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Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgy  űlés elé   
terjesztett 2011. június 14-én, kedden elfogadott törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A közpénzekkel való átlátható, felelős és hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében az Országgyűlés 2010 folyamán kiemelten 
fontos szabályokat iktatott be, amelyek lehetőséget teremettek az állami alapítóval működő  – tehát potenciálisan közpénzekkel 
gazdálkodó – alapítványok, közalapítványok szükség szerinti átalakítására, vagy megszüntetésére. A kormány  az egyes megszűnő 
alapítványok,  közalapítványok  feladatainak ellátásával – így a hazai  forrású  oktatási,  szociális  és ifjúsági,  valamint  társadalmi 
felzárkóztatási  és  egyházi  célú támogatások kezelésének jelentős részével  –  a Wekerle Sándor  Alapkezelőt  bízta meg, illetve 
közhasznú,  kiemelkedően közhasznú non-profit  gazdasági társaságot hozott  létre.  A jogszabály-módosítás  ebben a körben a  
jelenleg  is  adómentesen  adható  juttatások  (ösztöndíj  folyósítások)  adómentességének  fenntartását  célozza,  így  annak 
költségvetési hatása nincsen. 
Az új törvény egyértelműen rögzíti továbbá, hogy ha az állami alapító által létrehozott szervezet megszűnt vagy az alapító jogainak 
gyakorlására kijelölt személy meghalt, az alapítvány vagy közalapítvány felett az alapító jogokat a Kormány által kijelölt miniszter, 
az erről szóló döntés meghozataláig a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja.  Amennyiben az 
alapítói jogokat gyakorló miniszter és a társalapító az alapítvány vagy közalapítvány alapító okiratának módosítása, illetve a kezelő 
szerv kijelölése tekintetében nem tud megegyezni, a működőképesség megőrzése érdekében ezen tárgykörökben a Kormány által 
kijelölt miniszter önállóan is dönthet. 
A sportolókhoz hasonlóan a tudomány nemzetközi szinten kiemelkedő szereplőit is el kívánja ismerni a jogszabály, ezért a Nobel-
díjjal és az Európai Descartes–díjjal párhuzamosan a „Brain Prize”-díj is adómentes lesz.  Az előbbieken túl az államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2006.  évi  LXV.  törvény  jogtechnikai  
módosítására is sor kerül. 
A jogszabálycsomagba bekerült további törvénymódosítások:
-  A tisztességtelen  piaci  magatartás  és a  versenykorlátozás  tilalmáról  szóló 1996. évi  LVII.  törvény módosítása  a Gazdasági 
Versenyhivatal meglévő pénzügyi forrásainak szélesebb körű felhasználását teszi lehetővé.
-  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a Garantiqa 
Hitelgarancia  Zrt.  növelje  éves  új  kezességvállalását  és  garanciaportfolióját,  amely  érdemben  fogja  segíteni  a  hazai  KKV-k 
válságtűrő képességének javulását, finanszírozásának fenntartását. A kezességvállalással ezen kívül jelentős összegű hiteltömeg 
mozdítható meg, amelyből nagymértékű adóbevétel is származik majd.

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) 
csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvényjavaslat 

Magyarország 2004. május 4-én csatlakozott az ADN Megállapodáshoz, melyet a 2009. évi III. törvény hirdetett ki, amelyet a 2010.  
évi VI. törvény módosított. A törvény 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A nemzetközi szervezetekben – elsősorban az ENSZ EGB Veszélyes áruk szállításával foglalkozó munkacsoportjában – folyó munkák 
eredményeképpen, az alágazati  szabályozások nagyobb összhangjának megteremtése és a követelményeknek a tudományos és 
műszaki fejlődéshez való igazítása érdekében a Szabályzat előírásai rendszeresen (kétévente) módosulnak, a jelenlegi módosítások  
e  sorba  illeszkednek.
A módosításokkal  korszerűbbek lesznek a biztonsági előírások a veszélyes áruk belvízi szállításában, valamint nagyobb lesz az 
összhang egyéb közlekedési alágazatok vonatkozó szabályaival. Szabályozza a be- és kirakodás, valamint az átrakodás folyamatát, 
kivételeket fogalmaz meg, ha a Magyar Honvédség is részt vesz a folyamatban, vagy ha kompon történik a rakodás. Rendelkezik a 
baleset esetén végrehajtandó intézkedésekről, és a veszélyes áru szállítását kísérő adatkezelésről.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi 
módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Magyarország a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak (ADR) 1979. július 19-től szerződő 
fele, csatlakozásunkat a  1979. évi 19. törvényerejű rendelet hirdette ki. Az ADR „A” és „B” Melléklete tartalmazza a szállítás  



előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó technikai és adminisztratív előírásokat. A törvény 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A nemzetközi szervezetekben – elsősorban az ENSZ EGB Veszélyes áruk szállításával foglalkozó munkacsoportjában – folyó munkák 
eredményeképpen, az alágazati  szabályozások nagyobb összhangjának megteremtése és a követelményeknek a tudományos és 
műszaki fejlődéshez való igazítása érdekében az „A” és „B” melléklet előírásai rendszeresen (kétévente) módosulnak, a jelenlegi  
módosítások e sorba illeszkednek.
A módosításokkal  korszerűbbek lesznek a biztonsági előírások a veszélyes áruk közúti szállításában, valamint nagyobb lesz az  
összhang  egyéb  közlekedési  alágazatok  vonatkozó  szabályaival.  Szabályozza  az  áruszállítással  kapcsolatos  adatkezelést  és  a 
közlekedésért felelős miniszter hatáskörét.

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C 
Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat 

Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt,  Nemzetközi  Vasúti  Fuvarozási  Egyezmény (COTIF) módosításáról  Vilniusban 
elfogadott,  1999.  június  3-án  kelt  Jegyzőkönyv  kihirdetéséről  szóló  2006.  évi  LXXVII.  törvénnyel  kihirdetett  COTIF  Egyezmény  
módosításáról  szóló  Jegyzőkönyv  C  Függeléke,  „A  Veszélyes  Áruk  Nemzetközi  Vasúti  Fuvarozásáról  szóló  Szabályzat”  (a  
továbbiakban: RID) 2011. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel hirdeti ki. A törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.
A törvényjavaslat  szabályozza a veszélyes anyagok nemzetközi vasúti fuvarozását, kivételt képeznek a mentességi Mellékletben 
részletezett áruk; jogot ad a szerződő államoknak arra, hogy veszély áruk fuvarozását a saját területükön, a fuvarozás biztonságán 
kívül  egyéb  okokból  is  szabályozhassák  vagy  megtiltsák;  részletezi,  hogy  egyes  veszélyes  anyagok  milyen  körülmények  közt  
fuvarozhatóak tehervonatokon kívül más vonattípusokon.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat

A Kormány a költségvetés védelmének minden eddiginél nagyobb jelentőséget tulajdonít.
A  módosító  két  új  tényállással,  a  költségvetési  csalással  és  a  társadalombiztosítási,  szociális  vagy  más  jóléti  juttatással  való  
visszaéléssel egészítette ki a Btk.-t.
Költségvetési  csalást az  követ  el  a  törvénymódosítás  szerint,  "aki  a  költségvetésbe  történő  befizetési  kötelezettség  vagy  a 
büdzséből  származó  pénzeszközök  vonatkozásában  a  valós  tényt  elhallgatja,  mást  tévedésbe  ejt,  illetve  tévedésbe  tart;  aki 
költségvetési  befizetéssel  kapcsolatos  kedvezményt  jogtalanul  vesz  igénybe,  valamint  költségvetésből  származó  pénzeszközt  a  
jóváhagyott céltól eltérően használ fel." Ezt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a kormány. Három évig terjedő büntetés  
járna, ha a csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, illetve ha bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. Jelentős vagyoni hátrány  
esetén alapesetben öt évig, különösen nagy vagyoni hátrány esetén kettőtől nyolc évig terjedhet a szabadságvesztés időtartama,  
különösen jelentős kár esetében pedig öttől tíz évig.
A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaélés  tényállása szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő, "aki társadalombiztosítási ellátás, illetve az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján nyújtható pénzbeli vagy  
természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja és 
ezzel kárt okoz." Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a kárt a vádirat benyújtásáig megtéríti.
A  társadalombiztosítás  és  a  szociális  ellátások  rendszerének  kijátszásától  óvná  a  kormány  a  kölstségvetést,  lehetővé  téve  a 
szankcionálást akkor is, ha az okozott vagyoni kár nem éri el a költségvetési csalás megállapításához szükséges bűncselekményi  
értékhatárt. Így a húszezer forintnál nagyobb kárt okozó bűncselekményeket - például a táppénzcsalást, a rokkantsági nyugdíjjal  
összefüggő visszaéléseket - büntetnék, a felső határ pedig 200.000 Ft. Ezen értékhatár fölött már a költségvetési csalás állapítandó 
meg.
A  módosítás  további  célja,  hogy  a  jövőben  az  Európai  Unió  költségvetésének  védelménél  ne  legyen  enyhébb  a  magyar 
költségvetés védelme, illetve a jelenleginél felelősebb magatartás tanúsítására szorítsa azokat, akik a vezetői pozíció előnyeit  
élvezik. Kikerül viszont a rendelkezések közül a vezetői felelősség gondatlan alakzata, mivel az a magyar büntetőjog dogmatikai  
rendszerével nem képezett megfelelő összhangot.
Ezen felül a jövedéki orgazdaság bűncselekményének önálló tényállásban való meghatározása megszűnik, és az orgazdaság (Btk.  
326. §) tényállásába kerül át.

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII.14.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslathoz

Magyarország Alaptörvényének  24.  cikk (4)  bekezdése  az  Alkotmánybíróság tagjainak  számát  tizenöt  főben határozza  meg, 
valamint kimondja, hogy az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés választja. 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések 



megalkotása érdekében szükséges módosításáról  szóló  T/3199. számú törvényjavaslat  5.  §-a előírja az Országgyűlés számára, 
hogy az Alkotmánybíróság 15 fős teljes létszámának biztosításához szükséges tagokat, valamint tagjai közül az Alkotmánybíróság  
elnökét 2011. július 31-ig válassza meg. 
A rendelkezés végrehajtása érdekében szükséges az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. 
(VII. 14.) OGY határozat módosítása, melyet az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványaként terjeszt az  
Országgyűlés  elé.  A  határozati  javaslat  azokon  a  pontokon  módosítja  az  52/2010.  (VII.  14.)  OGY  határozatot,  amelyek  az  
Alkotmánybíróság elnökének Országgyűlés általi megválasztásához szükségesek.

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 53/2010. (VII.14.) OGY 
határozat módosításáról (dr. Balsai István helyett dr. Varga Istvánt a bizottság elnökévé)

A világörökségről szóló törvényjavaslat 

A világörökségi helyszínek kulturális és természeti értékeinek megóvása, fenntartása, bemutatása és a jövő nemzedékek számára 
történő átadása kiemelten fontos társadalmi érdek, mindezek mellett a vonatkozó UNESCO egyezmény szellemében nemzetközi  
kötelezettségünk is. Annak érdekében, hogy a nemzetközi szempontból is kiemelt értékeket hordozó helyszínek megőrizhessék és  
fenntarthassák  örökségüket,  szükségessé vált  egy  önálló,  a  világörökségi  helyszínek speciális  státuszára  és különbözőségeire  is 
figyelemmel lévő törvény megalkotása.  (Eddig három állam,  a Dél-Afrikai  Köztársaság,  Románia és Olaszország  alkotott  külön 
jogszabályt a világörökségi helyszínek megőrzésére.)
A világörökségi törvény három lényeges elemet tartalmaz:
- a világörökségi és a világörökségi várományos területekre el kell készíteni a világörökségi kezelési terveket,
- a világörökségi területeken újra kell szervezni a világörökségi kezelő szervezeteket (világörökségi gondokságokat),
- az államnak pénzügyi forrásokat kell biztosítania a világörökségi területek értékmegőrzésére és értékalapú fejlesztésére.
A kezelési terveket kormányrendelet hirdeti ki, megteremtve ezzel a kötelező erejű előírások érvényesülését. A törvény értelmében 
a helyi  önkormányzatok  kötelesek  területrendezési  terveiknek,  illetve  településrendezési  eszközeiknek  a  kezelési  tervben 
foglaltaknak  megfelelő,  meghatározott  időn  belül  történő  átdolgozására.  Másik  lényeges  elem  a  világörökségi  komplex 
hatásvizsgálati dokumentáció, amely garanciális eszközként kerül bevezetésre.
A tervezet hatálya a Világörökség Bizottság határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkez ő 
helyszínekre, és azok esetleges védőövezeteire terjed ki. Ezek Budapesten a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, 
továbbá Hollókő ófalu és táji környezete, az Aggteleki-karszt és a Szlovák–karszt barlangjai, az ezeréves Pannonhalmi Bencés  
Főapátság  és  természeti  környezete,  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park,  a  Puszta,  Pécs  (Sopianae)  ókeresztény  temetője,  
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj, valamint a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj . A törvény hatálya kiterjed a Világörökség 
Központhoz bejelentett, a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő világörökségi várományos helyszínekre és 
azok esetleges  védőövezeteire  is.  Alapvető  különbség  a  világörökségi  és  a  világörökségi  várományos  területek  között,  hogy  a  
világörökségi várományos terület vonatkozásában nem jön létre – államilag támogatott – kezelő szerv, gondnokság. A törvény új 
védelmet nem keletkeztet.

Budapest, 2011. június 15.


