
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2017.04.10-2017.04.13.

1. Egyes állami tulajdonban álló
ingatlanoknak a Magyarországi

Református Egyház részére
történő tulajdonba adásáról 

Szabályozás  célja: A  geszti  Tisza-kastély  a  megújulását  követően  a  Magyarországi
Református Egyház tulajdonába kerül ingyenesen.

2. Az önkényuralmi jelképek
kereskedelmi célú hasznosításának

tilalmáról, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények

módosításáról 

Szabályozás célja: A javaslat kimondja az önkényuralmi jelképek általános kereskedelmi
célú felhasználhatóságának tilalmát. A tilalom nem vonatkozik az ismeretterjesztő, oktatási,
tudományos,  az  önkényuralmi  jelképekhez  kötődő  történelmi  eseményeket  ábrázoló
művészeti  célú,  vagy  a  történelem,  illetve  a  jelenkor  eseményeiről  szóló  tájékoztatás
céljából történő felhasználás, megjelenítés vagy értékesítés esetére.

3. Az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009.

évi XXXVII. törvény és egyéb
kapcsolódó törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: Az  erdőgazdálkodók  gazdálkodási  tevékenységének  elősegítése  az
erdők közérdekű funkcióit védő korlátozások ésszerűsítésével, az erdőtervezés rendszerének
egyszerűsítésével,  az  erdőgazdálkodás  adminisztrációs  terheinek  csökkentésével  és  az
elektronikus  ügyintézésre  való  áttéréssel,  valamint  az  erdőgazdálkodáshoz  kapcsolódó
egyes hatósági eljárások díjmentességének bevezetésével. Lehetővé válik az osztatlan közös
tulajdonú erdőterületek tulajdonosi  közösségek általi  közvetlen használata.  Erdőfelújítási
kötelezettség  mulasztása  esetén  bírságolás  helyett  a  mulasztó  költségén  elvégzett
gazdálkodási  tevékenység  eszközének  alkalmazása  kerül  előtérbe,  továbbá  bevezetésre
kerül az erdőfelújítási biztosíték.
Sarkalatos  rendelkezések:  megteremtik  a  3  ha  alatti  területű,  állami  tulajdonban  lévő,
összefüggő erdőterületekkel nem határos, zárvány erdőfoltok eladási lehetőségét. Indok: az
állami gazdálkodás ezeken a területeken nem megoldható.
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4. A büntetőeljárásról Szabályozás  célja: Az  új  Be.  teljesíti  a  Btk.  büntetőpolitikai  elvárásait,  hatékony
megoldásokat kínál a bűnözéssel szembeni harcban, egyúttal választ ad a jogalkalmazók
által  jelzett  igényekre  úgy,  hogy  eközben  biztosítja,  és  magasabb  szintre  emeli  a
büntetőeljárás  alapjogi  garanciáit.  Az  új  Be.  várható  támogatottsága  jól  szemléltethető
azáltal, hogy az előterjesztés szakmai vitája és az ötpárti egyeztetés után nem maradt fenn
lényegbe vágó, az új Be-t alapelveiben megtámadó észrevétel. 

5. A Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és

Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény

módosításáról 

Szabályozás célja: Az Agrárkamara ügyféli jogállásának tisztázása közigazgatási hatósági
ügyekben és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásokban. Az adatkezelési szabályok
kiegészítése  a  kamarai  nyilvántartás  pontosabbá  tétele  érdekében.  A  kamara  számára
fizetendő pótlékok, nyilvántartási díj adók módjára behajtható köztartozássá minősítése. A
kamarai  tagsági  igazolvány kiadásával  kapcsolatos  szabályok  és  az  őstermelők  kamarai
tagságára vonatkozó szabályok pontosítása.

6. Az adó- és egyéb közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi

közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi

XXXVII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A  törvényjavaslat  arra  irányul,  hogy  az  adóharmonizációs
kötelezettségünkből fakadóan az uniós DAC4 szabályozás magyar átvétele megtörténjen.
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7. Egyes belügyi tárgyú törvények
módosításáról

Szabályozás célja: Összesen 21 belügyi  tárgyú törvényt  módosító törvénycsomag. Ezek
közül a jelentősebb. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítása: 

1. A módosítás a nemzetbiztonságról szóló törvényben szabályozott, megbízhatósági
vizsgálat  személyi  körét  kiterjeszti  olyan  csoportokra,  akik  fokozott  korrupciós
kockázatoknak  vannak  kitéve.  Tipikusan  ilyenek  az  állam  okmánykiállító
tevékenysége során eljáró kormánytisztviselők. 
2. A megbízhatósági vizsgálat a továbbiakban nem csak nevesített személyek kapcsán
lehet  lefolytatható,  hanem a  védett  szerv  egy adott  területen  szolgálatot  ellátó,  az
elrendeléskor még ismeretlen személyazonosságú tagjával szemben is. 
3. Gyakorlati okok miatt megállapítja a nemzetbiztonsági ellenőrzés az érvényességi
idő lejáratával összefüggő új nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésének kezdő
időpontját. 

Rendőrségről  szóló  törvény: A módosítás  megteremti  a  jogi  alapot  a  schengeni  külső
határokon  a  szisztematikus  határellenőrzési  rendszer  bevezetéséhez.  Így  biztosítható  a
nemzeti jogi rendelkezések összhangja a jövőben hatályba lépő uniós szabályozással.
A  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  törvény
bevezeti  az  eddigi  objektív  követelményeken  túl  azt  a  szubjektív  körülményt,  hogy  a
nemzeti  letelepedési  engedélyt  a  harmadik  országbeli  állampolgár  akkor  kaphat,  ha
letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll.
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8. A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.

törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A halászati  módok  rendszerének  pontosítása.  A külhoni  horgászok
horgászjegyhez jutásának könnyítése, és a horgászengedély megszerzésének egyszerűsítése
a  látássérültek  számára.  Különböző  szabálysértési  eljárásokra  vonatkozó  rendelkezések
pontosítása,  a  bírságok  körének  kiegészítése,  és  a  halőrökre  vonatkozó  szabályok
pontosítása.  Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló törvény rendelkezéseivel  való
összhang megteremtése, valamint a különféle díjbevételekből befolyt összeg felhasználási
területeinek bővítése.
Sarkalatos rendelkezés: a halgazdálkodási jog haszonbérbe adásának szabályait kiegészítő
rendelkezések.  

9. A sportról szóló 2004. évi I.
törvény módosításáról

Szabályozás  célja: Bizonyos  Budapest  X.  kerületi  ingatlanok  vagyonkezelője  törvényi
kijelölés alapján a Ferencvárosi Torna Club lesz és megnyílik a lehetőség a Budapesten
kívüli  egyéb  magyarországi  sportcélú  ingatlanok  vonatkozásában  is  vagyonkezelő
kijelölésére.
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10. Az európai uniós és a nemzetközi
bűnügyi együttműködést

szabályozó törvények, és ehhez
kapcsolódóan más törvények

jogharmonizációs célú
módosításáról

Szabályozás célja: A Javaslat olyan rendszert vezet be, amely szabályozási szinten képes
biztosítani  azt,  hogy minden olyan esetben, amikor hazai hatóságok eljárásában valóban
szükség van a tagállami  ítélet  figyelembevételére,  azt  az  adott  eljárásban ellenőrizzék a
hatóságok, és kellően rugalmas eljárásban megfeleltessék azt. Továbbá a büntetőügyekben
kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv átültetési határideje 2017. május 22-én jár le, ezért eddig az időpontig biztosítani
kell a tagállami megfelelést.

11. A reklámadóról szóló 2014. évi
XXII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A  törvényjavaslat  benyújtásának  oka  az  Európai  Bizottság  2016.
november 4-én meghozott elmarasztaló határozata, amely alapján a reklámadó több ponton
sérti  az  uniós  állami  támogatási  szabályokat.  A fentiekre  tekintettel  a  törvényjavaslat
lényege, hogy elrendeli a már befizetett adó visszatérítését, illetve rendelkezik arról is, hogy
a korábbi évekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni. A törvényjavaslat
szerint 100 millió forint mentes lenne az adó alól, ugyanakkor az adót 9 %-osra emeli. Ez a
mentesség az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban, de minimis támogatásként
vehető igénybe.  Jelentős  változás  továbbá,  hogy saját  célú reklám közzététele  nem lesz
adóköteles.

12.  
A külföldről támogatott

szervezetek átláthatóságáról 

Szabályozás  célja: A  törvény  kifejezetten  csak  az  Ectv.  alapján  civil  szervezetként
nyilvántartott  azon szervezetre  terjed ki,  amely olyan külföldről  származó támogatásban
részesül, amely egy adóévre számolva egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvényben meghatározott összeg kétszeresét, azaz 7 200 000 forintot.

13. A munkaidő-szervezés egyes
kérdéseiről 

Szabályozás célja: A javaslat célja, hogy az Mt. hatályba lépése óta szerzett tapasztalatok
alapján  rugalmasabbá,  így  hatékonyabbá  tegye  a  munkaidő  szervezésre  vonatkozó
szabályokat. Ennek megfelelően a javaslat megemeli a kollektív szerződéssel megköthető
munkaidő  keret  mértékét  12  hónapról  36  hónapra.  Kiemeli  a  munkavállalót  érintő
garanciális szabályokat. 
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14. A cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvénynek és a

tőkeegyesítő társaságok határokon
átnyúló egyesüléséről szóló 2007.
évi CXL. törvénynek az európai

cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló

rendszerrel összefüggő
módosításáról 

Szabályozás  célja: Az  Európai  Unió  2009-2010  folyamán  uniós  intézkedési  csomagot
fogadott  el  a  vállalkozások  versenyképességének  növelése  érdekében.  Ennek  keretében
alakították ki  a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszert  (BRIS).  Az erre
vonatkozó  jogharmonizációt  a  tagállamoknak  2017.  június  8-ig  kell  elvégezniük.  A
törvényjavaslat e kötelezettség teljesítésére szolgál. 
A  javaslat  kimondja,  hogy  a  cégek  meghatározott  adatai  az  Európai  Bizottság  által
üzemeltetett európai igazságügyi portálon hozzáférhetőek lesznek. 

15. Egyes törvényeknek Magyarország
versenyképessége javítása

érdekében történő módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat egyik célja, a közmű-csatlakozások felgyorsítását szolgáló
szabályozás  beiktatása.  Ennek  érdekében  a  villamos  áram és  a  víziközmű  területén  is
bevezeti annak lehetőségét, hogy a kivitelezést a jogosult által kiválasztott – nyilvántartásba
vett  –  szerelő  is  elvégezhesse.   A külön-díj  ellenében végzett  szolgáltatások kapcsán  a
javaslat törvényi keretet határoz meg a díj megállapítására.  Ez alapján a díjat a legkisebb
költség  elvének  érvényesülésével  lehet  megállapítani,  ahol  ráfordított  időként  csak  a
munkavégzés helyszínén elvégzett munka idejét lehet figyelembe venni. A javaslat másik
célja,  hogy  a  területrendezési  és  településrendezési  tervek  készítéséhez  szükséges,
jogszabály által előírt adatszolgáltatás térítésmentességét törvény mondja ki.

16. A titkos információgyűjtés
szabályainak az új büntetőeljárási
törvénnyel összefüggő, továbbá a

bírósági végrehajtás során a
sértettnek megítélt polgári jogi

követelések kielégítési sorrendjére
vonatkozó rendelkezések

módosításáról

Szabályozás célja: Az új büntetőeljárási törvény tervezete új rendszer szerint alakítja át a
titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés hatályos szabályait, átfogóan szabályozva a
bűnüldözési célú titkos információgyűjtést. A koncepcionális átalakítás következményeként
a nyomozásra jogosult szervekre vonatkozó ágazati törvények alapján tisztán bűnüldözési
célú titkos információgyűjtés nem folytatható, ezért az ágazati törvények rendelkezéseit az
új büntetőeljárási törvény tervezetével összhangba kell hozni.
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17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény

módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat célja a víziközmű szektor működőképességének, minőségi
szolgáltatásának előmozdítása. Ennek megfelelően a javaslat lényeges elemei:
-  a  legkisebb  költség  elvének  meghatározása  módosul,  mivel  a  hosszú  élettartamú
megoldások  összességében  olcsóbbak,  mert  az  egy  évre  jutó  összes  ráfordítás  itt  a
legalacsonyabb.
- a hivatal ellenőrzést kiterjeszti ki az elektronikus közműnyilvántartásba szolgáltatott
adatokkal,
- meghatározza a víziközmű-szolgáltató bevonását egyes szakmai döntésekbe,
- előírja a gyártási előírások betartását a tervezésnél és a kivitelezésnél is,
- eltörli a védett fogyasztók többszöri igazolásának kötelezettségét,
- az EU-s jogszabályoknak való megfelelést, és pontosítást tartalmaz.

18. Egyes állami tulajdonú ingatlanok
ingyenes egyházi tulajdonba

adásáról

Szabályozás  célja: A  törvénytervezet  az  állami  vagyoni  körbe  tartozó,  de  állami
vagyongazdálkodás  céljára  szükségtelen  ingatlanok  ingyenes  tulajdonba  adására  tesz
javaslatot.   A most  átadásra  kerülő  ingatlanok  az  átvállalt  közfeladatok,  illetve  egyéb
egyházi feladatok ellátását fogják szolgálni. A javaslat alapján az Egri Főegyházmegye, az
Esztergom-Budapest  Főegyházmegye,  a  Székesfehérvári  Egyházmegye,  az  Egységes
Magyarországi  Izraelita  Hitközség,  továbbá  a  Don  Bosco  Szalézi  Társasága  jutna
ingyenesen állami ingatlanhoz.   

19. A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról 

Szabályozás  célja: A  2008-ban  lezajlott  gazdasági  válságot  követően  világszerte
felerősödtek  a  kormányzati  törekvések  az  illegális  jövedelem visszaszorítása  érdekében;
továbbá  a  nemzetközi  terrorizmus  fokozódása  miatt,  a  terrorista  szervezetek  pénzügyi
forrásainak  visszaszorítása  is  kiemelt  céllá  vált.  Az  OECD  mellett  működő  Pénzügyi
Akciócsoport (FATF) új ajánlásaira építve készült el az Európai Unió 4. pénzmosás elleni
irányelve,  melynek  implementálását  az  új  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása
megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  törvény (Pmt.)  biztosítaná.  Az  előterjesztés
részét képezi az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló új törvény (Kit.) tervezete is.
A Pmt. jelentősebb korrekciói:
- kockázat elemzés és ezen alapuló intézkedések,
- ügyfél-átvilágítási kötelezettség,
- tényleges tulajdonosok adatainak központi nyilvántartás és azokhoz való hozzáférhetőség
az érintett szervek részéről,
- bejelentési kötelezettség.
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20. Az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt

pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról 

Szabályozás  célja: A  2008-ban  lezajlott  gazdasági  válságot  követően  világszerte
felerősödtek  a  kormányzati  törekvések  az  illegális  jövedelem visszaszorítása  érdekében;
továbbá  a  nemzetközi  terrorizmus  fokozódása  miatt,  a  terrorista  szervezetek  pénzügyi
forrásainak  visszaszorítása  is  kiemelt  céllá  vált.  Az  OECD  mellett  működő  Pénzügyi
Akciócsoport (FATF) új ajánlásaira építve készült el az Európai Unió 4. pénzmosás elleni
irányelve,  melynek  implementálását  az  új  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása
megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  törvény (Pmt.)  biztosítaná.  Az  előterjesztés
részét képezi az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló új törvény (Kit.) tervezete is.
A Kit. módosítása:
-  a  korábbi  szabályozáshoz  képest  kiterjeszti  a  hatályát  az  ENSZ  Biztonsági  Tanácsa
pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő határozataira,
- pontosítja a bíróságok szerepét a zárlat elrendelése vonatkozásában,
- egységesíti az adatvédelmi rendelkezéseket és a mentesítés szabályait,
- pótolja a pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmával és a
jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat, 
-  egyértelműsíti  és  megerősíti  a  korlátozó  intézkedések  végrehajtásáért  felelős  központi
hatóságnak,  a  szolgáltatóknak  valamint  a  szolgáltatók  felügyeletét  ellátó  szerveknek  e
törvény szerinti kötelezettségeit.

21. Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével

összefüggő egyes törvények
módosításáról 

Szabályozás  célja: Az  Országgyűlés  2016.  december  6-án  elfogadta  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (Ákr.), amely hatályba lépése 2018.
január 1.  Ezért  szükséges az ágazati  szabályozásban is  az új  jogszabályhoz igazítani  az
eljárási szabályokat.

22. A csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX.

törvény, valamint az azzal
összefüggő egyes törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A javaslat  célja  első  sorban  a  joggyakorlatban  felmerült  problémák
kezelése.  Elősegíti  a  csődvagyon összegyűjtését.  Ennek érdekében kimondja pl.,  hogy a
felszámoló  számára  a  hatósági  nyilvántartások  kötelesek  ingyenesen,  meghatározott
határidőn belül a megfelelő adatszolgáltatásra. Egyértelműsíti, hogy mik tartoznak és mik
nem tartoznak a csődvagyonba. Beiktatja a csődvagyonba nem tartozó vagyoni eszközök
elkülönített  kezelésére  vonatkozó  szabályokat.  Az  egyes  módosítások  célja,  hogy minél
jobban elkerülje a csődvagyon jogellenes csökkentését.  Ennek érdekében növeli az ilyen
cselekmények elleni bírósági kérelmek határidejét, növeli a felszámolók hatósági ellenőrzés
hatékonyságát,  és  valorizálja  a  bírságokat.  A javaslat  elfogadása  esetén  csökkennek  a
felszámolási költségek. Nő a hitelezők megtérülési rátája.
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23. A megújuló energia közlekedési
célú felhasználásának

előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású
gázkibocsátásának csökkentéséről

szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslat  célja  egy  uniós  irányelvnek  a  nemzeti  jogba  történő
átültetése, amelynek határideje 2017. szeptember 10. A tervezett módosítás meghatározná a
folyékony  bio-energiahordozók,  valamint  a  közlekedési  célú  megújuló  üzemanyagok
felhasználása  növelésének,  és  a  közlekedésben  felhasznált  energia  üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésének a mértékét.

24. Az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény módosításáról

Szabályozás célja: Az EU roaming rendelete, valamint annak végrehajtási rendelete 2017.
június 15-től végleg eltörlik a roaming extra költségeit, vagyis az ügyfél az Unión belül a
honos hálózatban érvényes díjakért veheti igénybe a mobil szolgáltatást. A rendelet azonban
meghatároz egy méltányossági kivételt, ahol a szolgáltató (a belföldi díjszabási modellje
fenntarthatóságának biztosítása érdekében) továbbra is alkalmazhat extra díjat. A javaslat
emellett  a  gyermek-pornográf  felvételek  elérhetetlenné  tételére  vonatkozó  szabályokat
beemeli  a  hírközlési  törvénybe.  A javaslat  kimondja,  hogy  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatók  az  INTERPOL által  fenntartott  listán  szereplő  gyermek  pornográf  tartalmú
elektronikus adatokat hozzáférhetetlenné tegyék.

25. Az egyes külügyi igazgatási tárgyú
törvények, valamint a tartós

külszolgálat ellátásához
kapcsolódó egyéb törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A  törvény  jelen  módosítása  az  elmúlt  időszakban  felmerült,  a
mindennapi  működésből  fakadó  problémákat  kívánja  kezelni,  másrészt  technikai
pontosításokat  tartalmaz.  A külszolgálatra  kihelyezettek  és  családjuk  mindennapi  életét
megkönnyítő,  illetve  annak  szabályait  részletező  rendelkezéseket  tartalmaz  a
törvényjavaslat (ld. munkabér, munkaidőkeret, bérezés, házastárs jogállása stb.).

26. Egyes törvényeknek a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról 

Szabályozás  célja: A javaslat  a  statisztikai  célra  történő  egyedi  azonosításra  alkalmas
adatátvétel  szabályaira  vonatkozik.  Az  ilyen  fajta  adatátvételre  mind  a  hazai,  mind  az
Európai  jogrendszer  lehetőséget  ad.  A hatályos  szabályozás  értelmében  az  adatbirtokos
szervek kötelesek átadni  a meghatározott  adatokat  a KSH számára,  ha a statisztikai  cél
megállapítható. Erre a KSH és az adott szervezet megállapodását követően van lehetőség. 
Az  ágazati  szabályozás  ugyanakkor  sokszor  kizárja  vagy  korlátozza  az  adatátvételi
jogosultságot.  Az  egységes  jogrendszer  kialakítása,  és  a  hatályos,  illetve  európai
jogszabályoknak  való  megfelelés  érdekében  szükséges  az  ágazati  szabályokban
egységesíteni  a  KSH  részére  a  fent  jelzett  adatigénylés  lehetőségét.  A javaslat  ennek
megfelelően  a  hivatalos  statisztikáról  szóló  törvényen  kívül  63  törvénybe  vezeti  át  a
szükséges rendelkezést.
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