenleg  párhuzamosan  működő  és  sok  esetben  egymás  feladatköreit 
illetően  is  átfedő  központi  koordinációs  egyeztetési  fórumok  helyett  a  társadalom  egészét  érintő, 
általános gazdaság- és társadalompolitikai kérdéseket megvitató, konzultatív jogkörű tanácsadó testület 
jöjjön létre, amely javaslataival, állásfoglalásaival, elemzéseivel, véleményével segítené a legfontosabb 
gazdasági és társadalompolitikai döntések meghozatalát.
A Javaslatnak  ugyanakkor  nem  célja  a  közszféra  érdekegyeztető  fórumainak,  valamint  a  szektorális,  illetve 
ágazati középszintű egyeztetési fórumoknak az átalakítása.
Az  Országos Érdekegyeztető  Tanács (OÉT),  a Gazdasági  és Szociális  Tanács (GSZT)  és a Gazdasági 
Érdekegyeztető Fórum (GEF) összevonásával jön létre a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. Az új 
testület már a gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti 
stratégiák  megvitatásáról,  valamint  a  harmonikus  és  kiegyensúlyozott  gazdasági  fejlődés,  illetve  az  ehhez 
illeszkedő  szociális  modellek  kidolgozásának  és  megvalósításának  előmozdításáról,  a  gazdaságot  és  a 
társadalmat érintő nemzetpolitikai irányokról és azok aspektusairól is konzultálhat.
A testület küldetése a gazdaság és a társadalom átfogó fejlődését érintő országos ügyek, és az ezekben 
kialakítandó,  kormányzati  ciklusokon  átívelő  nemzeti  stratégiák  megvitatása,  a  harmonikus  és 
kiegyensúlyozott  gazdasági  fejlődés  és  az  ehhez  illeszkedő  szociális  modell  kidolgozásának  és 
megvalósításának előmozdítása a szervezett  civil társadalom, a gazdasági szféra, a tudomány hazai és 
határon túli képviselőinek, valamint a történelmi egyházak delegáltjainak bevonásával, az Európai Unió 
gyakorlatát is figyelembe véve.
A javaslat hatálybalépésével a  jelenlegi központi szintű egyeztetési fórumok megszűnnek, az  új testületalakuló 
ülését a hatálybalépést követő harmadik hónap utolsó napjáig kell megtartani. Az átmeneti időszak azonban nem 
veszélyezteti az érdekegyeztetés rendszerének fenntartásával kapcsolatos uniós előírásokat, hiszen az ágazati, 
szektorális párbeszédek továbbra is fennmaradnak, ez idő alatt is zökkenőmentesen működhetnek.

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A javaslat magában foglal bírósági eljárásgyorsító részletszabályozást, valamint lefekteti a kiemelt 
ügyekre vonatkozó szabályozás eljárásjogi normáit.

5



A  javaslat  pontosítja  a  Be.  szerinti  panaszjogot,  módosítja  a  vádemelés  elhalasztásának 
alkalmazhatóságát.
A kiemelt ügyekre speciális eljárási rend érvényes: a gyanúsítottak őrizete 120 óráig tarthat (72 óra helyett), 
azonban 72 órán belül ki kell hallgatni. A terhelt és a védő találkozását az ügyész az első 48 órában megtilthatja, 
ugyanakkor  az ügyvéd  a terhelt  kihallgatásán ez idő alatt  akkor  is  jelen lehet,  ha találkozásukat  az ügyész 
megtiltotta.  A kiemelt  ügyekben az eljárást  soron kívül kell  lefolytatni,  az ügyész -  a bíróságok aktuális 
leterheltségére figyelemmel - döntheti el, mely bíróságon emel vádat.
Kiemelt jelentőségű ügy a hivatali  visszaélés,  illetve a közélet  tisztasága elleni  bűncselekmények, ha azok 
gyanúsítottja  országgyűlési  képviselő,  állami  vezető,  polgármester,  alpolgármester,  helyi  önkormányzati 
képviselő-testület  tagja  vagy  közigazgatási  szerv  vezető  beosztású  dolgozója.  Továbbá  kiemelt  jelentőségű 
ügynek számít a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, a gazdasági életben súlyos következményekkel járó 
csődbűncselekmény, a pénzmosás és a különösen nagy vagy azt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó 
adócsalás, a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban, valamint a különösen 
nagy, illetve különösen jelentős értékre, kárt, hátrányt okozva elkövetett vagyon elleni bűncselekmény, valamint a 
bűnszervezetben részvétel.  Polgári  peres ügyekben a megyei  bíróság hatáskörébe tartozó 400 millió forintot 
meghaladó követelések érvényesítése tartozik ebbe a körbe.
Kiemelt ügyekben poligráf alkalmazásával is vizsgálható a tanúk vallomása, amennyiben azok beleegyeznek.
A kiemelt ügyekben eljáró bírákat a határidők betartása érdekében az egyéb munkavégzés alól  felmenthetik, 
vagy mentesíthetik, azonban a határidő be nem tartása a bíró minősítésekor szankcionálható. 
A tárgyalás határnapját három hónapon belülre úgy kell kitűzni,  hogy a bíróság az ügyet lehetőleg elnapolás 
nélkül,  ésszerű  határidőn  belül  be  tudja  fejezni.  A  szakértőt  rendbírsággal  sújtható,  ha  a  szakvélemény 
előterjesztésére rendelkezésére álló határidőt túllépi. Kiemelt ügyekben a bíróság az óvadék összegét a terhelt 
vagyoni  helyzetére  figyelemmel  állapítja  meg,  de  3  millió  Ft-ban  maximálja.  Amennyiben  még  nem  történt 
vádemelés, a javaslat rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
Budapest, 2011. július 5.
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