
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2017.03.27-2017.03.31.

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. A nemzetközi magánjogról Szabályozás célja: A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
hatálybalépése óta nagymértékben átalakult Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszere,
ezért szükséges új szabályrendszer alkotása.
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3. Az egyes büntetőjogi tárgyú
törvények módosításáról 

Szabályozás célja: Az előterjesztés elsősorban a büntetőeljárásról  szóló 1998.  évi  XIX.
törvény  módosítására  tesz  javaslatot,  vagyis  leszögezi,  hogy  a  büntetőügy  további
elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az eljárás bármely korábbi szakaszában, így
akár  a  nyomozás  során  bíróként  járt  el.  Kisebb  változtatásokat  hajt  végre  a
büntetőeljárásban alkalmazható hirdetményi kézbesítés és a határzáras bűncselekményekkel
kapcsolatos külön eljárás vonatkozásában is. 

4. 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.
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5. 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. 

6. 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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7. 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.

8. 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  adó  és  egyéb  közterhekkel  kapcsolatos  nemzetközi
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013.évi XXXVII.törvény módosításával az uniós
DAC4 szabályozás magyar átvétele megtörténjen.

9. 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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10. 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.  

11. 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.

12. 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.

13. 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. Cél továbbá az is,
hogy a 100 millió forintnál nem magasabb reklámadóalappal rendelkező vállalkozásoknak
lehetőség szerint ezután se kelljen reklámadót fizetni. Ez utóbbi szabályozás értelmében 100
millió  forintig  mentesség  lenne  az  adó  alól,  ami  összhangban van  az  uniós  támogatási
szabályokkal, hiszen de minimis támogatásként vehető igénybe. Jelentős változás továbbá,
hogy saját  célú reklám közzététele nem lesz adóköteles,  annak közvetlen költségei  nem
képeznek adóalapot, de az adó mértéke viszont növekedni fog.

5



14.   felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: Magyarországon  működő  külföldi  felsőoktatási  intézmények
működését, azok képzéseit szabályozza, szigorítja. A jövőben akkor működhetne oklevelet
adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról
államközi szerződés rendelkezik.
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