
 

 

 

 

HÍRÖSSZEFOGLALÓK 

 
Hírösszefoglaló rovatunkban a MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 

munkájában résztvevő egyetemi hallgatók írásait közöljük. A rovat célja, hogy a 

Közjavak blog és folyóirat profiljába illeszkedő,  a közjog területét tágan 

értelmezve – legfrissebb tudományos hírekről, álláspontokról, az egyes közjogi 

szervek döntéseiről első kézből nyújtson információt az olvasóközönségnek. 

 

 

PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM: SZIGORÚBB UNIÓS 

SZABÁLYOK JÖNNEK* 

 
Az Európai Unió Tanácsa 2018. október 11-én új pénzmosás elleni irányelvet 

fogadott el. Az új irányelv büntetőjogi vonatkozásai kiegészítik a pénzügyi 

rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvet. 

 

Mi indokolja a szigorúbb szabályok bevezetését? 

Egy 2018 szeptemberében kiszivárgott uniós jelentés értelmében komoly 

hiányosságok lelhetőek fel az EU pénzmosás elleni rendszerében. A 

közelmúltban a Danske Bank észt leányvállalatánál merült fel 200 milliárd 

eurós pénzmosás gyanúja, de más bankok botrányai is arra utalnak, hogy az EU 

nem képes megakadályozni az illegális pénzek áramlását, ezért indokolttá vált a 

szabályozás szigorítása. 

Jelen irányelv új büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve 

megakadályozni a bűnelkövetők pénzügyi forrásokhoz való hozzáférését, 

amelyeket többek közt terrorizmus finanszírozására is felhasználhatnak. 

Melyek az új intézkedések? 

A pénzmosás elleni új irányelv minimumszabályokat állapít meg a 

pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására, illetve a 

szankciókra vonatkozóan. Az új irányelv értelmében a pénzmosási 

tevékenységek büntetési tételének felső határa legalább négy év 

szabadságvesztés lesz. A bírák ezen túlmenően további szankciókat és 

intézkedéseket szabhatnak ki, például a közfinanszírozásból való ideiglenes 

vagy végleges kizárás. Súlyosító körülménynek kell majd tekinteni azt, ha a 
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pénzmosási tevékenységet bűnszervezetben, vagy egyes szakmai tevékenységek 

gyakorlása során követték el. 

Fontos, hogy ezentúl bizonyos pénzmosási tevékenységekért már jogi 

személyek is felelősségre vonhatók lesznek és szankcióként többek között 

felszámolásukat is elrendelheti majd a bíróság. 

A határokon átnyúló ügyek esetén a nyomozásokra közös rendelkezéseket 

állapít meg, illetve tisztázza, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, 

valamint hogy az érintett tagállamoknak milyen módon kell együttműködniük 

és miként kell bevonniuk az Eurojustot. 

A tagállamoknak 24 hónap áll majd rendelkezésükre ahhoz, hogy az EU 

Hivatalos Lapjában való kihirdetést követően az irányelvet átültessék a nemzeti 

jogukba. 

Források jegyzéke: 

 https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-

releases/2018/10/11/new-rules-to-criminalise-money-laundering-

activities-adopted/ 

 https://ado.hu/ado/az-eu-tovabb-szigoritja-a-penzmosas-elleni-

szabalyokat/ 

 https://privatbankar.hu/makro/betelt-a-pohar-bekemenyithet-az-eu-a-

penzmosasok-miatt-321294    

 https://privatbankar.hu/penzugyi_szektor/tisztara-mostak-az-

oroszok-temerdek-penzet-a-bankban-ez-volt-a-modszer-321988 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/10/11/new-rules-to-criminalise-money-laundering-activities-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/10/11/new-rules-to-criminalise-money-laundering-activities-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/10/11/new-rules-to-criminalise-money-laundering-activities-adopted/
https://ado.hu/ado/az-eu-tovabb-szigoritja-a-penzmosas-elleni-szabalyokat/
https://ado.hu/ado/az-eu-tovabb-szigoritja-a-penzmosas-elleni-szabalyokat/
https://privatbankar.hu/makro/betelt-a-pohar-bekemenyithet-az-eu-a-penzmosasok-miatt-321294
https://privatbankar.hu/makro/betelt-a-pohar-bekemenyithet-az-eu-a-penzmosasok-miatt-321294
https://privatbankar.hu/penzugyi_szektor/tisztara-mostak-az-oroszok-temerdek-penzet-a-bankban-ez-volt-a-modszer-321988
https://privatbankar.hu/penzugyi_szektor/tisztara-mostak-az-oroszok-temerdek-penzet-a-bankban-ez-volt-a-modszer-321988
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LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRAK: VÁLTOZÓ KORMÁNYZATI 

SZEREPVÁLLALÁS
* 

2018. október 16-án eltörölte a Parlament a lakástakarékok befizetés arányos 

állami támogatását. Az év eleji statisztikák alapján látható volt, hogy egyre 

emelkedik a kifizetett állami támogatások összege. Ez egyrészt a lakás-

takarékpénztárak növekvő népszerűségének, másrészt annak volt köszönhető, 

hogy a megkötött szerződések jelentős része, az állami támogatás maximális 

kihasználására törekedett. A konstrukcióban elhelyezett pénzek után 30 

százalékos, de maximum évi 72 ezer forintos támogatást nyújt az állam, ami a 

jelenlegi kamatkörnyezetben a legjobb biztos hozamot biztosító befektetés volt.  

2018 januárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium azt nyilatkozta: ,,Nincs a 

kormányzat napirendjén a támogatási rendszer átalakítása, a lakás-

takarékpénztári támogatások beleilleszkednek abba az eszköztárba, amellyel az 

állam a családok otthonteremtését segíti, s amelynek fő eleme a családok 

otthonteremtési támogatása, a CSOK – otthonteremtési célra az idén minden 

eddiginél többet, 226 milliárd forintot fordít a kabinet”. 

Ennek ellenére 2018. október 15-én, egy képviselő egyéni indítványként 

nyújtott be törvényjavaslatot a Parlamentnek, melyben az állami támogatás 

eltörlését javasolta. Indoklása szerint 2017-ben az állam közel 72 milliárd forint 

állami támogatást nyújtott, míg a négy lakás-takarékpénztári szolgáltató több 

mint 60 milliárd forint profitot realizált. További problémaként hivatkozott még 

arra is, hogy a lakástakarék-pénztári összegekből nem épülnek új lakások, 

hanem többnyire használt lakások felújítására költik. A lakástakarék-rendszer a 

törvénymódosítással nem szűnt meg, csupán a hozzá kapcsolódó állami 

támogatást törölték el. 2018. október 16-án a parlament el is fogadta a 

törvényjavaslatot, így az eddig már megkötött szerződésekre igen, az október 

16-a után kötött szerződésékre viszont nem jár állami támogatás. 

A törvényjavaslat hírére az emberek megrohamozták a lakástakarék-pénztári 

szolgáltatókat, hogy még az elfogadás előtt megköthessék a szerződést az állami 

támogatások miatt. 

Az eddig állami támogatásokra fordított pénzösszeg nagy része a CSOK-hoz 

megy át. A CSOK mellett marad még egy lakáscélú államilag támogatott 

megtakarítási forma, amihez egyelőre nem nyúlt hozzá az állam: a Nemzeti 

Otthonteremtési Közösség.  A NOK-hoz csatlakozó tagok kötelezettséget 

vállalnak egy általuk meghatározott összeg befizetésére előre meghatározott 

rendszerességgel, a NOK pedig a takarékoskodó által elhelyezett összeg 

függvényében lehetőséget ad arra, hogy kamatmentes közösségi 

                                                 
* Készítette: Salya Fruzsina, joghallgató, DE ÁJK 
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megelőlegezéssel és állami támogatással a futamidő vége előtt vásárolhatnak új 

építésű lakást. 

A lakástakarék pénztárak továbbra is létezni fognak, azonban az állami 

támogatás elmaradása mellett már kétséges, hogy megéri-e új megtakarításokat 

kötni. Így szeretnék néhány alternatív formát bemutatni a következőekben, 

amelybe érdemes lehet befektetni lakástakarék helyett. 

 Az első ilyen az önkéntes nyugdíjpénztár. Ez egy államilag támogatott 

nyugdíj előtakarékossági forma, ami részben azért jött létre, hogy a 

cégek béren kívüli juttatásként tudják támogatni a dolgozók nyugdíj 

előtakarékosságát. Fontos azonban kiemelni, hogy a munkáltató által 

befizetett díjakra nem jár a 20%-os adókedvezmény. 

 Másik lehetőség a babakötvény. A Babakötvény egy inflációkövető 

állampapír, melyet a MÁK-nál vezetett számlára nemcsak díjmentesen 

lehet vásárolni, hanem még 10%-os, maximum 6000 forintos éves 

állami támogatás is jár hozzá. Hátránya azonban, hogy csak a gyermek 

javára lehet felhasználni 18 év eltelte után. 

 Az állampapírok, egy állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, mely azt tanúsítja, hogy az "államnak hitelt nyújtottunk". Az 

állampapírok jellemzően félévente fizetnek kamatot és lejáratkor egy 

összegben fizetik vissza a tőkét. Az állampapírok sem teljesen 

kockázatmentes eszközök. Nem csak egy államcsőd vagy más 

fizetésképtelenség jelent ugyanis kockázatot az állampapír 

tulajdonosának, hanem az állampapír kibocsátása és lejárata közötti idő 

alatt a piaci kamatok változása is. 

Források jegyzéke: 

  https://nyugdijbiztositas.com/onkentes-nyugdijpenztarak-

osszehasonlitasa/ 

 https://www.portfolio.hu/befektetes/ongondoskodas/megszavaztak-

vege-a-lakastakarekok-allami-tamogatasanak.301456.html 

 https://www.vg.hu/penzugy/kimaxoljak-lakastakarek-tamogatast-2-

767347/ 

 https://index.hu/gazdasag/2018/10/16/ltp_parlament/ 

 

https://nyugdijbiztositas.com/onkentes-nyugdijpenztarak-osszehasonlitasa/
https://nyugdijbiztositas.com/onkentes-nyugdijpenztarak-osszehasonlitasa/
https://www.portfolio.hu/befektetes/ongondoskodas/megszavaztak-vege-a-lakastakarekok-allami-tamogatasanak.301456.html
https://www.portfolio.hu/befektetes/ongondoskodas/megszavaztak-vege-a-lakastakarekok-allami-tamogatasanak.301456.html
https://www.vg.hu/penzugy/kimaxoljak-lakastakarek-tamogatast-2-767347/
https://www.vg.hu/penzugy/kimaxoljak-lakastakarek-tamogatast-2-767347/
https://index.hu/gazdasag/2018/10/16/ltp_parlament/
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A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJÁNAK ELVI 

ÁLLÁSFOGLALÁSA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
* 

 
2018. november 6-án hozta nyilvánosságra elvi állásfoglalását a Jövő 

Nemzedékének Szószólója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működési 

problémáiról. A szószóló (aki az Alapvető Jogok Biztosának egyik helyettese) 

átfogó vizsgálata során szervezeti, működési és finanszírozási aggályokat 

állapított meg. Ezek véleménye szerint egyrészt megnehezítik a kormányzati 

stratégiai tervek megvalósítását, az ENSZ Fenntartható fejlődési célok elérését, 

másrészt veszélyeztetik a termeszéti erőforrásokhoz való, a jövő nemzedékek 

érdekét szolgáló gazdálkodásához, az egészséges környezethez, valamint a testi 

és lelki egészséghez való jog érvényesülését.  

 

A szószóló az elvi állásfoglalásában az alaptörvényből indul ki, miszerint 

minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkevésbé terhelje a 

környezetet. Ebből fakadóan elvi megállapítása is az, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a környezet és a közegészségügyi védelmi 

rendszer szerves része.  

Fontos megállapítást tesz arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodásban 

inkább gazdasági ösztönzőket kell alkalmazni a szankcionálás helyett. Ehhez 

kapcsolódóan rögzíti, hogy helyes a hulladéklerakási járulék bevezetése, 

azonban az, hogy ezt nem a hulladék tényleges megtermelőjének kell 

megfizetnie, hanem a közszolgáltatónak, azt eredményezi, hogy a hulladék 

mennyisége nem fog csökkeni, hiszen nem arra van hatása a köztehernek, 

akinek ténylegesen lehetősége van a hulladék termelésének csökkentésére, 

hanem arra, aki csak összegyűjti azt.  

További problémaként említi a jelentés, hogy a rendszer jogi szabályozása 

sem megfelelő. A jogszabályok sokszor ellentmondásosak és folyamatosan 

változnak, ami a jogbiztonság követelményének szempontjából aggályos lehet. 

További probléma, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV) az OKHT alapján hozza meg 

döntéseit, mely egy kormányhatározat. Ez azért aggályos, mert a 

kormányhatározat közjogi szervezetszabályozó eszköz, ezért nem rendezhet 

általános magatartási szabályokat. Ennek ellenére az önkormányzatok és a 

közszolgáltatók számára is számos ilyet határoz meg. Épp ezért a szószóló 

szerint érdemes lenne jogszabályi formában elfogadni azt. További probléma az 

OKHT-val kapcsolatban az is, hogy rendszeresen tárgyév végére alkotja meg a 

jogalkotó, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer szereplői 
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számára nem ismerhető meg annak tartalma. Az OKHT-nak pedig garanciális 

szerepe lenne ugyanis abban található előírás: 1. a közszolgáltatási feladatokról, 

2. arról, hogy miként kell megszervezni a közszolgáltatónak a közszolgáltatási 

feladatokat és 3. a célokhoz vezető a megfelelőségi követelményről. A szószóló 

szerint az OKHT-t a garanciális szerepe miatt legalább a tárgyévet megelőző év 

december 31-ig ki kellene hirdetni.  

Az elvi állásfoglalás kitér a rendszer működésének problémáira is. A 2016-

ban létrehozott NHKV megváltoztatta a hulladékgazdálkodási rendszer 

működését. Továbbra is a helyi önkormányzatok feladata a 

hulladékgazdálkodás és éppen emiatt ő is választja ki és köt szerződést a 

közszolgáltatóval, de az NHKV létrejöttétől csak olyan közszolgáltatóval köthet 

szerződést, aki az NHKV-tól megfelelőségi véleményt kapott. Nem csak a 

közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges a megfelelőségi vélemény, 

hanem a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához is. A megfelelőségi 

vélemény megadásával és visszavonásával pedig az a probléma, hogy ez ellen a 

döntés ellen nem lehet jogorvoslattal élni,  továbbá azzal, hogy az NHKV 

meghatározhatja, hogy ki nyújthat közszolgáltatást korlátozza abban a helyi 

önkormányzatot, hogy eldöntse melyik közszolgáltatóval kössön szerződést. 

Ebből fakadóan lehet, hogy nem a helyi viszonyoknak legjobban megfelelő 

jelölttel kötnek szerződést.  

A rendszer finanszírozásával kapcsolatban is számos aggályt állapított meg.  

A 2012 óta bevezetett rezsicsökkentés következtében a közszolgáltatási díjak a 

tényleges költségeknek csak körülbelül a felét fedezik. A fennmaradó részt az 

államnak kell kiegészíteni. Probléma az is, hogy a közszolgáltatási díjat az 

ingatlanhasználók (közszolgáltatást igénybe vevők) nem közvetlenül a 

közszolgáltatónak fizetik, hanem az NHKV-nak. A díjat és díjkedvezménynek 

megfelelő összeget a beszedést követően az NHKV visszautalja a 

közszolgáltató számára. Ezzel kapcsolatban kritikája az, hogy NHKV sokszor 

késve utalja át az összeget a közszolgáltatónak és ezzel veszélyezteti a 

közszolgáltatás ellátását, másrészt a számlázási rendszer sem nyomon követhető 

a közszolgáltató számára. Az alap probléma a finanszírozási rendszerrel 

azonban az, hogy a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás és közszolgáltatást 

igénybevevők által nyújtott ellenszolgáltatás nem egyenértékű. Az államnak 

ezért kell pótolni a hiányzó bevételeket a kiadások finanszírozásához. Az állami 

finanszírozás viszont már nem terjed ki a szolgáltatás minőségének 

fejlesztésére, így a szolgáltatás minősége sokszor romlik, melynek 

következtében önkormányzati vagyonvesztés következik be. Egyes források 

szerint 120 milliárd forint hiányzik a rendszerből országos szinten. 

*** 
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A hulladékgazdálkodás működésének anomáliái már a hírekben is megjelentek. 

Nem régiben az egyik közszolgáltató működése vált lehetetlenné finanszírozási 

okok miatt, melyet a lakosságnak is bejelentettek. Ezt követően nemhogy 

megoldották volna a finanszírozási problémát, hanem tovább bonyolították 

azzal, hogy a közszolgáltató megfelelőségi véleményét visszavonta az NHKV, 

így nem maradt közszolgáltató 116 településen, aki ellássa a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A kormány ezzel kapcsolatban úgy 

nyilatkozott, hogy akár a katasztrófavédelem is képes átvenni a szolgáltatás 

biztosítását. Az elvi állásfoglalás rögzíti azt is, hogy Európai Bizottság 

előrejelzése szerint Magyarország a hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós 

elvárásoknak nem fog megfelelni. Az ombudsman helyettes ezzel kapcsolatban 

megjegyzi, hogy "a jövőben nagyobb figyelmet kellene fordítani az OECD és az 

unió érdemi figyelmeztetéseire, hiszen azok jobbító szándékkal készültek és 

kifejezetten szakmai megfontolásokat tartalmaznak. "A szószóló a problémák 

megoldására az elvi állásfoglalásában 9 pontos javaslatot is megfogalmazott a 

jogalkotó felé annak érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

rendszer hatékonysága növekedjen.  

Források jegyzéke: 

 www.ajbh.hu/documents/10180/2896961/a_hulladekgazdalkodasi_kozs

zolgaltatas_mukodesi_problemairol.pdf  

 https://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/a-jovo-

nemzedekek-szoszolojanak-elvi-allasfoglalasa-a-hulladekgazdalkodasi-

kozszolgaltatas-mukodesi-problemairol  

 https://index.hu/gazdasag/2018/11/12/ombudsmani_jelentes_hulladekga

zdalkodas/  

 https://vastagbor.atlatszo.hu/2018/10/29/ma-reggeltol-350-ezer-ember-

szemetet-nem-szallitja-el-senki/ 

 https://magyaridok.hu/belfold/megvontak-a-zold-hid-kft-

szemetszallitasi-engedelyet-3635570/  

 

 

 

 

http://www.ajbh.hu/documents/10180/2896961/a_hulladekgazdalkodasi_kozszolgaltatas_mukodesi_problemairol.pdf
http://www.ajbh.hu/documents/10180/2896961/a_hulladekgazdalkodasi_kozszolgaltatas_mukodesi_problemairol.pdf
https://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/a-jovo-nemzedekek-szoszolojanak-elvi-allasfoglalasa-a-hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatas-mukodesi-problemairol
https://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/a-jovo-nemzedekek-szoszolojanak-elvi-allasfoglalasa-a-hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatas-mukodesi-problemairol
https://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/a-jovo-nemzedekek-szoszolojanak-elvi-allasfoglalasa-a-hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatas-mukodesi-problemairol
https://index.hu/gazdasag/2018/11/12/ombudsmani_jelentes_hulladekgazdalkodas/
https://index.hu/gazdasag/2018/11/12/ombudsmani_jelentes_hulladekgazdalkodas/
https://vastagbor.atlatszo.hu/2018/10/29/ma-reggeltol-350-ezer-ember-szemetet-nem-szallitja-el-senki/
https://vastagbor.atlatszo.hu/2018/10/29/ma-reggeltol-350-ezer-ember-szemetet-nem-szallitja-el-senki/
https://magyaridok.hu/belfold/megvontak-a-zold-hid-kft-szemetszallitasi-engedelyet-3635570/
https://magyaridok.hu/belfold/megvontak-a-zold-hid-kft-szemetszallitasi-engedelyet-3635570/
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KÖZMUNKÁRA KÜLDIK A HAJLÉKTALANOKAT?* 

 
Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a 

kormány, mert először ilyen "védett" munkahelyen kell felkészíteni őket arra, 

hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – írta a birtokába jutott 

előterjesztésre hivatkozva a hvg.hu. A lap összesen két hajléktalansággal 

kapcsolatos előterjesztést ismert meg, melyekről egyelőre nincs döntés, most 

kerülnek a kormány elé. 

 

Az egyik előterjesztés lényege, hogy a fővárosi aluljárókat éjszakára lezárnák, 

mivel ennek indokolása értelmében csak így biztosítható "a közbiztonság, a 

köztisztaság, az állagmegóvás", illetve a "jogellenes életvitelszerű közterületen 

tartózkodás megszüntetése". Kiemelendő, hogy Tarlós István főpolgármester 

kérte, hogy vizsgálják meg a nagyobb fővárosi aluljárók éjszakai lezárásának 

lehetőségét és következményeit, illetve megerősítette, hogy valóban létezik ez a 

koncepció. 

A másik dokumentumot Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az 

emberi erőforrások minisztere közösen jegyzi. Ennek az előterjesztésnek az a 

célja, hogy a hajléktalanokat visszavezessék a társadalomba. 

 

A javaslat ennek érdekében két csoportba sorolja a hajléktalanokat: 

Az egyik csoport társadalomba történő visszavezetését hajléktalanok 

számára indított "célzott közfoglalkoztatási programok" indításával oldanák 

meg. Ezek a speciális közmunkaprogramok azoknak a hajléktalanoknak 

szólnának, akik „mind egészségügyi, mind mentális-szociális állapotukat 

tekintve rehabilitálhatóak”, vagyis vissza lehet vezetni őket a többségi 

társadalomba és a munkaerőpiacra. Erre a Belügyminisztériumnak kell 

javaslatot kidolgozni, továbbá a már folyamatban lévő ilyen jellegű 

programokat kibővítenék, hogy minél több hajléktalan kerülhessen be ezekbe. 

A másik csoportba azokat a hajléktalanokat sorolják, akiknek túlságosan 

károsodott az egészségügyi, szociális, vagy mentális állapota az utcán töltött idő 

alatt, illetve akik már eleve ilyen súlyos állapotban kerültek oda. Az 

előterjesztés értelmében az ilyen személyekről tartósan gondoskodni kell az erre 

alkalmas hajléktalan-otthonokban és hajléktalan-rehabilitációs intézetekben. 

Azonban ezt a gondoskodást úgy képzelik el a miniszterek, hogy a bentlakásos 

otthonokban a lakhatásuk kifizetéséért „fejlesztő foglalkoztatás keretében” 

dolgoznának a hajléktalanok. 

A fentieken túlmenően az előterjesztés kitér arra is, hogy képeznék is a 

hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi 

                                                 
* Készítette: Gulyás Lilla, joghallgató, DE ÁJK 
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együttélésre”, illetve minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy 

munkát kereshessenek. 

A dokumentum egyértelműen rögzíti azt, hogy a 2019-es speciális 

közmunkaprogramok indításához szükséges források rendelkezésre állnak, 

vagyis ha nem valósul meg semmi jelen tervekből, nem hivatkozhatnak majd 

arra, hogy nem volt rá elég pénz. 

Források jegyzéke: 

 https://nepszava.hu/3016033_kozmunkara-fogna-a-kormany-a-

hajlektalanokat 

 https://hvg.hu/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektala

nokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat 

 https://24.hu/kozelet/2018/11/22/hajlektalan-kozmunka/ 

 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kozmunkara_kuldenek_a_hajlek

talanokat.673757.html 

 https://index.hu/belfold/budapest/2018/11/19/tarlos_en_kertem_az_alulj

arok_ejszakai_lezarasat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nepszava.hu/3016033_kozmunkara-fogna-a-kormany-a-hajlektalanokat
https://nepszava.hu/3016033_kozmunkara-fogna-a-kormany-a-hajlektalanokat
https://hvg.hu/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat
https://hvg.hu/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat
https://24.hu/kozelet/2018/11/22/hajlektalan-kozmunka/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kozmunkara_kuldenek_a_hajlektalanokat.673757.html
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kozmunkara_kuldenek_a_hajlektalanokat.673757.html
https://index.hu/belfold/budapest/2018/11/19/tarlos_en_kertem_az_aluljarok_ejszakai_lezarasat/
https://index.hu/belfold/budapest/2018/11/19/tarlos_en_kertem_az_aluljarok_ejszakai_lezarasat/
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ISMÉT A PARLAMENT ELŐTT A TÚLÓRA NÖVELÉSE
* 

Az Országgyűlés asztaláról 2017-ben már lesöpörték azt a javaslatot, amely az 

egyenlőtlen munkaidő-beosztásra vonatkozó törvényeket módosítaná. Jelenleg 

újra a napirendi ponton van e jogszabályok módosítása. 

Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) friss jelentése szerint egyre 

súlyosabb a munkaerőhiány. A tagországok közül ebben az 5 országban a 

legnagyobb a munkaerőhiány: Csehországban, Belgiumban, Hollandiában, 

Németországban és Magyarországon. Hazánkban ez a ráta 2,7% volt, ami 0,5 

%-os növekedést jelent 2017-hez képest. A KSH legfrissebb adatai szerint 2018 

második negyedévében Magyarországon történelmi rekordot döntött a 

munkaerőhiány. Összesen kb. 83.000 meghirdetett munkahelyre nem találta 

embert a munkáltatók április és július között. Habár elmondható, hogy szinte az 

egész Európai Unióban munkaerő-hiány van, a probléma megoldása nem 

lehetséges uniós szinten, tagállami intézkedésekre van szükség. 

A magyar kormány néhány évvel ezelőtt bevezette a közfoglalkozatást, amely a 

munkába történő visszajutást hivatott elősegíteni. A jelenleg napirenden lévő, a 

Munka törvénykönyvének (továbbiakban: Mt.) módosítását tartalmazó javaslat 

célja szintén a munkaerőhiány csökkentését próbálná meg orvosolni. Ennek a 

javaslatnak a célja nem a mennyiségi vagy minőségi munkaerő-kínálat javítása 

lenne, hanem a már meglévő munkaerőt kívánja többet dolgoztatni. 

Az Mt. jelenlegi rendelkezései szerint munkaidő-keretes elszámolás esetén 

250 óra túlmunkát rendelhetnek el 12 hónap alatt, a módosítással ezt a keretet 

400 órára és 36 hónapra módosítanák. Ez a szabályozás elsősorban azoknak a 

cégeknek kedvez, amelyeknél a munkavégzés szezonálisan történik. 

A törvényjavaslat másik eleme szerint a munkaerő-kölcsönzőknek 

megszabnák, hogy önköltségi ár alatt ne vállalhassanak munkát. A javaslat 

ugyanis megszabná, mely az a minimális ár, amely alatt nem vállalhatnak 

munkát.  Jelenleg a munkaidőkeret 6 hónap, ami a kollektív szerződésben 1 évre 

növelhető: a javaslat ezt tolná ki 3 évre. Ez egyrészt azt jelentené, hogy a 

munkavállaló csak később – akár 3 év múlva – jutna hozzá a túlórapénzéhez. 

A javaslat benyújtásának nagy visszhangja volt, továbbá a munkavállalói és 

munkáltatói oldalak tekintetében megoszlottak a vélemények. A Versenyszféra 

és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói oldala elfogadja 

a 3 éves munkaidőkeret és a 400 óra túlmunka bevezetését, de azt javasolja a 

kormánynak, hogy a munka törvénykönyvének módosításakor ezek csak 

lehetőségként kerüljenek be a törvénybe, ne általános szabályként. 

                                                 
* Készítette: Salya Fruzsina, joghallgató, DE ÁJK 
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A munkavállalói szakszervezetek részéről kizárólag negatív kritika érte a 

javaslatot. Álláspontjuk szerint a munkáltatók már így is túllépik a törvényben 

meghatározott munkaidő-keretet annak érdekében, hogy minél nagyobb profitot 

termeljenek. Hiába lesz nagyobb ez az időtartam, akkor annak a keretnek a 

túllépésére is számítani kell. Az ilyen formában történő foglalkozatás továbbá 

káros hatással van az emberi szervezetre is. A kormány törekvései a 
munkaerőhiány csökkentésére szemmel láthatóak és indokoltak is. Azonban a 

munkavállalói és munkáltatói szakszervezetek bevonásával történő 

javaslatcsomagok elkészítésével talán még eredményesebben tudnák kezelni a 

fennálló problémát. 

Források jegyzéke: 

 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/rabszolgatorveny-megszolalt-a-

munkaadoi-oldal-is.674093.html 

 https://szakszervezetek.hu/hirek/16090-kicsapta-a-biztositekot-a-fidesz-

... 

 https://index.hu/gazdasag/2018/09/11/harmadaval_nott_a_munkaerohia

ny/ 

 https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kiderult-a-kormany-

tamogatja-... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/rabszolgatorveny-megszolalt-a-munkaadoi-oldal-is.674093.html
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/rabszolgatorveny-megszolalt-a-munkaadoi-oldal-is.674093.html
https://szakszervezetek.hu/hirek/16090-kicsapta-a-biztositekot-a-fidesz-tulora-javaslata
https://szakszervezetek.hu/hirek/16090-kicsapta-a-biztositekot-a-fidesz-tulora-javaslata
https://index.hu/gazdasag/2018/09/11/harmadaval_nott_a_munkaerohiany/
https://index.hu/gazdasag/2018/09/11/harmadaval_nott_a_munkaerohiany/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kiderult-a-kormany-tamogatja-a-400-oras-tulora-javaslatot.305863.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/kiderult-a-kormany-tamogatja-a-400-oras-tulora-javaslatot.305863.html
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELŐSZÖR UTASÍT EL EGY 

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETET
* 

A márciusban megválasztott új olasz kormánypárt a szeptemberben elkészült 

költségvetési tervezetével elkezdte megvalósítani a szegénység felszámolására 

tett ígéretét. Ennek érdekében rohamtempóban csökkentenék az adókat és egy 

alapjövedelmet kívánnak biztosítani a rászorulóknak. Bár Európai Unió 

maximum 0,8 százalékos költségvetési hiányt engedélyez, azonban Olaszország 

hiánya a GDP 2.4%-át tenné ki ezzel a tervezettel. Éppen ezért az Európai 

Bizottság ezért rendhagyó lépésre szánta el magát: elutasította az olasz 

költségvetési tervezetet. 

Az Európai Bizottságot 2013-ban ruházták fel a költségvetési tervezetet 

elutasító jogkörrel, amivel azóta egyszer sem élt, mostanáig. Az olasz kormány 

olyan, az EU-val összeegyezhetetlen javaslatokkal állt elő, amely teljes 

mértékben megsérti az ország kötelezettségvállalásait és káros lehet minden 

tagállamra – mondta a bizottság euróért felelős alelnöke, Valdis Dombrovskis. 

A tagállamok közül Olaszország rendelkezik a második legnagyobb 

államadósággal, – a „dobogó tetején” a görögök állnak – ami a GDP 131 

százaléka. Ennek ellenére nem a csökkentést elősegítő intézkedéseket sürgetik, 

hanem éppen ellenkezőleg, a megengedettnél jóval magasabb kiadásokat 

terveznek. Nagy fejtörést okozott a pénzügyi befektetőknek, hogy az új olasz 

kormány az elődjénél lényegesen nagyobb költségvetési hiánycélt tűzött ki a 

következő három évre. Ezek összessége eredményezte, hogy a Bizottság három 

hetet adott a módosításra az olasz kormánynak. Az olasz kormány megkapta a 

levelet, azonban nem kíván változtatni a tervezeten, megfelelőnek találja azt és 

arra hivatkozik, hogy más országok is kapnak ilyen felszólítást, nincs ebben 

semmi egyedi vagy különleges. Paolo Savona közgazdász inkább az Európai 

Központi Bankra hárítaná a felelősséget, hiszen az EKB feladata lenne a piacon 

kialakult problémák megoldása. Szerinte Európának új pénzügyi politikára van 

szüksége, máskülönben nem tud reagálni arra a növekedési visszaesésre, 

amelyhez a világ geopolitikai eseményei vezetnek a kontinensen.Jean Claude 

Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint az eurózóna végét jelentené, ha 

engednének az olaszok által meghatározott feltételeknek, hiszen ezt azt 

eredményezné, hogy más országok is követni akarnák Olaszország példáját, és 

számukra ideális költségvetési tervet vázolnának fel, amely akár hátrányos is 

lehet a többi tagállamra. 

                                                 
* Készítette: Nagy Evelin Éva, joghallgató, DE ÁJK 
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A többszöri elutasítás ellenére úgy néz ki az olasz kormány mégis engedni fog, 

hiszen Nagy-Britanniával ellentétben egyeltalán nem terveznek kilépni az 

Európai Unióból, így a kötelezettségszegési eljárás elkerülésének érdekében a 

háború helyett a békére törekednek. Más kérdés, hogy így valószínűleg nem 

tudják a választási ígéreteiket megvalósítani – elmaradhatnak a várt szociális 

intézkedések. 

Források jegyzéke: 

 https://hvg.hu/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_e

gyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket 

 https://merce.hu/2018/10/24/hova-vezethet-az-olasz-kormany-es-az-eu-

koltsegvetesi-harca/ 

 https://444.hu/2018/10/23/visszadobta-az-olasz-koltsegvetest-az-

europai-bizottsag 

 https://hu.euronews.com/2018/10/02/all-a-bal-az-olasz-koltsegvetes-

miatt 

 https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/olasz-kormany-eu-

koltsegvetes-valtoztat.672219.html 

 https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/az_olaszok_mar_nem_akarn

ak_haboruzni_az_eu-val.674443.html 

 

 

 

https://hvg.hu/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket
https://hvg.hu/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket
https://merce.hu/2018/10/24/hova-vezethet-az-olasz-kormany-es-az-eu-koltsegvetesi-harca/
https://merce.hu/2018/10/24/hova-vezethet-az-olasz-kormany-es-az-eu-koltsegvetesi-harca/
https://444.hu/2018/10/23/visszadobta-az-olasz-koltsegvetest-az-europai-bizottsag
https://444.hu/2018/10/23/visszadobta-az-olasz-koltsegvetest-az-europai-bizottsag
https://hu.euronews.com/2018/10/02/all-a-bal-az-olasz-koltsegvetes-miatt
https://hu.euronews.com/2018/10/02/all-a-bal-az-olasz-koltsegvetes-miatt
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/olasz-kormany-eu-koltsegvetes-valtoztat.672219.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/olasz-kormany-eu-koltsegvetes-valtoztat.672219.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/az_olaszok_mar_nem_akarnak_haboruzni_az_eu-val.674443.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/az_olaszok_mar_nem_akarnak_haboruzni_az_eu-val.674443.html


 

 
 

 

SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A Közjavak folyamatosan várja a maximum 10.000 karakter terjedelmű, a 

folyóirat profiljába illeszkedő tanulmányokat. A kéziratok megküldése előtt 

javasoljuk a formai követelményekre vonatkozó szabályok áttanulmányozását. 

A megjelentetni kívánt tanulmányokat a szerkesztőbizottság részére az alábbi e-

mail címre kérjük megküldeni: bartha.ildiko@law.unideb.hu 

Formai követelmények: 

A tanulmányokat a Times New Roman betűtípusban, 12-es betűmérettel, 1,5 

sortávolsággal, sorkizártan kérjük elkészíteni.  

Hivatkozási rendszerre vonatkozó követelmények: 

A szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy amennyiben lehetőség van rá, a 

tanulmányokat egyfelől a hagyományos szövegközi lábjegyzettel ellátott 

formátumban, valamint az elektronikus megjelentetést elősegítő sorközi 

hivatkozásokat tartalmazó változatban is szíveskedjenek elkészíteni. Utóbbi 

esetében az alábbi formátumot javasoljuk: 

1. Amennyiben a forrás nyilvános weboldalon is teljes terjedelemben elérhető 

(pl. egy hatályos törvényszöveg), akkor a wordbe ágyazott hiperhivatkozással (a 

hiperlinket a szövegben a forrásra egyértelműen utaló szóhoz vagy 

szókapcsolathoz rendeljük hozzá). 

Példa:  

"Az információszabadság lényege, hogy a társadalom tagjainak joga van a 

közérdekű adatokat (Infotv. 3. § 5.) megismerni, betekinteni az ezekkel 

kapcsolatos dokumentációba." 

Amennyiben tudományos irodalmi forrást hivatkozunk meg ezzel a módszerrel, 

a hiperlink alatt csak olyan elérhetőséget adjunk meg, amely a közlemény 

bibliográfiai adatait is teljeskörűen tartalmazza és a szerzői jogi 

követelményeknek megfelelően lett közzétéve. Amennyiben ez nem lehetséges, 

a 2. pontban ismertetett hivatkozási formát alkalmazzuk. 

mailto:bartha.ildiko@law.unideb.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.287254
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2. Ha nem érhető el (vagy nem teljes terjedelemben) a forrás nyilvános 

weboldalon, a forrást a megfelelő szövegrész után szögletes zárójelben jelöljük 

meg, az alábbi formai szabályok szerint hivatkozva: 

Könyveknél:  

[Sivák József–Vigvári András (2012): Rendhagyó bevezetés közpénzügyek 

tanulmányozásába. Budapest: Complex] 

Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében:  

[Mickiewicz, Ellen (2000): InstitutionalIncapacity, theAttentive Public, and 

Media PluralisminRussia. In: Richard Gunther, Richard–Mughan, Anthony 

(eds.): Democracy and the Media. Cambridge: Cambridge University Press., pp. 

85–121.] 

Folyóiratban megjelent tanulmány esetében:  

[Selck, J. Torsten (2004): OntheDimensionality of European Union Legislative. 

In: Journal of TheoreticalPolitics. Vol. 16., No. 2. April, pp. 203–222.] 

Hetilapokban/napilapokban megjelent, szerző nélküli írások hivatkozása: 

[Közös rendszer – felkészült irányítás (2011). In: Szabadhajdú Városi Hetilap, 

2011. 21. évf. 42. sz. (12. 20.) 4–5. old.] 

Mindegyik fenti esetben az alábbiak szerint kérjük a pontos oldalszám 

megjelölését, amennyiben szükségessé válik: magyar szakirodalomnál „34–54. 

old.” és angol szakirodalomnál „pp. 34–54.” 

Kérjük, hogy a szerzők a tervezett tanulmány részét képező képeket, ábrákat 

vagy táblázatokat is külön dokumentumban is küldjék el (ábrák és táblázatok 

esetében olyan formátumban, amelyben lehetséges ezek szerkesztése - 

diagramoknál excelben). 
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