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Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. november 14-én, hétfőn elfogadott  

törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

Az Alkotmánybíróság 2010. szeptember 30. hatállyal, a 49/2010. (IV. 22.) AB határozatával megsemmisítette a 
veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 
26.) Korm. rendeletet.
Az  új  szabályozás  legfontosabb változása,  hogy  ebről  fajtája  alapján  nem,  kizárólag  egyedi  viselkedésének 
következményeként  ítélkezhet  a  hatóság.  A  helyi  chipadatbázisok  fizikai  korlátai,  és  azok  egymás  közti  
kommunikációjának  hiánya  miatt  szükség  van  a  transzponderrel  megjelölt  ebek  országos  elektronikus 
adatbázisban történő kötelező nyilvántartásának bevezetésére.
A javaslat  törvényi  szinten  garantálja,  hogy az  önkormányzatoknak  a  jövőben háromévente  kötelező  legyen 
ebösszeírást  végezni.  A felelős állattartásra való nevelés,  a  társállatok  megbecsülésének  javítása mellett  az 
ebrendészetet, mint állami feladatot ellátó helyi önkormányzatok célzott anyagi forráshoz jutását is szolgálja az 
ebkataszteren alapuló ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének törvény által garantált lehetősége, mely opcióról 
az adott önkormányzat döntheti el – mérlegelve a helyi viszonyokat – kíván-e élni vele. A törvénymódosítás érinti  
az állat küllemének megváltoztatása érdekében végrehajtott sebészeti beavatkozásokat is, és előírja, hogy az 
ivartalanítás  mellett  csak  olyan  küllemi  beavatkozás  végezhető  el,  mely  az  e  törvény végrehajtására  kiadott 
jogszabályban meghatározásra kerül.
A módosítás a prémtermelési céllal tartható állatok körének meghatározását a Miniszter hatáskörébe utalja, így 
Magyarország  is  csatlakozhat  azon  európai  országok  közé,  melyek  korlátozzák  bizonyos  prémes  állatfajok 
tartását, leölését.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2011. január 1-jén hatályba lépett 
54.  (6)  bekezdése  felhatalmazást  ad  az  önkormányzat  számára,  hogy  rendeletben  a  település  belterületi 
közterületének  a  jogszabályban  meghatározott  rendeltetésétől  eltérő  engedély  vagy  megállapodás  nélküli 
használatát szabálysértéssé nyilváníthatja.
A közterületek nem rendeltetésszerű használata körébe tartozik többek között a közterület életvitelszerű lakhatás 
céljára történő használata, az életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságoknak a közterületen való tárolása, 
amely komoly problémákat okoz az érintett, nagyobb lélekszámú településeken. A probléma kezelésére, az Etv.-
ben  kapott  felhatalmazás  alapján  az  érintett  önkormányzatok  a  közterületet  életvitelszerű  lakhatás  céljára 
használatot  szabálysértésként  büntetni  rendelik,  általában  pénzbüntetéssel  szankcionálják.  Ez  azonban  az 
érintett elkövetői kör esetében általában nehezen hajtható végre, kevés a visszatartó hatása az ismételt elkövetés 
szempontjából.
A  rendelkezés  az  Sztv.  módosítására  irányul  annak  érdekében,  hogy  ha  valaki  ismételten  megszegi  az 
önkormányzati rendeletben előírt, a közterület rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokat, úgy az új, 
külön  tényállás  szerint  az  elkövetővel  szemben –  a  kellő  visszatartás  érdekében –  súlyosabb,  bíróság által  
alkalmazható szankció legyen kiszabható.
A bevezetendő tényállás (2) bekezdése meghatározza az ismételt elkövetés fogalmát. Ismételt elkövetésről akkor 
beszélhetünk, ha az eljárás alapját  képező cselekmény elkövetését megelőző  hat hónapon belül  történt  már 
jogerős  felelősségre  vonás  az  önkormányzati  rendeletben  meghatározott,  azonos  tényálláson  alapuló 
szabálysértés  elkövetése  miatt.  Önkormányzati  rendeletek  már  jelenleg  is  szankcionálják  a  közterületen 
életvitelszerű  lakhatás tilalmának megszegését.  A módosítás 2011.  december 1-én lép hatályba  azzal,  hogy 
szankció nem alkalmazható, ha a városi önkormányzat a hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja.
Az  egyes  büntető  vonatkozású  törvények  módosításáról  szóló  törvényjavaslat  (T/4657.  szám)  A  kormány 
(közigazgatási és igazságügyi miniszter indítványa)

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
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A  Javaslat  a  Ptké.  módosításával  az  ellenszolgáltatás  fejében  nyilatkozattételre  irányuló  szerződések 
jogszabályba  ütközés miatti  semmissé nyilvánításával  a  közérdek védelmében lehetővé teszi,  hogy az általa 
elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban tett nyilatkozatból a jogerősen elítéltnek vagy rá tekintettel harmadik 
személynek anyagi haszna ne származzon. Az ellenszolgáltatást a bíróság az ügyész keresete alapján köteles az 
állam javára megítélni. 
Aktualizálja  a  Btk.  szerinti  enyhébb  végrehajtási  fokozatba  helyezés  feltételeit  a  visszaélések  számának 
csökkentése érdekében. 
Eleget tesz az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009/52/EK irányelv előírásainak új Btk. 
tényállás megalkotásával.
A Btk.-ra vonatkozó módosítások során a törvény figyelemmel van a nemzetközi ajánlásokra, amelyek a közélet 
tisztasága elleni és a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények esetében a Btk. hatályos általános 
részi elévülési szabályaihoz képest hosszabban határozzák meg az elévülés legrövidebb idejét. Figyelemmel van 
továbbá arra is, hogy a Btk.-nak az el nem évülő bűncselekmények körét szabályozó rendelkezése ne tegyen 
különbséget az emberölés súlyosabban minősülő esetei között. 
A  teljes  körű  foglalkoztatás  megteremtése  érdekében  a  Javaslat  egyértelműen  kimondja,  hogy  az  elítéltet  
munkavégzési kötelezettség terheli. Ugyanakkor emberi jogi, gyermekvédelmi stb. szempontokra figyelemmel azt 
is rögzíti,  hogy kiket  nem terhel  a Bv. tvr.  új  33.  §  (1)  bekezdés  d) pontjában meghatározott  munkavégzési 
kötelezettség. 
A  Javaslat  a  Bv.tvr.  módosítása  során  rögzíti  a  jelenlegi  munkáltatási  rendszer  összetevőit:  a  költségvetési  
keretek közötti, büntetés-végrehajtási intézet által történő, illetve a büntetés-végrehajtás vagyonkezelésében lévő, 
e célra alapított gazdasági társaságoknál történő foglalkoztatást. 
A  2011.  évi  CXIII.  törvény értelmében a katonai  ügyészségek  2012.  január  1.  napjával  megszűnnek.  Ennek 
megfelelően módosítja a Be. katonai büntetőeljárást szabályozó XXII. Fejezetének az ügyész hatáskörére és 
illetékességére vonatkozó szabályait.
A Javaslat pótolja azon hiányosságokat, amelyeket a Be.-nek a tájékoztatási kötelezettség körében a 104/2009. 
(X. 30.) AB határozatban foglaltak alapján tartalmaznia kellene. 
A Javaslat a Bktv. módosításával igyekszik kiküszöbölni azon méltánytalan helyzetet, hogy a hallássérült, néma, 
vak, illetőleg a magyar nyelvet nem ismerő sértett számára nem, kizárólag a fogyatékkal élő terhelt számára van 
biztosítva a jelnyelvi tolmács ingyenes igénybevételének lehetősége. 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat

Az Alkotmánybíróságról  szóló  törvényjavaslat  az Alkotmánybíróságot  az  Alaptörvény védelemének legfőbb 
szerveként határozza meg. Az Alkotmánybíróság az a szerv, amely végső soron felel azért, hogy a jogalkotás — 
mind az eljárást, mind pedig eredményét tekintve — az Alaptörvénnyel összhangban valósuljon meg.
A Javaslat az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően olyan hatásköröket állapít meg az Alkotmánybíróság 
számára, amelyek lehetővé teszik egyrészt az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésének megelőzését, 
másrészt  a  ténylegesen  jogsérelmet  okozó  alaptörvény-ellenes  jogszabály  által  okozott  jogsérelem 
kiküszöbölését.  Az  Alkotmánybíróság  vizsgálhatja  az  elfogadott,  de  ki  nem  hirdetett  törvényeket  (előzetes 
normakontroll)  és  az  egyedi  ügyben  alkalmazandó  vagy  alkalmazott  jogszabályt  (utólagos  konkrét 
normakontroll és  alkotmányjogi  panasz).  Meghatározott  kezdeményezői  kör  számára  olyan  esetekben  is 
lehetővé teszi  a jogszabály Alaptörvénnyel  való összhangja felülvizsgálatának kezdeményezését,  amelyekben 
bírói eljáráshoz vezető konkrét jogsérelem nem következett be (utólagos absztrakt normakontroll).
Az  alkotmányjogi  panasz  eljárás  keretében  az  egyedi  ügyben  alkalmazott  jogszabály  Alaptörvénnyel  való 
összhangjának felülvizsgálatán túl azt is lehetővé teszi,  hogy az Alkotmánybíróság az  egyedi ügyben hozott 
bírói  döntés esetleges  Alaptörvénybe  ütközését is  megvizsgálja.  Ez  a  hatékony  rendes  jogorvoslati 
lehetőségeit  már  kimerítő  panaszos  számára  egy  olyan  további  különleges  jogorvoslatot  biztosít,  amely  a 
legsúlyosabb — alkotmányos  jogsérelmek esetén lehetőséget  ad az Alkotmánnyal  összhangban lévő döntés 
meghozatalára.
Az  Alkotmánybíróság  Alaptörvényben  rögzített  feladata  továbbá  biztosítani,  hogy  Magyarország  nemzetközi 
kötelezettségeivel ellentétes jogszabályok ne legyenek a jogrendszerben. Az Alaptörvény és sarkalatos törvény 
az Alkotmánybíróság számára további feladat- és hatásköröket is meghatározhat.
Az Alaptörvény a testület létszámát megnövelte. Olyan szervezeti, működési, eljárási kereteket kellett teremteni, 
amelyben a nagyobb létszám előnyei érvényesülnek.
A  testület  összetételének  meghatározása  garanciális  kérdés  bármely  hatáskör  gyakorlása  során,  egyúttal  a 
megfelel  ő  működés  záloga.  15 bíróból  álló  teljes ülés esetén  a döntéshozatal  nyilvánvalóan  lelassul.  Ezért 
szükséges a tanácsok eljárásának általánossá tétele. 
Az  eljárási  szabályokat  különösen  szükségszerű  az  Alkotmánybíróság  új  hatásköreihez  igazítani.  A  valódi 
alkotmányjogi panasz alapvető fordulatot jelent, eljárási szempontból is.
Erre  való  tekintettel  az  új  eljárási  rendben  vannak  általános,  mindkét  típusra  (normakontroll,  alkotmányjogi  
panasz) alkalmazható szabályok és különös, csak az egyes hatáskörök gyakorlásakor alkalmazandóak.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. 
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A képviselők a Fenntartható fejlődés bizottságba dr. Oláh Lajos helyett Szabó Imrét alelnökké, az Alkotmányügyi 
bizottságba dr. Harangozó Tamás helyett dr. Varga Lászlót, az Emberi jogi bizottságba Baracskai József helyett  
Varju  Lászlót,  az  Egészségügyi  bizottságba  Varju  László  helyett  Baracskai  Józsefet,  az  Európai  ügyek 
bizottságba  dr.  Molnár  Csabát,  a  Fenntartható  fejlődés bizottságba  Tóbiás  József  helyett  dr.  Oláh  Lajost,  a 
Fogyasztóvédelmi  bizottságba  Szabó  Imre  helyett  Tóbiás  Józsefet,  az  Ifjúsági  bizottságba  Szűcs  Erikát,  a 
Kulturális  bizottságba  Vitányi  Ivánt,  a  Mezőgazdasági  bizottságba  Ficsor  Ádámot,  a  Nemzetbiztonsági 
bizottságba dr. Vadai Ágnes helyett dr. Harangozó Tamást, az Oktatási bizottságba dr. Kolber Istvánt, a Sport 
bizottságba dr. Varga László helyett dr. Vadai Ágnest, a Számvevőszéki bizottságba Font Sándor helyett Bodó 
Sándort taggá választásáról szavaztak. 

Budapest, 2011. november 15.

3


