PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ
2017.10.16-2017.10.20.
1.

Az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A benyújtott iromány arra tesz javaslatot, hogy a készülékvásárlás
mellett az internethasználat elterjedését célzó kedvezményes előfizetési csomagok esetében
is lehessen két éves határozott időtartamú előfizetői szerződést kötni. Digitális Jólét
Alapcsomag célja, hogy kedvezményes feltételek mellett szélessávú internet-előfizetési
lehetőséget biztosítson azoknak, akik egyébként ezt „normál áron” nem engedhetnék meg
maguknak. A kormányzati szándék szerint az Alapcsomag elősegíti majd az
internethasználat és a digitális kompetenciaszint növekedését Magyarországon.
A módosítás további célja, annak törvényi rögzítése, hogy a fogyasztónak lehetősége legyen
a határozott idejű szerződés felmondása abban az esetben is, ha a helyhez kötött szolgáltatás
esetén költözés miatt más helyre kéri a szolgáltatás teljesítését, ám ezt a szolgáltató műszaki
okokból nem tudja teljesíteni.

2.

Az átmeneti bányászjáradékban
részesülők közérdekű nyugdíjas
szövetkezeten keresztül történő
foglalkoztatása érdekében egyes
törvények módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy az átmeneti
bányászjáradékban részesülők is a nyugdíjas szövetkezet tagjai lehessenek. Ez a
jövedelemszerzési forma nem minősül keresőtevékenységnek, így a nyugdíjasok és az
átmeneti bányászjáradékban részesülők a nyugdíjra és a járadékra való jogosultságukat nem
veszítik el.

3.

Az ügyvédi tevékenységről szóló
2017. évi LXXVIII. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények és egyéb igazságügyi
tárgyú törvények módosításáról

Szabályozás célja: Az Üttv. legfontosabb újítása, hogy változtat a jogi képviseletre és az
okirati ellenjegyzésre jogosultak körén, hatálybalépését követően kizárólag az ügyvédi
kamarai taggá váló kamarai jogtanácsosok, illetve irányításuk mellett az ügyvédi
kamarai nyilvántartásba felvett jogi előadók láthatnak el az Üttv. 2. § (1) bekezdése
alapján ügyvédi tevékenységnek minősülő tevékenységet. A jogi segítségnyújtásról szóló
törvény módosításai azt a célt szolgálják, hogy a jogi segítőkre és különösen a pártfogó
ügyvédi képviseletet ellátó ügyvédekre (ügyvédi irodákra, európai közösségi jogászokra)
vonatkozó rendelkezések egységesen az előbbi törvényben szerepeljenek.
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4.

Az egyes migrációs tárgyú
törvények módosításáról

Szabályozás célja: A Javaslatcsomag 16 törvényt módosít. 2018. január 1-jével hatályba
lép az Ákr., amelynek hatálya nem terjed ki az idegenrendészeti és menekültügyi
eljárásokra, azok speciális jellege miatt, indokolt az egyes ágazati törvények eljárási
rendelkezéseinek módosítása. A Javaslat kezeli a harmadik országbeli állampolgárok
kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy
oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának
feltételeiről szóló EU irányelv átültetését, amelynek határideje 2018. május 23., valamint
tartalmaz néhány jogalkalmazást segítő, jogértelmezést egységesítő rendelkezést is.

5.

Egyes törvények biztosítási, illetve
pénzforgalmi tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos
módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat két új uniós irányelvet épít be a hazai szabályozásba:
a biztosítás értékesítési irányelvet és a pénzforgalmi irányelvet. Mindkettő célja általánosan
az ügyfél, illetve a fogyasztók védelme és a transzparencia. Ilyen ügyfélvédelmi feltétel
például a biztosítási termékek valamennyi értékesítőjének (nem csak a biztosításközvetítő)
kötelező képzése, az ügyfelek szélesebb körű kötelező tájékoztatása, illetve a nem
életbiztosítási termékek esetén az egységes formátum, ami könnyebbé teszi a megértést. A
pénzforgalmi irányelv alapján fokozottabb a belső piac védelme, új szereplők jelentek meg
a pénzforgalmi piacon, akikre a jelenleg hatályos szabályok nem vonatkoznak, most hatálya
alá vonja a törvény, szigorúbb tájékoztatási kötelezettséget ír elő.
hogy a külképviseletek a múltban is kötöttek és a jövőben is fognak offshore cégekkel
szerződést kötni.

6.

A nemzeti versenyképesség
növeléséhez szükséges egyes
törvénymódosításokról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat elsődleges célja, hogy a 2017 első félévben átalakított
és jelentős részben díjmentessé tett közműcsatlakozások gyorsabban és eredményesebben
valósuljanak meg. Ezen intézkedés része például, hogy amennyiben elosztóvezeték,
valamint elosztóhálózat létesítése, vagy felújítása szükséges, úgy a közterület
tulajdonosának (kezelőjének) mindösszesen 8 napja lesz érdemben nyilatkozni a
fejlesztéssel kapcsolatban, azt követően automatikusan jóváhagyottnak fog minősülni. A
villamos energia szolgáltatás vonatkozásában rögzítésre kerül, hogy a leendő fogyasztó a
hálózat kiépítését saját beruházásában is megvalósíthatja, a villanyszerelői jegyzékben
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szereplő szakemberek közreműködése útján, amely szakembereknek meg kell felelniük a
jogszabályban rögzített szakmai kritériumoknak. A törvényjavaslat módosítja a
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. CCXI. törvényt is oly módon, hogy a
kéményseprő-ipari tevékenység körébe sormunka keretében ellátandó feladatok közül
kiveszi a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti
megtörténtének ellenőrzését.
7.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény, egyes büntető tárgyú
törvények, valamint az európai
uniós és a nemzetközi bűnügyi
együttműködést szabályozó
törvények módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat több törvényt is módosít az új polgári perrendtartás
hatálybalépése miatt illetve a még hatályban lévő régi büntetőeljárási törvény módosítására
kerül sor. A legnagyobb terjedelmű változtatások a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló
törvényt, a büntetőeljárásról szóló törvényt, a büntető törvénykönyvről szóló törvényt, az
Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényt, valamint a
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló törvényt érintik.

8.

A magyar jelnyelv napjáról

Szabályozás célja: A magyar jelnyelv szerepét és jelentőségét hangsúlyozandó, a határozati
javaslat kezdeményezi, hogy az Országgyűlés döntése alapján november 9-e a magyar
jelnyelv napja legyen.

9.

Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A vakokat és a gyengénlátókat segítő eszközök az ÁFA tv. alapján az
5%-os kedvezményes általános forgalmi adókulcs alá tartoznak. A látássérülteket segítő
eszközök technikai fejlődése következtében szükséges azonban az új eszközöket is
nevesíteni, ezért a törvényjavaslat kezdeményezi a kedvezményes ÁFA kulcs alá tartozó
vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök körének a kibővítését a Braille-nyomtatóval és a
Braille-kijelzővel. Hatálybalépés: 2018. január 1.

10.

Egyes állam által nyújtott
támogatások és ösztöndíjak
adómentességéről

Szabályozás célja: A törvényjavaslat bizonyos állami támogatásokat (pl: hősi halottá
nyilvánított katonák túlélő élettársa számára biztosított lakhatási támogatás,
gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege, első sikeres
nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsgadíjának
visszatérített összege) ösztöndíjakat, mint a honvédelmi és rendészeti képzésben alapított
ösztöndíjat, (Balassi Bálint-ösztöndíjprogram, Michalicza-ösztöndíj, Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíj) és egyéb juttatásokat tesz adómentessé.
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11.

Egyes törvényeknek a gyermekek
fokozottabb védelme érdekében
szükséges módosításáról

12.
A szociális hozzájárulási adó
csökkentéséről és a kapcsolódó
törvények módosításáról

13.

A megtakarításokból származó
kamatjövedelem adóztatásáról
szóló 2003/48/EK tanácsi
irányelvben előírt kötelezettségek
végrehajtása céljából a Magyar
Köztársaság, valamint a Csatornaszigetek, a Man-sziget és a függő
vagy társult karibi területek között
aláírt Megállapodások
megerősítéséről és kihirdetéséről
szóló 2005. évi LII. törvényben
kihirdetett Megállapodásokhoz
kapcsolódó módosításokról

Szabályozás célja: A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett
nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény súlyára tekintettel, és a
gyermekek védelme érdekében a bűncselekmények elkövetője végleges hatállyal eltiltásra
kerüljön bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek
keretében gyermekek nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve
ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. A kiskorú veszélyeztetése
(testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődés veszélyeztetése) esetén a foglalkozástól eltiltás
kötelező alkalmazása különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető.
Szabályozás célja: A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 2016.
november 24-én született megállapodásnak megfelelően a törvényjavaslat a szociális
hozzájárulási adó kulcsának 20 százalék helyett 19,5 százalékra történő mérséklését;
valamint az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos kulcsának 19,5 százalékra való
csökkentését tartalmazza.
Szabályozás célja: A törvényjavaslat Magyarország és a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és
a függő vagy társult karibi területek közötti megállapodást helyezné át nemzeti
jogrendszerünkbe. A törvényjavaslat elfogadásával és hatályba lépésével, a pénzügyi
számlákkal kapcsolatos információk automatikusan kerülhetnek cserére, ami a
megtakarításokból származó kamatjövedelmek kölcsönös ellenőrzését könnyítheti.
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14.

Az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamaik,
másrészről Bosznia és Hercegovina
közötti stabilizációs és társulási
megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz
történő csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült
Jegyzőkönyv kihirdetéséről

15.

A Magyarország Kormánya és a
Szlovák Köztársaság Kormánya
között a közös államhatáron lévő
közúti határhidak és határútszakaszok üzemeltetéséről,
fenntartásáról és
rekonstrukciójáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről

16.

Az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról

Szabályozás célja: Az EU és Bosznia-Hercegovina közötti társulási megállapodást 2008ban kötötték. Azóta Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért szükséges ez a
módosítás, amelynek legfőbb újdonsága, hogy az Unióból Bosznia-Hercegovinába exportált
élő ponty évi 75 tonnás mennyiségig vámmentességet élvez.

Á

Szabályozás célja: Magyarország számára az átfogó cél a határon túli magyarsággal történő
kapcsolat megkönnyítése. Ennek érdekében gyakorlati lépésként a 2007. évi régi
megállapodás helyett egy új megállapodást köt a szlovák és a magyar fél, amelynek célja,
hogy a korábbi tapasztalatok alapján egy könnyebben végrehajtható karbantartási rendszert
alakítson ki a határátkelők fenntartása érdekében pl. megközelíthetőségi szempont alapján.
Elsősorban hidakról van szó, amelyeket Magyarország és Szlovákia felosztott egymás közt
és egy-egy hidat teljes egészében az egyik fél tart karban (attól függetlenül, hogy az közös
tulajdonban van).

Szabályozás célja: Ezen új törvényt (Avt.) kell alkalmazni az állami adó- és vámhatóság,
valamint az önkormányzati adóhatóság által megállapított és nyilvántartott fizetési
kötelezettségek végrehajtása, továbbá azok kapcsán lefolytatandó fizetési kedvezményi
eljárás során. Az adóhatóságokra vonatkozó végrehajtási szabályok a bírósági végrehajtás
szabályaira épülnek. Amennyiben a törvény nem tartalmaz eltérő rendelkezést, a
Vht.rendelkezéseit ezen eljárások során is alkalmazni kell. A Vht. egésze szolgál a törvény
háttérjogszabályául. A törvény csak annyiban állapít meg az általánostól eltérő
részletszabályokat, amennyiben ez – tekintettel a bírósági és közigazgatási végrehajtás
sajátosságaira, az ezek szervezetrendszeréből fakadó, esetenként markáns eltérésekre –
valóban indokolt. A vonatkozó szabályokat korábban az adózás rendjéről szóló törvény
tartalmazta. A javaslat célja, hogy egyszerűsítse az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokat. A tervezet szerint megszűnnek az egy évnél hosszabb ideig tartó
ellenőrzések a vállalkozások esetében, ide nem értve a megbízható adósokat, ott továbbra is
180 nap alatt kell a vizsgálatot befejezni. A bürokrácia-csökkentés az adóeljárást is érinti,
számos bonyolult jogintézmény megszűnik a jövőben, így a fokozott adóhatósági
felügyelet, az adószám felfüggesztése éppúgy, mint ahogy számos (a háztartási alkalmazott
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bejelentésének elmulasztása vagy a jogszerűtlen adóelőleg mérséklése miatti, illetve az
üzletlezárást helyettesítő) mulasztási bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás.
Kedvező változást hoz a szándékos adóeltitkolás esetén kiszabható - jelenleg 200%-os bírság mértékének a felére csökkentése.
17.

A Kormánytisztviselői
Döntőbizottság elnevezésének
megváltoztatásával összefüggő
egyes törvények módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat célja, hogy az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII.
törvény hatálybalépését követően megváltozott személyi hatály miatt a Kormánytisztviselői
Döntőbizottság elnevezését megváltoztassa és a jelenlegi fogalomhasználathoz igazodó új
elnevezést, a „Közszolgálati Döntőbizottság”–ot az érintett törvényekbe átvezesse. Továbbá
a javaslat módosítja a Közszolgálati Döntőbizottság döntéseinek azon körét, amelyek a
bíróság jogerős döntéséig nem hajthatók végre.

18.

A Wacław Fełczak Alapítványról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat célja egy alapítvány létrehozása, amelynek feladata a
magyar—lengyel ifjúsági együttműködés szervezése, például csereprogramokon keresztül.
Az alapítvány ötletét Miniszterelnök úr még 2016 decemberében vetette föl a Jagello
egyetemen tartott beszédében, amelyben azt mondta, hogy létre akar hozni egy
„lengyel–magyar szellemi együttműködést támogató alapot, amelyet közösen hozunk létre,
és amelyet mindkét ország évente egy-egy millió euróval fog támogatni.”

19.

A Czeglédy-ügy károsultjainak
rendkívüli kárrendezéséről

Szabályozás célja: Czeglédy Csaba a szombathelyi MSZP-DK-EGYÜTT önkormányzati
képviselője megalapozott gyanú szerint – mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt
okozott az állami költségvetésnek. Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt.
fizetésképtelenné vált, így közel 1000 diák nem kapta meg a száz millió forintot meghaladó
jogos járandóságát. A törvényjavaslat szerint az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
tegyen lépéseket a károsult fiatalok kártalanítása érdekében, továbbá vizsgálja meg, hogy a
Human Operator Zrt. tevékenységének volt- e köze balliberális pártok finanszírozásához.
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20.

A közművezetékek adójáról szóló
2012. évi CLXVIII. törvény
módosításáról

21.
Egyes törvényeknek a
vízkivételekkel összefüggő
módosításáról

22.

A 2017-2030 közötti időszakra
vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra
kitekintést nyújtó második
Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat célja, hogy a víziközmű-ágazatot is érintő közműadó
az ágazatban működő vállalkozások között igazságosan és arányosan kerüljön elosztásra.
Ennek értelmében a nagy vízvezeték hálózatot fenntartó, de mégis kisebb fogyasztói
számmal rendelkező víziközmű-szolgáltatók esetében csökkenni fog az adó összege, a
kisebb hálózatot üzemeltető, mégis nagyvárosi lakásszámmal bíró szolgáltatóknál pedig
valamelyest emelkedni fog (egy korrekciós szorzó bevezetésével, nagyobb vezetékhosszkevesebb közműadó). Ennek köszönhetően a nagy hálózatot fenntartó kisebb vidéki
szolgáltatók a fenti igazságos elosztásból adódóan többet tudnak majd infrastruktúra
fejlesztésre, valamint a hálózat ellátásbiztonságának növelésére, illetve egyéb fejlesztésekre
költeni. Ennek eredményeként a ritkábban lakott, kisebb településeken élők is kiváló
minőségű és megbízható ivóvíz, valamint csatornaszolgáltatást tudnak majd igénybe venni.
Szabályozás célja: A javaslat módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt
annak érdekében, hogy a legfeljebb 80 méter mély és a házi vízigényt meg nem haladó
vízkivételű kutak létesítése esetén ne legyen szükség engedélyezési és bejelentési eljárás
lefolytatására. Ezenkívül 2028. december 31-ig meghosszabbításra kerül az
engedélyköteles, de illegálisan létesített kutak bírságmentes engedélyezésére vonatkozó
moratórium. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításával a
kutak létesítői mentesülnek a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárás
elvégzése alól.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/17458. sz.
javaslathoz benyújtott igazságügyi bizottsági módosító javaslat elhagyja a vízjogi
engedélyezés nélkül létesíthető kutak lehetőségét.
Szabályozás célja: A határozati javaslat a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
elfogadását célozza, amely a 2017 és 2030 közötti időszakra állapít meg célkitűzéseket,
illetve a 2050-ig tartó időszakra nyújt kitekintést.
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