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Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. november 28-án, hétfőn elfogadott  

törvényjavaslatairól

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok 
összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat

A katonai  nemzetbiztonsági  szolgálatok hatáskörébe utalt  feladatokat jelenleg két  önálló szervezet  látja el:  a 
Katonai  Felderítő  Hivatal  és  a  Katonai  Biztonsági  Hivatal.  A  két  szerv  jelenleginél  gazdaságosabb,  illetve 
hatékonyabb  feladatellátásnak  biztosítása  érdekében  a  két  testület  egyetlen  szervezetté  –  a  Katonai 
Nemzetbiztonsági  Szolgálattá  –  történő  integrálásáról  született  döntés,  amelynek  végrehajtása  az  érintett 
jogszabályok  egyidejű  módosítását  igényli.  A  Javaslat  rögzíti  az  új  szervezet,  a  Katonai  Nemzetbiztonsági 
Szolgálat feladatait, többek közt a duplikációk elkerülése miatt.
A Javaslathoz beérkezett módosítók közül egyet, Németh Szilárd István (Fidesz) módosító javaslatát támogatta 
az Országgyűlés, mely jogtechnikai pontosításokat tartalmaz.

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

2012. január 1-jétől a központi költségvetési szervekként működő hatóságok által kiszabott bírságok a központi 
költségvetés központosított bevételét képezik. Célja, hogy a hatóságoknak megszűnjön a közvetlen érdekeltsége 
a bírság kiszabásában,  elkerülve ezzel  a szakmailag indokoltnál  jelentősebb mértékű és sűrűbb bírságolást. 
Ugyanakkor követelmény az is, hogy a bírságbevételek egységes kezelése, szabályozása valósuljon meg.

2012. január 1-jétől a Munkaerőpiaci Alap Nemzeti Foglalkoztatási Alapként működik tovább, ezért a módosítás 
végigvezeti az Alap nevének a megváltoztatását, valamint rendelkezik arról, hogy a Munkaerőpiaci Alap, továbbá 
annak  létrejöttét  megelőzően  összevonásra  került  elkülönített  állami  pénzalapokat  megillető  követelések  és 
tartozások a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. Ezáltal a lebonyolítási számla nevének megváltozására is 
sor került.

A javaslat megteremti a kincstár által végzett kötelező adatkezelés jogszerűségét és lehetőséget teremt a kincstár 
számára a  társadalombiztosítási azonosító jel kezelésére,  valamint a korábbi években felmerült,  a kincstár 
által vezetett nyilvántartásokban szereplő egyes személyes adatok összekapcsolására is. Az Szoctv-re vonatkozó 
egyik  hatályon  kívül  helyező  rendelkezés  alapján  a  normatív  lakásfenntartási  támogatás feltételei  2011 
szeptemberétől jelentősen enyhültek, a jogosulti kör megsokszorozódott.  Ezért már nem indokolt fenntartani a 
méltányossági lakásfenntartási támogatás lehetőségét, hiszen az érintettek jelentős része a normatív körbe be 
tud kerülni.

A módosítás alapján megvalósul a  büntetés-végrehajtási szervezetet terhelő ellátás  kiterjesztése a Magyar 
Honvédségre,  valamint  az egészségügyi  és  szociális  intézményekre,  a  kormányzati  zárolás  végrehajtásához 
kapcsolódó  jóváhagyott  intézkedési  tervnek  megfelelően.  Jelentősen  növeli  a  foglalkoztatott  fogvatartottak 
létszámát, amellyel arányosan növekszik a büntetés-végrehajtási intézetek bevétele a fogvatartottak által fizetett 
tartásdíj összegével. Emellett rendezi a vallási tevékenységet is végző civil szervezetté váló korábbi egyházak 
javára felajánlott Szja. 1%-os felajánlásokat. 

Maximalizálja  a megelőlegezett  gyermektartásdíj havi összegét,  meghatározva egyidejűleg azt  a támogatási 
szintet, melyet az állam a gyermek megélhetésének biztosításához a kötelezett helyett nyújtani tud.

Az  Európai  Unió  emisszió  kereskedelmi  rendszerében  a  2013-2020-as  időszakban  jelentős  állami  bevétel 
keletkezik a kvótaértékesítésből. A javaslat biztosítja, hogy a bevételnek legalább a felét  klímapolitikai célokra 
kell fordítani.
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A  termőföld  védelméről  szóló  törvény  a  termőföld  végleges  más  célú  hasznosítása esetében  előírja  a 
földvédelmi járulék megfizetésének a kötelezettségét. Tartalmazza azokat az eseteket, amelyek során a járulékot 
nem kell megfizetni. Ezen lehetőség az ócsai Szociális Családiház-építési Program esetében nem alkalmazható,  
a javaslat ezt a problémát orvosolja.

Az  élelmiszerlánc-felügyeleti  rendszer pénzügyi  működtetése  hosszú  távra  nem  megoldott,  mivel  az 
ellenőrzések,  vizsgálatok  jelentősége  egyre  nő,  ugyanakkor  azok  finanszírozása  a  rendszerváltás  óta  nem 
rendezett  kérdés.  Az  állami  költségvállalás  mellett  a  legcélszerűbb  az,  hogyha  az  élelmiszerlánc-szereplők 
közvetlenül  járulnak  hozzá  a  költségek  fedezéséhez.  A  felügyeleti  díj  befizetése  egy  önbevalláson  alapuló 
rendszerben  történne  meg.  Mentesülnek  a  felügyeleti  díjfizetési,  illetve  bevallási  kötelezettség  alól  a 
mezőgazdasági kistermelők.

A módosítás szükségtelenné teszi  a  gyermekek,  a  tanulók és az intézmények  dokumentumaiban történő 
átvezetéssel  járó  tetemes  adminisztrációs  munkával  összefüggő  idő-  és  költségráfordítást.  Emellett  a 
részvénytársaságok részvényeinek megvásárlásához szükséges nyilvános vételi ajánlatok megtétele céljából a 
vételárak fedezetének külön letéti számlára való elhelyezése is lehetségessé vált. 

A javaslat  a  közúti  járművezetők  és a közúti  közlekedési  szakemberek képzése területén az ún.  képesítés-
szerzési  turizmus lehetőségének  kizárását  tartalmazza.  A  közúti  közlekedési  szolgáltatás  összhangja  úgy 
teremthető  meg,  ha  a  tartalmát  nem  kormányrendelet,  hanem  törvény  határozza  meg.  Az  EU elektronikus 
adatcserét  ír  elő  az egyes  tagállamok számára,  a  javaslat  ennek  a feltételeit  teremti  meg.  Emellett  az útdíj 
stratégiával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz.

Közérdekű feladattá  vált  a  tankönyvellátás,  amelyet  a  Könyvtárellátó  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.-n 
keresztül  valósul  meg.  A  Könyvtárellátó  hatáskörébe  utalja  a  miniszter  által  meghatározott  szolgáltatások 
működtetését,  illetve  a  nyilvános  könyvtár  állományának  állami  forrásból  történő  kezelését.  Bővíti  a 
könyvtáraknak és könyvtári rendszereknek nyújtott szakmai szolgáltatások körét.

A módosítás  a  Magyar  Energia Hivatal működését  biztosító  felügyeleti  díj  0,01%-os  emelését  tartalmazza, 
emellett az állategészségügyi szolgáltatókat mentesíti a felügyeleti díj fizetésének kötelezettsége alól. 

További eredmény az, hogy a törvény hatálybalépését követően 300 m2 feletti kereskedelmi építmények nem 
létesülhetnek.

Az  elektronikus  hírközlési  igazgatás területén  a  módosítás  célja  a  fogyasztóvédelmi  szabályok 
egyértelműsítése, erősítése, illetve a hatósági eljárások keretében további garanciális rendelkezések rögzítése. 
Külön  szabályozás  kerül  bevezetésre  a  hatósági  intézkedés  intézményével  összefüggésben  a 
frekvenciahasználattal  kapcsolatos  kiemelt  közrendvédelmi  szabályozás  érvényesülésének  garanciális  és 
átlátható megalapozása érdekében.  Továbbá kiterjeszti  a  digitális  átálláshoz szükséges támogatási  rendszer 
tárgyi  körét,  vagyis  lehetővé teszi,  hogy a rászoruló  háztartások  a digitális  vételhez szükséges vevődekóder 
beszerzése mellett a felmerülő egyéb szerelési, telepítési költségekre is igénybe vehessenek állami támogatást.

A javaslat különleges védelmet biztosít azon dohányzó munkavállalók számára, ahol a munkahelyi klíma zárttéri 
munkahelyen a 24 °C korrigált effektív hőmérsékletet meghaladja.

Részletesen tartalmazza a Nemzeti Audiovizuális Archívummal kapcsolatban a Médiatanács döntési jogköreit, 
és felelősségét. 

Lehetővé teszi a  szerencsejáték szervező engedélyének felfüggesztését abban az esetben, ha a szervező a 
játékadó  bevallásával,  befizetésével  kapcsolatos  kötelezettségét  nem  teljesíti,  valamint  lehetővé  teszi  a 
szerencsejáték  szervezői  tevékenységtől  való  eltiltást  abban  az  esetben,  ha  a  szervező  játékadó  bevallási, 
fizetési  kötelezettségét  5.000.000  forintot  meghaladó  játékadóra  vagy  ismételten  nem  teljesíti.  A  módosítás 
távszerencsejáték esetén adóalapként speciális tiszta játékbevétel fogalmat vezet be. Bevezeti az adatgyűjtésre 
és  a  játékban  való  részvétel  útján  történő  ellenőrzés  esetén  a  „fedett  ellenőrzés”  lehetőségét,  valamint  a 
távszerencsejáték esetén adóalapként speciális tiszta játékbevétel fogalmat definiál.

Módosítja  a  szokásos  piaci  ár  meghatározásával,  valamint  az  ellenőrzött  külföldi  társaságokkal  folytatott 
jogügyletekkel összefüggő nyilvántartási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos, 2012. január 1-től hatályos 
mulasztási bírság szabályokat.  Megteremti az iratmegőrzési  kötelezettségét  nyomdai úton előállított  számla, 
nyugta tekintetében elmulasztó adózókkal szemben kiszabható bírság szabályait, és a tételes bírság helyett az 
adóhatóság mérlegelésére bízza ebben az esetben is a bírság mértékének meghatározását.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Az elfogadott törvényjavaslat Magyarország Alaptörvényére és az abból fakadó, a bírósági szervezetrendszert 
érintő  változásokra  tekintettel,  valamint  a  Magyarország  Alaptörvényének  Átmeneti  Rendelkezéseiről  szóló 
javaslattal összhangban, a Kúria feladatainak 2012. január 1-jétől történő folyamatos ellátása és a gördülékeny 
átmenet biztosítása érdekében rendelkezik arról, hogy az Országgyűlésnek a Kúria 2012. január 1-jén hivatalba 
lépő elnökét 2011. december 31-ig – az Alaptörvényben foglalt szabályok szerint – meg kell választania.
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat

Az igazságszolgáltatással szembeni elsődleges elvárás hosszú évek óta hazai és nemzetközi szinten is azonos 
módon fogalmazódik meg: a bíróságok a döntéseiket egységes jogalkalmazási gyakorlatot folytatva, ésszerű időn 
belül hozzák meg, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján folyik az eljárás. 
Az  elmúlt  évben  egyre  hangsúlyosabban  fogalmazódtak  meg  azok  az  igények,  amelyek  az  eljárások 
kiszámíthatósága, időszerűsége tekintetében mielőbbi pozitív változást sürgetnek. A kiszámítható és időszerű 
igazságszolgáltatás  pedig  akkor  valósulhat  meg,  ha  egy  hatékony,  operatív,  a  társadalmi  és  gazdasági 
változásokra gyorsan reagálni tudó központi igazgatással rendelkezik a bírósági szervezet; egy olyan központi 
igazgatással, amely az ügyteher különbségeket nem helyi problémaként, helyi érdekek mentén, hanem a maga 
összetettségében,  országosan kezelendő ügyként értékeli,  és a megfelelő, törvényben biztosított  eszközökkel 
képes fellépni az aránytalanságok megszüntetése érdekében. Az igazgatás segítségére lehet ebben a munkában 
a szakmai  vezetés  is,  hiszen ha a Kúria a törvény által  a  jogalkalmazás  egységének  biztosítása érdekében 
kialakított  jogintézményeket  kellő  hatékonysággal  alkalmazza,  és  az  alsóbb  fokú  bíróságokon  felmerülő 
jogalkalmazási kérdésekre a jól megválasztott eszközzel, kellő gyorsasággal reagál, az szintén elősegíti nemcsak 
a kiszámítható, hanem az időszerű ítélkezést is. 
Magyarországon egy olyan igazgatási rendszert kell kialakítani, amely már rövid időn belül eredményt hoz. Ennek 
érdekében a központi  igazgatás hatásköreinek telepítésekor azt  a szervet  vagy személyt  kell  kijelölni,  aki  az 
igazságszolgáltatás működési mechanizmusainak ismeretében az operatív és gyors döntéshozatalt biztosítja. 
Nemcsak  a  hatáskörök  megfelelő  telepítése  fontos,  hanem  az  is,  hogy  a  központi  igazgatás  számára  tág 
eszközrendszer  álljon  rendelkezésre  a  létszámgazdálkodás  (koncentrált  személyzetpolitika,  a  bírák 
mozgatásának, kirendelésének lehetősége) és az igazgatás (bírósági vezetői kinevezés, vezetői vizsgálatok, a 
bírósági vezetők tevékenységének irányítása, ellenőrzése) területén. Ugyanakkor – mivel a központi igazgatás 
számára igen széleskörű eszközrendszert  kell  adni  –  elengedhetetlen követelmény a rendszer  kialakításakor 
annak biztosítása, hogy maga a központi igazgatás is ellenőrizhető, számonkérhető legyen. 
A bírósági  központi igazgatást  az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke látja el;  az elnök 
egyszemélyi felelőssége mellett. Az OBH elnökéhez kerülnek az OIT és az OIT elnökének igazgatási jogkörei 
(bírósági  felsővezetők  kinevezése,  bírói  álláspályázatok  elbírálása,  költségvetési  jogkörök, 
létszámgazdálkodással  kapcsolatos jogkörök stb.).  Az OBH elnökét  a  bírák  közül  az Országgyűlés  választja 
kétharmados többséggel a köztársasági elnök jelölésére. A konstrukció szerint tehát elválik a Kúria elnökének és 
a bírósági igazgatás vezetőjének a személye.
Az OBH-n kívül a rendszer elemét képezi – a kizárólag bírákból (akiket a bírák választanak) álló – Országos Bírói 
Tanács (a továbbiakban: OBT) is, amely felügyeleti, véleményező funkciót lát el. 
A  fentiek  által  egy  operatív,  a  problémákra  azonnal  reagálni  tudó  igazgatási  vezetés  állhat  fel;  az  erős 
jogosítványokkal rendelkező OBH elnöke és a közvetlen irányítása alatt álló OBH. Az OBH elnöke sem működik 
azonban kontroll  nélkül, mert az Országgyűlés elmozdíthatja tisztségéből (a köztársasági elnök, vagy az OBT 
indítványára) és felette véleményező, „figyelemfelhívó” jogkört gyakorol az OBT.
A Kúria elnöke a jövőben a szakmai vezetésért lesz felelős, az OBH elnöke pedig az igazgatási kérdésekben 
dönt. Ezzel egy tiszta konstrukció jön létre, ahol a szakmai és igazgatási hatáskörök nem keverednek.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat

Az új törvény megalkotásakor az elsődleges cél a meglévő értékek átemelése volt az új szabályozásba, és a 
szükséges változtatásoknak a szabályozáson történő átvezetése közben egyúttal  lehetőség nyílt  a megőrzött 
szabályok pontosítására és újraszerkesztésére is. 
A bírák jogállásáról  és javadalmazásáról  szóló törvényjavaslat  fejezeti  rendje alapvetően megtartja a korábbi 
szabályozás sorrendiségét.
A  Javaslat  önálló  fejezetben  tartalmazza  a  pályázati  eljárásra  vonatkozó  szabályokat.  Tételes  felsorolással 
összefoglalja, és egyértelműen elhatárolja a pályázat kiírása nélkül, és a pályázat útján történő álláshely-betöltés 
eseteit. Az OBH elnöke a megüresedő álláshelyre pályázatot írhat ki, vagy annak pályázat nélküli betöltéséről 
rendelkezhet,  az  álláshelyet  átcsoportosíthatja,  vagy  az  álláshely  betöltéséről  való  döntést  egy  évre 
elhalaszthatja. A pályázati rendszerben történő elbírálással csupán a köztársasági elnök általi kinevezésre történő 
kiválasztás történik meg, a kinevezés joga kizárólagosan a köztársasági elnököt illeti meg. A már kinevezéssel 
rendelkező bíró esetében az áthelyezésről kell dönteni, ezzel a jogkörrel az OBH elnöke rendelkezik. 
A  Javaslatban  külön  fejezetet  képez  a  megelőző  fejezetekben  szereplő  intézmények  járulékos  kérdéseinek 
szabályozása, úgy mint a bírói kinevezés tartama, a bíró beosztása, áthelyezése és kirendelése. 
A  bíró  jogairól  és  kötelezettségeiről  szóló  fejezet  tartalmazza  azokat  a  szabályokat,  amelyeket  sem  más 
jogszabály (a Munka Törvénykönyve), sem a Javaslat másik fejezete (javadalmazás) nem tartalmaz. A bíróra is 
irányadó és a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályokat a Javaslat – a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló  1997.  évi  LXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Bjt.)  megoldását  követve  –  a  záró  rendelkezések  között 
tartalmazza, a javadalmazás pedig önálló fejezetet alkot. 
A  bíró  munkájának  értékelése  a  teljesítmény  méréséből  és  a  munkavégzés  minőségét  biztosítani  hivatott 
eljárásokból áll.  A teljesítmény mérésére a bíróságok leterheltségének, illetve az egyes bírók munkaterhének 
vizsgálata és operatív eszközökkel történő befolyásolása érdekében szükség van. 
A  bíró  szolgálati  viszonyának  szünetelése  és  megszűnése  tárgyában  a  Javaslat  a  Bjt.  szabályait  veszi  át. 
Lényeges  eltérés  a korábbiaktól,  hogy az Alaptörvénnyel  összefüggésben a felmentési  okok között  szereplő 
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öregségi nyugdíjkorhatárra, mint felső korhatárra való hivatkozás a továbbiakban nem egységesen 70 év, hanem 
a bíró születési évének függvényében a külön törvényben meghatározott életkorra való rugalmas utalás. 
A személyi  nyilvántartásról  szóló  XI.  Fejezet  meghatározza  azoknak  az adatoknak  a  körét,  amelyek  a  bírói 
szolgálati  viszony szempontjából jelentőséggel bírnak. Ezeken az adatokon kívül adatszerzés nem végezhető, 
ilyen adatot nem lehet nyilvántartani. A személyi nyilvántartás más nyilvántartási rendszerrel nem kapcsolható 
össze. A személyi nyilvántartást a bíró szolgálati viszonya megszűnését követően 50 évig kell őrizni.
Jelentős változás  a korábbiakhoz képest,  hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének  javadalmazására  vonatkozó 
szabályokat felváltották a Kúria elnökének javadalmazására vonatkozó sui generis szabályok. 
A vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályozás a Bjt.-től eltérően önálló fejezetként a bírákra vonatkozó szabályok 
végére,  az  ülnökökre  vonatkozó  fejezet  elé  kerül.  Ezzel  megszűnik  a  vagyonnyilatkozatra  vonatkozó 
szabályoknak  a  kinevezési  folyamatba  történő  zavaró  közbeékelődése.  Vagyonnyilatkozatot  nemcsak  a 
kinevezési folyamat részeként, hanem később is rendszeresen kell tenni. Mivel az ülnöknek csak az ítélkezésben 
vannak a bíróval azonos jogai és kötelezettségei,  az ülnök ennek megfelelően vagyonnyilatkozatot  nem tesz. 
Ezért  a  vagyonnyilatkozatra  vonatkozó  szabályokat  célszerűen  az  ülnökökre  vonatkozó  részt  megelőzően 
tartalmazza a Javaslat.

Az ügyészségről szóló törvényjavaslat

A 3/2004. (II. 17.) AB határozat (a továbbiakban: AB határozat) kimondta, hogy az ügyészség bár nem önálló 
hatalmi ág, de önálló alkotmányos szervezet. Az Alkotmánybíróság az ügyészséget, mint állami szervezetet a 
szélesebb értelemben vett igazságszolgáltatás rendszerében helyezte el, leszögezte, hogy a legfőbb ügyész a 
neki alárendelt szervezetnek szakmai és nem politikai vezetője. Így az Országgyűlés felé fennálló felelőssége 
csak a beszámolási, magyarázat- és válaszadási, valamint megjelenési kötelezettsége, illetve az Alkotmányban 
meghatározott feladatai ellátásának kötelezettségét foglalja magában. 
A katonai ügyészek – e jogállásukat megtartva – betagozódnak az ügyészi  szervezetbe, s a katonai büntető-
eljárásra tartozó ügyek mellett más ügyek felderítésében, nyomozásának felügyeletében, vádképviseletében is 
részt vesznek. A Javaslat a mai, ténylegesen ellátott feladatai szerint határozza meg az ügyészség büntetőjogi  
feladatait, kiemelve, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénnyel összhangban az ügyész a közvádló; 
de nem részletezi a nyomozásfelügyelet és a vádelőkészítés, valamint a bíróságok előtti ügyészi tevékenység 
szabályait, mert ezeket a büntetőeljárási törvény tételesen tartalmazza. Változást jelent, hogy a bírói engedélyhez 
nem  kötött  titkos  információgyűjtést  az  ügyész  –  a  feljelentés  elutasítása,  a  nyomozás  megszüntetésének 
kilátásba  helyezése,  valamint  az  adatkérés  kivételével  –  nem  maga  végzi,  hanem  a  más  törvényekben  e 
tevékenység végzésére feljogosított szervezetekkel végeztetné el.
Részletesebb  azonban  a  más  törvényekben  nem  részletezett,  az  ügyészre  vonatkozó  büntetés-végrehajtási 
szabályozás.  A  Javaslat  a  büntetés-végrehajtási  törvényességi  ügyészi  felügyelet  sokrétűségére  figyelemmel 
pontosan rögzíti azokat a területeket, amelyekre a szakterületi ügyészi tevékenység kiterjed. 
Az új szabályozás szakít az ügyészi  törvényességi felügyelet  hagyományos fogalmával. Az ügyész a jövőben 
elsősorban az igazságszolgáltatás  közreműködőjeként  – törvényben biztosított  perindítási,  fellépési  jogával  – 
gyakorolja  közjogi  hatáskörét.  Az  ügyészség  a  jövőben  nem  általános  panaszfórum,  hanem  csak  az  ügy 
érdemére kiható, az érintett jogviszony alapjait érintő törvénysértés esetén jár el. Az ügyész közérdekvédelmi 
feladatainak  ellátásához  szükséges  jogi  eszközöket  részben  a  Javaslat  tartalmazza,  részben  pedig  külön 
törvények  határozzák  meg.  Megszűnik  a  vizsgálat  általános  ügyészi  eszköz  szerepe,  alkalmazására  akkor 
kerülhet sor, ha a szerv működésében törvénysértésre utaló alapos ténybeli ok merül fel, s a vizsgálat a per vagy 
az azt megelőző felhívás megalapozása érdekében szükséges.

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 
szóló törvényjavaslat

Figyelemmel arra, hogy a legfőbb ügyész és a Kúria elnöke közjogi helyzete azonos [Alaptörvény 26. cikk (3)  
bekezdés és 29. cikk (4) bekezdés], a Javaslat a legfőbb ügyész jogállását és javadalmazását a Kúria elnökével 
közel azonos módon szabályozza.
A katonai ügyészek – e jogállásukat megtartva – tagozódnak be az ügyészi szervezetbe, a Javaslat csak ott  
rendelkezik külön a katonai ügyészről, alügyészről és fogalmazóról, ahol ez munkajogi szempontból indokolt.
A Javaslat részletesen tartalmazza az ügyészségi testületekre, az ügyészségi szolgálati viszony létesítésére és a 
vezetői  megbízásra,  illetve megszűnésükre,  az összeférhetetlenségre,  a  minősítésre,  a munkavégzésre  és a 
javadalmazásra,  a  pihenőidőre,  a  fegyelmi  és  a  kártérítési  felelősségre,  a  jogviták  elintézésének  rendjére 
vonatkozó szabályokat. Külön rendelkezik az alügyészek és az ügyészségi fogalmazók, a tisztviselők, az írnokok 
és  a  fizikai  alkalmazottak  szolgálati  viszonyáról  és  a  Magyar  Honvédség  állományába  tartozó  ügyészségi 
alkalmazottak  munkajogi  kérdéseiről.  Ki  kell  emelni,  hogy  a  Javaslat  megszünteti  az  ügyészségi  nyomozói 
munkakört,  mert  önálló  nyomozási  cselekményeket  nem  végezhetnek,  az  adminisztratív  feladatokat  pedig 
szakszerűen és hatékonyan az ügyészségi megbízottak is elláthatják. Az ügyészi kinevezés feltételeit a gyakorlat 
igényeihez és a bírák jogállási szabályaihoz igazítja és lehetővé teszi az ügyész újabb határozott  időre szóló 
kinevezését, ha az alkalmasság nem egyértelmű. Ezen felül a Javaslat lehetővé teszi az alügyész és fogalmazó 
határozott  idejű  kinevezését,  valamint  bevezeti  a  próbaidő  intézményét  a  tisztviselő,  az  írnok  és  a  fizikai 
alkalmazott esetében.
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A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A törvényjavaslat  a  Nemzeti  Kulturális  Alap finanszírozásával  és forrásainak  felhasználásával  kapcsolatos új 
rendelkezéseket tartalmaz. Egyrészt lehetővé teszi olyan új források felhasználását az NKA számára, amelyeket 
más, a jelen ülésszakban hatályba lépő törvények az Alap bevételeiként határoznak meg. Ilyen többek között az 
új kulturális adó, amely a szocialista kormányzat által megszüntetett kulturális járulék mintájára 25%-os adóterhet 
ró a pornográf termékekre és szolgáltatásokra, valamint a közös jogkezelő szervezetektől származó, a szerzői  
jogi törvény módosítása révén az NKA-t illető bevételek. Másrészt a törvényjavaslat pontosítja az Alap év végi 
maradványának felhasználására vonatkozó szabályokat.  Harmadrészt  pedig lehetővé teszi a kultúráért felelős 
miniszter számára, hogy a rendelkezésére álló ún. miniszteri keret arányát a tárgyévet megelőzően csökkentse, 
amivel több pályázati úton kiosztható forrást biztosíthat az NKA számára.

Korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló törvényjavaslatról

Az előterjesztés  célja,  hogy a Nyugdíjbiztosítási  Alap egyensúlyának  megteremtése érdekében  nyugellátást 
csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehessen megállapítani és folyósítani.
Az  átalakítás  másik  célja,  hogy  a  jövőben  a  nyugdíjkiadások  ne  haladják  meg  a  nyugdíjjárulékokból 
származó munkáltatói és munkavállalói járulékbevételeket (profiltisztítás).
A törvényjavaslat minden korhatár előtti ellátást igénybevevőnek egyértelművé teszi, hogy milyen ellátást kap, és 
azt honnan finanszírozzák. Fontos eleme az előterjesztésnek, hogy a korai nyugdíjak - tehát, amit 2012. január 
1. előtt állapítanak meg –  ne tartozzanak a klasszikus kockázati tényezők közé, tehát ezért  nem részei a 
társadalmi szolidaritásnak.
Kifizetésük az öregségi korhatár betöltéséig - már 2012-ben is – a Nemzeti  Szociális  Alapból történik. Addig 
kivezetésre kerülnek a nyugdíjkasszából.
A törvényjavaslat két fő ellátási formát érint: 1. a civil korai nyugellátást, 2. szolgálati (fegyveres) nyugdíjat. 
A  civil  korai  nyugdíjak  közül  -  a  nők  40  év  jogosultsági  idővel  igénybe  vett  nyugellátásának  kivételével  – 
valamennyi  nyugdíjkorhatár  alatti  nyugdíj  megszűnik.  Helyükbe  lép  a  korhatár  előtti  ellátás,  amelyet  a 
korábban megállapított összegként kell továbbfolyósítani.
1. Civil korai nyugdíj
A  korai  nyugdíjak  esetén  (továbbiakban:  korhatár  előtti  ellátás),  amikor  az  érintettek  betöltik  az  öregségi 
nyugdíjkorhatárt, nem változik meg az ellátásuk, csak átminősülnek öregségi nyugdíjasnak.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy azoknak a nőknek, akik megfelelnek a 40 év jogosultsági idővel történő 
kedvezményes nyugdíjba vonulás feltételeinek, továbbra is öregségi nyugdíjat állapítanak meg.
2012.  december  31-ig  azok  a  munkavállalók,  akik  a  jelenleg  hatályos  szabályok  szerint  jogot  szereznek 
valamilyen korai nyugdíjra, azoknak ezt már korhatár előtti ellátásnak állapítják meg. Ez a korhatár előtti ellátás 
nem nyugdíj, de egészségügyi szolgáltatásra feljogosít.
Fontos tudni a korhatár előtti ellátásokról, hogy azokat évenként az infláció mértékével emelik.
Fekete munka esetén az ellátást végleg megszüntetik és a jogosulatlanul felvett korhatár előtti ellátás egy 
éves összegét (rövidebb idő esetén ennek időarányos részét) vissza kell fizetnie az érintettnek.
2. Szolgálati nyugdíj
A szolgálati  nyugdíj  szintén megszűnik.  Szolgálati  járandóságként kell  továbbfolyósítani  azoknak, akik 
2011. december 31-ig betöltik 57. életévüket. A szolgálati nyugdíj elnevezés ezt követően náluk is egységesen 
öregségi nyugdíj elnevezésre.
Megmarad a 25 év szolgálati idővel rendelkezők nyugdíjrögzítési lehetősége, ami azt jelenti, hogy ennyi szolgálati 
időt követően határozatban állapítja meg az igazgatási szerv a nyugdíj összegét, amelyet a tényleges nyugdíjba 
vonuláskor (legalább 57. életév betöltése) kell folyósítani, a rögzített összeget évenként emelés illeti meg. 
Külön kitér az 57 év alattiak jelenlegi szolgálati nyugdíjára (szolgálati járandóságára), mert ezekben az esetekben 
a járandóságot  a személyi  jövedelemadó kulcsnak megfelelően csökkentett  összegben kell  folyósítani,  amely 
nem  csökkenhet  a  2011.  decemberi  minimálbér  másfélszerese  alá.  Azok  az  57  év  alattiak,  akik  tartalékos 
állományba visszalépnek, mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Mind a szolgálati járandóság, mind a korhatár előtti ellátás a mindenkori nyugdíjemelés mértékével megegyezően 
emelkedik. 
Mindkét  ellátás  folyósítása  mellet  kereső  tevékenység  folytatható,  de  ha  az  éves  jövedelem  meghaladja  a 
minimálbér 18-szorosát (2012-ben várhatóan az 1 656 000 forintot), akkor az év hátralévő részében a korhatár 
előtti  ellátás,  illetve  a  szolgálati  járandóság  folyósítását  szüneteltetni  kell.  (Pl.  szolgálati  ellátást  kap  valaki 
135 000 forint  összegben,  de ezen ellátása mellett  augusztusban eléri  a  minimálbér 18-szorosát,  akkor nem 
veszti  el  a szolgálati  járandóságra való jogosultságát,  de az év hátralévő részében nem folyósítják  számára 
tovább a járandóságot.)
Mind  a  korhatár  előtti  ellátás,  mind  a  szolgálati  járandóság  esetében  a  keresetkorlátozást  kiterjeszti  a 
törvényjavaslat  a  2008  előtt  nyugdíjba  vonultakra  is.  pl.  azok  a  hölgyek,  akik  2007-ben  57  évesen  mentek 
előrehozott öregségi nyugdíjba, mert ők csak 2012-ben fogják betölteni a 62. életévüket.
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Általánosságban elmondható, hogy a Szél Kálmán tervben meghatározott feladatoknak megfelelően a 
Nyugdíjbiztosítási  Alap  egyensúlya  így  biztosítható,  továbbá  így  érvényesíthető  az  az  alapelv,  hogy 
nyugdíjat csak azok kapjanak, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt. A korhatár előtti ellátások, 
illetve a szolgálati  járandóságok fedezetét  pedig a központi  költségvetés biztosítja  (Nemzeti  Szociális 
Alap).
A rokkantsági, a baleseti rokkantsági nyugdíjakról külön törvényjavaslat rendelkezik, amelyek ugyancsak az őszi 
ülésszak folyamán (nagy valószínűséggel egyéni képviselői indítványként) kerülnek benyújtásra.

Az egységes javaslathoz képest az alábbi jelentős változásokat szavazta meg a Parlament:
1. A bányászjáradékhoz hasonlóan behozza a törvény a  balettművészeti  járadék intézményét,  amely 
kizárólag a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál  
vagy ezek  jogelőd intézményeiből balettjáradékba vonuló művészekre  vonatkozik.  (T/4663/33 – Lázár 
János)
2. Az  elfogadott  törvényben  a  fegyveres  testülethez  tartozók  büntetőjogi  felelősségre  vonásának 
szankciója enyhült a szolgálati járandóság szüneteltetése vonatkozásában. Ha a szolgálati járandóságban 
részesülő személy  a  szolgálati  viszonya  idején  bűncselekményt  követ  el,  indokolt a  szolgálati 
járandósága jogosultságának kizárása, szüneteltetése. (T/4663/32 – Gulyás Gergely)
3. A Parlament előtt lévő T/5000. számú, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz képest az elfogadott korai ellátások megszüntetéséről szóló 
elfogadott törvényjavaslaton  át kellett vezetni a benyújtott T/5000-es javaslat koherenciáit. (T/4663/30 – 
Kormány)

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat

A polgárőrség tevékenységére vonatkozó törvényi szintű szabályokat jelenleg a polgárőrségről szóló 2006. évi 
LII. törvény rögzíti.  Az új szabályozás nemcsak a polgárőrök tevékenységére,  de szervezeteikre, illetve azok 
működésére vonatkozó szabályokat is megállapítja annak érdekében, hogy az új szabályrendszer képes legyen 
megakadályozni a polgárőri tevékenység leple alatt folytatott jogellenes tevékenységeket, illetve az egyesülési 
joggal  történő egyéb  visszaéléseket.  Az egyesülési  jog mindenkit  megillető  alapvető  jog,  azonban  az állam 
szabályozott keretek közé kívánja szorítani a rendészeti feladatokat ellátó civil szerveződéseket, illetve ki kívánja 
szűrni azokat a szerveződéseket, amelyek a polgárőrség megnevezéssel visszaélve, a polgárőri tevékenységgel 
össze nem egyeztethető tevékenységet folytatnak, vagyis a törvényjavaslat célját és rendelkezéseit nem tekintik 
kötelező erejűnek magukra nézve.
A polgárőrség jogállására, szervezetére és tevékenységére vonatkozó új szabályozás elsődleges célja, hogy a 
jelenleginél hatékonyabb módon ösztönözze a bűnmegelőzés, illetve a személy- és vagyonvédelem területén 
jelentős  szerepet  betöltő  önkéntes  civil  szerveződés  működését,  e  szervezeteknek  a  rendőrséggel,  az 
önkormányzatokkal, a rendészeti  szervekkel és a lakossággal való együttműködését,  illetve megfelelő állami 
támogatásukat.  A  törvényjavaslat  elismeri  a  polgárőrség  társadalmi  szervezeti  jellegét,  ennek  megfelelően 
lényegi  eleme  a  polgárőrség  szervezeti  rendszerének  meghatározása,  amely  illeszkedik  a  közjogi 
intézményrendszerhez.  A  polgárőri  tevékenység  alapvetően  az  egyesülési  jog  alapján  létrejött  és  működő 
egyesületekre, valamint azok szövetségeire épül, de a tevékenység rendészeti jellege következtében szükséges 
bizonyos feltételekhez kötni annak ellátását. A közfeladatok (igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése stb.) 
ellátása  és  az  átlátható  működés  érdekében  indokolt  a  polgárőr  szervezeteket  egy,  országos  polgárőr 
szövetségbe tömöríteni. A törvényjavaslat ezért országosan csak egy országos polgárőr szövetség működését 
teszi lehetővé. Bár a kötelező tagság az egyesülési jog korlátozását jelenti, azonban az alapjog-korlátozás során 
vizsgálandó szükségességi-arányossági  tesztnek a törvényjavaslat  megfelel.  Az országos polgárőr szövetség 
látja el azokat az állami – adott esetben hatósági, szakmai felügyeleti – feladatokat, amelyek elengedhetetlenek 
a rendészeti jellegű tevékenységet is végzők esetében.
A törvényjavaslat szerint az állam olyan szerepet vállal a polgárőri tevékenység területén, amely elősegíti az 
eredményes működést, ugyanakkor biztosítja a polgárőr szervezetek autonómiáját, önszabályozó képességük 
erősödését.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
törvényjavaslat

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján indokolt az új kárenyhítési törvény megalkotása, amely jobban alkalmazkodik 
mind a gazdák igényeihez,  mind az időjárás okozta rendkívüli  helyzetekből  keletkező károk enyhítéséhez.  A 
törvény egy kétpilléres rendszert tartalmaz, amelynek első pillérét a termelők és az állami befizetések adják, míg 
a második pillért az üzleti biztosítók, az EU-s források biztosítási díjba való bevonása mellett. A törvényben külön 
szabályok vonatkoznak a vis maior helyzetekre. 
A törvény célja  egy új,  komplex kockázatkezelési  rendszer  működésének  a szabályozása,  amely a termelők 
legszélesebb  köre  számára  a  kedvezőtlen  időjárási  jelenségek  miatti  károk  (elemi  károk),  továbbá  a 
katasztrófakárok kezeléséhez, kompenzációjához biztosít megfelelő lehetőséget. 
Az új kockázatkezelési rendszer az alábbi követelményeket elégíti ki:
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• Az  új  rendszerhez  tartozó  termelők  száma  nem  lehet  kevesebb,  mint  az  előző  rendszerhez 
csatlakozottak száma.

• Legalább olyan szintű, de lehetőleg még nagyobb kárarányos védelemben részesüljön minden termelő, 
mint az előző rendszerben részesült.

• A kockázatkezelés terjedjen ki további kockázatokra, így az árvíz- és viharkárokra is. 
• Az  új  kockázatkezelési  rendszernek  transzparensnek,  stabilnak,  tervezhetőnek,  kiszámíthatónak  és 

hatékonynak kell lennie. 
Az  állami  szerepvállalásnak  továbbra  is  garantálnia  kell  a  termelői  befizetésekkel  azonos  költségvetési 
hozzájárulást,  emellett  biztosítania kell  a költségvetés erős leterheltsége miatt  az európai  uniós pénzforrások 
fokozott bevonását.
A  mezőgazdaságot  ért  károk  érdemi  kezelése  csak  úgy  lehetséges,  ha  a  biztonságuk  érdekében  nagyobb 
áldozatvállalásra  is  hajlandó  gazdálkodók  számára  egyedi,  üzemük  sajátosságait  figyelembe  vevő,  a 
többletköltségekkel  arányosan  nagyobb  kompenzációs  lehetőséget  nyújtó  biztosítási  mechanizmusokat  is 
integrálunk az új rendszerbe.
A  kockázat  viselésében  a  termelőnek  is  részt  kell  vállalnia.  Természetesen  a  piaci  alapon  köttetett 
mezőgazdasági biztosítások vállalhatják a termelő teljes kárának megtérítését is, a törvény e tekintetben nem 
tartalmaz korlátozó intézkedéseket. 

Budapest, 2011. november 29.
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