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Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója a Magyar Országgyűlés által 
beterjesztett törvényjavaslatokról   

Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé  
terjesztett és 2010. december 13-14-én, hétfőn és kedden elfogadott törvényjavaslatairól

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a 
Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 

1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről 
szóló törvényjavaslat 

Az  Európai  Közösség  és  a  Moldovai  Köztársaság  között  az  engedély  nélkül  tartózkodó  személyek 
visszafogadásáról szóló 2007-es megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy Moldova, illetve valamely európai 
uniós tagállam részletes szabályokat (illetékes hatóság, határátkelők, stb.) tartalmazó végrehajtási jegyzőkönyvet 
készítsen.
Ugyanebben a témában van egy korábbi, kétoldalú (tehát magyar-moldáv, nem pedig uniós) megállapodás. A 
törvényjavaslat  a  korábbi  megállapodást kihirdető  törvény  hatályvesztését  az  uniós  megállapodás  alapján 
kialakított végrehajtási jegyzőkönyv nemzetközi hatálybalépéséhez igazítja.

Szavazások az önálló irományról T/1803. szám

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.13.17:13:10 az önálló indítvány elfogadása 347 15 1 Elfogadott

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről 
az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról 

szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat 

A  törvény  módosítja  az  EU és  Svájc  között  létrejött,  a  személyek  szabad  áramlásáról  szóló  szerződésben 
résztvevőként  szereplő  államok  listáját:  újonnan  belekerül  Bulgária  és  Románia  is  a  felsorolásba. 
Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége a törvényi kihirdetés.
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Szavazások az önálló irományról T/1804. szám

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.13.17:17:40 az önálló indítvány elfogadása 360 0 0 Elfogadott

2010.12.13.17:18:14 sürgős kihirdetés kérése 359 2 0 Elfogadott

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az  egyezmény,  melyhez  Magyarország  1985-ben  csatlakozott,  szabályozza  a  függelékeiben  felsorolt  közel 
35 000  állat-  és  növényfaj  nemzetközi  kereskedelmét.  A  részes  felek  rendszeres  időközönként  konferenciát 
tartanak, ekkor van lehetőség a függelékek módosítására. A konferenciákat követően rendszerint sor kerül az új 
függelék kihirdetésére (ez legutóbb a 2008. évi LIII. törvénnyel történt meg), ezúttal is erről van szó.
A módosítások 2010. június 23-án, illetve 24-én nemzetközi jogilag hatályba léptek.

Szavazások az önálló irományról T/1809. szám

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.13.17:41:41 az önálló indítvány elfogadása 359 0 0 Elfogadott

Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással
összefüggésben történő módosításáról törvényjavaslat elfogadásáról

A  fővárosi és megyei  kormányhivatalokról,  valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi  integrációval  összefüggő  törvénymódosításokról  szóló  törvény,  amely  –  amellett,  hogy  rendelkezik  a 
területi  kormányhivatalok  felállításáról  –  jelentősen,  többek között  a  munkanapokban való  határidő-számítást 
illetően  módosítja  a  Ket.-et is.  Ennek  eredményeként  a  Ket.  rendelkezései  2011.  január  1-jei  hatállyal  – 
főszabályként – ismét naptári napban számított határidőket tartalmaznak. 
A módosítás  eredményként  az egyes  eljárási  határidők három munkanapról  öt  napra,  öt  munkanapról  nyolc 
napra, nyolc munkanapról tíz napra, tíz munkanapról tizenöt napra, tizenöt munkanapról húsz napra, huszonkét 
munkanapról harminc napra, harmincöt munkanapról pedig ötven napra módosulnak. A törvényben a fentiektől 
eltérő  mértékű  (például  kettő  vagy  harminc  munkanapos)  eljárási  határidők  is  értelemszerűen  módosításra 
kerülnek, illetve a hatvan napos határidők helyett két hónap, a kilencven napos határid ők helyett pedig három 
hónap kerül megállapításra.
A közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatos  határidők naptári napban vagy hónapban való számítására 
vonatkozó változtatások  az egyes ágazatai törvények módosítása keretében történnek meg. A törvényjavaslat 
érinti az integrált ügyfélszolgálati irodákat is, melyek 2011. január 1-jétől kiemelt szerepet kapnak a jövőben a 
hatósági eljárások és szolgáltatások lefolytatásában való közreműködésük révén.
A közigazgatási hatósági eljárási határidők naptári napban való megállapítása elsősorban az ügyfelek jogainak és 
érdekeinek védelmét hivatott segíteni, az ügyintézés számukra kiszámíthatóbbá, kényelmesebbé válik. A korábbi 
Ket. ugyanis az eljárási határidő munkanapokban való meghatározásával alapvetően a hatóságoknak kedvezett.
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Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:52:26 sürgősség elfogadva 259 61 42 Elfogadott

2010.11.29.17:07:38 részletes vitára bocsátás 312 48 0 Elfogadott

2010.12.13.17:51:04 az önálló indítvány elfogadása 310 53 0 Elfogadott

2010.12.13.17:51:41 sürgős kihirdetés kérése 302 63 0 Elfogadott

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról 

A javaslat abból indul ki, hogy a jó erkölcs, az üzleti tisztesség, az üzleti etika, a szerződésben foglaltak tisztelete 
még  a  legkiélezettebb  piaci  verseny  körülményei  között  is  a  közösség  által védendő  olyan  érték,  amelyek 
esetében mindenképpen törekedni kell a különböző érdekek érvényesülésének egyensúlyban tartására. Ebben a 
tevékenységben az államnak és ezen belül is az Országgyűlésnek meghatározó szerepe van. 
Az Alkotmány értelmében az Országgyűlés rendelkezik azzal a közjogi felhatalmazással, hogy meghatározza, 
mely  magatartásformákat  tart  társadalmilag  elítélendőnek,  illetve,  hogy  képviselje  az  általános  társadalmi 
felfogást. A Magyarországot 2010-ben sújtó rendkívüli időjárási körülmények miatt a mezőgazdasági termelőket 
100 milliárd forintos nagyságrendű kár érte. Számos területen az árvíz, a belvíz, a jégverés megakadályozta a 
termés  időben  történő  betakarítását,  rengeteg  esetben  egészben  vagy  részben  meg  is  semmisítette  azt.  A 
rendkívüli  természeti  helyzetek  miatt  több  helyen  veszélybe  kerültek  a  2011.  évi  mezőgazdasági  termelést 
megalapozó munkálatok is. Az előzőekben említett rendkívüli helyzet felszínre hozta a mezőgazdasági termények 
piacán érvényesülő szerződéses rendszer ellentmondásait  is. A mezőgazdasági termelőket a gazdasági és a 
piaci  körülmények  számos esetben — jobb  meggyőződésük ellenére  — olyan termény értékesítéséről  szóló 
szerződések  aláírására  kényszerítették,  amelynek  egyes  rendelkezései  tárgyilagos  mérlegelés  szerint  is  jó 
erkölcsbe ütközőnek, és így semmisnek minősülnének egy per esetében. E szerződésekben ugyanis fedezeti 
vásárlásokra köteleznék a termelőket olyan esetben is, amikor a szerződött terménymennyiség vagy annak egy 
része a termelőnek fel nem róható okból nem is termett meg.
E szerződéses kikötések – esetleges alkalmazásuk esetén – azon túl, hogy az elháríthatatlan külső ok miatti 
teljes  kockázatot  a  termelőre  hárítja,  sok  esetben  együtt  járhat  a  mezőgazdasági  termelő  gazdasági 
ellehetetlenülése  mesterséges  előidézésének  a  lehetőségével  is.  A  jogalkotói  beavatkozást  megalapozó 
közérdek  az  ilyen  helyzetek  kezelése.  A  gazdasági  ellehetetlenülés  szélére  került  termelők  szociális 
problémáinak kezelése ugyanis végső soron állami feladat.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.17:08:58 részletes vitára bocsátás 362 0 0 Elfogadott

2010.12.13.17:58:30 az önálló indítvány elfogadása 316 50 0 Elfogadott

2010.12.13.17:59:04 sürgős kihirdetés kérése 316 49 0 Elfogadott
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A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról 

 A most bevezetendő módosítások – a rendelkezésre álló tárgyi, személyi és egyéb feltételek keretei között – 
tovább csökkentik  az  ügyfelek  adminisztrációs  terheit és  a  lehetőségek  határain  belül  tovább  gyorsítják  az 
eljárásokat, az áttekinthetőbb szabályozás pedig elősegíti az MVH hatékonyabb végrehajtási tevékenységét, és 
ezzel egyidejűleg növeli a jóhiszeműen és jogszerűen eljáró ügyfelek érdekeit szolgáló végrehajtás biztonságát. 
I. Az ügyfelek számára kedvezőbb eljárási szabályok
1. A jogcímrendeletek kihirdetésére vonatkozó klauzula beiktatása 
A  Tv.  5.  §  g) pontjára  vonatkozó  javaslat  kiszámíthatóvá  teszi  az  intézkedésekben  való  részvételt,  illetve a 
támogatások igénybevételét. 
2. Az eljárási alapelveket kiegészítő rendelkezés 
Az ügyfelek érdekét is szem előtt tartva, a költségtakarékosság és a hatékonyság növelése új alapelvként kerül 
kimondásra a törvényben.
3. Ügyintézési határidő 
A  hatályos  szabályozás  szerint  a  hivatal  a  hiánypótlási  felszólítást  az  ügyintézési  határidő  kezdetét  követő 
negyvenöt munkanapon belül köteles kibocsátani 
4. Jogutódláshoz kapcsolódó rendelkezések: 
A törvény hatálya alá tartozó intézkedések sajátossága, hogy a kérelembenyújtási időszak rendkívül rövid és 
jogvesztő. 
5. Pénzügyi tárgyú rendelkezések:
A javaslat bevezeti a fizetési kedvezmény alkalmazására vonatkozó szabályokat. 
6. Az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó rendelkezések  
A javaslat alapján az ügyfél-nyilvántartási adatok változása miatt előírt bejelentési kötelezettségüknek eleget nem 
tevő  ügyfeleket  először  fel  kell  szólítani  a  teljesítésre,  és  csak  a  felszólítás  eredménytelenségét  követően 
szabható ki kötelező jelleggel mulasztási bírság. 
II. A hatékonyabb végrehajtást elősegítő szabályok
1.  A kérelmet benyújtó ügyfélen kívül más, ügyfélnek minősülő személy az iratanyag nem nyilvános adatai közül 
csak azokat ismerhesse meg, amelyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek. 
2.  Kötelező lehet  az érintett  ügyfelek számára,  hogy az intézkedésben való  részvétel  iránti  kérelmüket  csak 
telefaxon nyújtsák be. 
3. A  hiánypótlás  lehetőségének  megteremtésével  a  jogalkotó  az  kívánta  lehetővé  tenni,  hogy  a  magyar 
gazdálkodók minél szélesebb körben vehessék igénybe a közösségi támogatásokat. 
4. Az eljárások gyorsítását célozza az a rendelkezés is, amely kizárja a kérelemnek az ügyfél kérelme alapján, 
szubjektív okokból történő felfüggesztését. 

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:50:37 sürgősség elfogadva 302 58 0 Elfogadott

2010.11.29.17:08:22 részletes vitára bocsátás 313 48 0 Elfogadott

2010.12.13.18:00:15 az önálló indítvány elfogadása 256 97 15 Elfogadott
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Egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról

A  2010.  évi  LII.  tv.  hatályba  lépése  óta  eltelt  rövid  időszak  alatt  is  egyértelművé  vált,  hogy  a  beszűkülő 
költségvetési mozgástér, a szigorú fiskális fegyelem, valamint a felmerült katasztrófák káros következményeinek 
enyhítése - a hagyományos fejlesztési  banki feladatkör megőrzése mellett  -  indokolja  a korábbiakhoz képest 
szélesebb körű fejlesztési banki eszközök rendelkezésre állását.  A javaslat ezért lehetővé tenné, hogy az MFB 
Zrt.  befektetett  pénzügyi  eszköz,  forgóeszközigény,  fejlesztési  vagy  forgóeszköz  hitel,  illetőleg  kölcsön 
kiváltásának,  pénzügyi  intézmény pénzügyi  szolgáltatási  tevékenységének és a  tulajdonában álló,  illetőleg a 
rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok finanszírozására is nyújthasson hitelt, illetve kölcsönt. 

A javaslat  visszaállítja a 2004. június 1-ig hatályos szabályozást, azaz az MFB Zrt.-től történő osztalék elvonás 
tilalmát. Ez elsősorban garanciális  jelentőségű,  hiszen  a fejlesztési  banki  működést  alapvetően elhatárolja  a 
kereskedelmi banki működéstől, ahol elsődleges szempont a jövedelem, illetve eredménytermelő képesség. A 
javaslat  emellett  az  összeférhetetlenségi  szabályok  körében lehetővé teszi,  hogy az  MFB Zrt.  alkalmazottja 
vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amellyel szemben az MFB Zrt.-nek kitettsége áll fenn.
A  javaslat  az  átláthatóság,  a  köztulajdonnal  való  felelős  gazdálkodás  érdekében  áttöri  a  banktitok  Hpt.-ben 
megfogalmazott  szabályát,  az  ügyfél  személyére  és  az  ügylet  összegére  vonatkozó  adatok  ugyanis  nem 
minősülnek  banktitoknak.  A  javaslat  kifejezetten  kimondja,  hogy  nem  minősül  banktitoknak  az  MFB  Zrt. 
tulajdonában álló, illetőleg a rábízott vagyon körébe tartozó gazdasági társaságok tulajdonlásával, tulajdonosi 
irányításával  összefüggő adat. A  javaslat  ezen szabályai  megerősítik  a  közérdekű adatok nyilvánosságához 
fűződő jogokat, és a korábbiakhoz képest mélyebb átlátást biztosítanak a banki működésben. A javaslat a banki 
szerepkör megerősítését a nagyobb nyilvánosság biztosításával (is) korlátozza.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka
Ige
n

Ne
m

Tart
.

Eredmény

2010.11.29.17:05:48 részletes vitára bocsátás 296 60 0 Elfogadott

2010.12.13.18:08:40 az önálló indítvány elfogadása 298 68 0 Elfogadott

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról 

Az  egyes  büntető  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  T/1673.  számú törvényjavaslat  hat  büntető  tárgyú, 
továbbá három ágazati törvényt módosít az alábbi indokok miatt.
1. A Javaslat megalkotásának  elsődleges célja, hogy biztosított legyen a vonatkozó jogszabályok egyes uniós 
jogforrásoknak való megfelelése.
A  környezet  büntetőjog általi  védelméről  szóló  2008/99/EK irányelvet  2010.  december  26-ig  kell  átültetni. A 
magyar  környezetvédelmi  büntetőjogi  szabályok  nagy  része  már  jelenleg  is  megfelel  az  irányelvben 
meghatározottaknak,  de a Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) egyes 
tényállásai  (visszaélés  radioaktív  anyaggal,  környezetkárosítás,  természetkárosítás)  tekintetében  kisebb 
pontosítások szükségesek, illetve a háttérjogszabályban,  az Aetv.-ben szükséges megadni  az ártalmatlanítás 
fogalmát.  A Javaslat emellett az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban 
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való figyelembevételéről  szóló 2008/675/IB kerethatározat rendelkezéseinek hazai  jogba történő átültetését is 
elvégzi.
2. A Be. további módosítását egyrészt az Alkotmánybíróság egyes határozatai, másrészt az egyes rendészeti 
tárgyú  és  az  azokkal  összefüggő  törvények  módosításáról  szóló  T/1426.  számú  törvényjavaslatban  (a 
továbbiakban: T/1426. számú törvényjavaslat) foglalt előírások indokolják.
2.1. A 72/2009. (VII. 10.) AB határozat szerint a tárgyaláson történő bizonyítás garanciája az ügyész tárgyaláson 
való jelenléte, ezért az Alkotmánybíróság – a Be. azon rendelkezéseinek megsemmisítésével, amelyek előírják, 
hogy mikor kötelező az ügyész részvétele a tárgyaláson – általános érvényűvé tette a tárgyaláson történő ügyészi 
részvételt.  A  Javaslat  a  fenti  AB  határozatban  foglaltakhoz  igazítja  a  Be.  és  az  Ütv.  ügyészi  részvétellel 
kapcsolatos rendelkezéseit.  (Ehelyütt  említendő meg, hogy a Javaslat  – a T/1426. számú törvényjavaslatban 
foglaltaknak megfelelően – módosítja az Ütv. titkos információgyűjtéssel kapcsolatos előírásait is.)
2.2. A T/1426. számú törvényjavaslat  lehetőséget teremt arra, hogy a belső bűnmegelőzési  és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerv megbízhatósági  vizsgálatot  végző tagja a megbízhatósági  vizsgálat  során törvényben 
meghatározott  szabálysértést  vagy bűncselekményt  követhessen el.  Ezzel  összhangban jelen  törvényjavaslat 
megteremti  a  jogszabályi  alapot  arra,  hogy  –  hasonlóan  a  fedett  nyomozókra  vonatkozó,  jelenleg  hatályos 
szabályokhoz  –  bizonyos  esetekben  a  megbízhatósági  vizsgálatot  folytató  szervek  tagjaival  szemben  a 
feljelentést el lehessen utasítani, illetve a nyomozást meg lehessen szüntetni.
A T/1426. számú törvényjavaslat kiterjeszti a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés bűncselekményi 
körét,  ezzel  összhangban  szükséges  módosítani  a  Be.-ben  a  titkos  adatszerzésre  vonatkozó  szabályozást, 
tekintettel  arra,  hogy  a  titkos  információgyűjtés  eredményének  felhasználhatóságát  a  Be.  részben  a  titkos 
adatszerzés  törvényben  meghatározott  feltételeinek  fennállásához  köti.  A  Be.  módosítása  egyebekben  arra 
tekintettel indokolt, hogy a titkos adatszerzést a nemzetbiztonsági szakszolgálat mellett más szerv is jogosult 
legyen végrehajtani.
3. Az  Európa  Tanács  Strasbourgban,  1999.  január  27-én  kelt  Korrupcióról  szóló  Büntetőjogi  Egyezmény 
Kiegészítő  Jegyzőkönyve  kötelező  hatályának  elismerése  érdekében  a  Javaslat  kiegészíti  a  Btk.  hivatalos 
személy fogalmát a választottbíróval, így – a jegyzőkönyv előírásainak megfelelően – a jövőben büntetendő lesz 
a választottbírák aktív és passzív vesztegetése.
A Javaslat értelmében – reagálva a társadalmi és szakmai igényekre – 2011. január 1-jétől büntethetővé válik a 
lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet szabályainak megszegése is.
4. A kábítószer  csekély  és jelentős mennyiségének fogalmát  a Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978.  évi  IV. 
törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: Btké.) 
határozza  meg.  A  Btké.  23.  §  (1)  bekezdése  szerinti  felsorolás  csak  a  leggyakrabban  előforduló  anyagok 
esetében rögzíti  a  csekély  mennyiségre  irányadó határértéket,  egyéb anyagok esetében akkor  beszélhetünk 
csekély  mennyiségű  kábítószerről,  ha  a  tiszta  hatóanyag-tartalom  élettani  hatása  legfeljebb  0,9  gramm 
morfinbázis élettani hatásával megegyező.
A  szakmai  tapasztalatok  alapján  a  Btké.  fenti  bekezdését  ki  kell  egészíteni  olyan  új  anyagokkal  (pszilocin, 
pszilocibin,  mCPP és BZP),  amelyek vonatkozásában az  utóbbi  években számos alkalommal  követték el  a 
visszaélés kábítószerrel bűncselekményt, és ezért ezen anyagok tekintetében a továbbiakban nem az említett 
mennyiségű  morfinbázis  élettani  hatásához  viszonyítva,  hanem  egyedileg  szükséges  megadni  a  csekély 
mennyiség felső határát. A Javaslat a Btké. 23. § (1) bekezdés a) pontját ennek megfelelően módosítja.
5. A Javaslat egyebekben elvégzi a büntető tárgyú törvények tekintetében az időközben meghaladottá vált, vagy 
a jogalkalmazási tapasztalatok szerint pontatlan előírások javítását.

Szavazások az önálló irományról
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Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:58:25 sürgősség elfogadva 262 105 0 Elfogadott

2010.11.29.17:07:01 részletes vitára bocsátás 251 19 86 Elfogadott

2010.12.13.17:55:42 az önálló indítvány elfogadása 255 112 0 Elfogadott

2010.12.13.17:56:19 az önálló indítvány elfogadása 256 111 0 Elfogadott

2010.12.13.17:56:55 sürgős kihirdetés kérése 257 109 0 Elfogadott

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény módosításáról

A  kistérségek  összehangolt  fejlesztésének  előmozdítása,  az  önkormányzati  közszolgáltatások  színvonalának 
kiegyenlített emelése érdekében alkotta meg a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvényt.
A kistérségi lehatárolás kialakítása óta eltelt időszak, a település-együttesek együttműködésében bekövetkezett 
tapasztalatok  indokolják  az  akkor  kialakított  lehatárolás  megváltoztatását.  Az ajkai  kistérség esetében tarjuk 
fontosnak  a  lehatárolás  megváltoztatását  oly  módon,  hogy  létrejöjjön  Devecser  központtal  egy  új  kistérség. 
Korábban járási székhely volt bírósággal, földhivatallal, a központjával létrejövő új kistérség hatékonyabban tudná 
ellátni feladatait.
A változással érintett kistérségek, települések:
Ajkai kistérség:
Ajka, Bakonypölöske, Csehbánya, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Noszlop, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd.
Devecseri kistérség:
Adorjánháza,  Apácatorna,  Borszörcsök,  Csögle,  Dabrony,  Devecser,  Doba,  Egeralja,  Iszkáz,  Kamond, 
Karakószörcsök,  Kerta,  Kisberzseny,  Kiscsősz,  Kispirit,  Kisszőlős,  Kolontár,  Nagyalásony,  Nagypirit,  Oroszi, 
Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.14. 08:54:59 Az önálló indítvány elfogadása 270     0 0 Elfogadott

2010.12.14. 08:55:39 Sürgős kihirdetés 271 0 0 Elfogadott

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár választás lebonyolításával 
összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat kihirdetés előtti összefoglalója

A kormány által beterjesztett törvényjavaslat 2010. január 31-ig megteremti – akár pályakezdőként, akár önkéntes 
döntés  alapján  –  a  pénztártagoknak  azt  a  rendelkezési  lehetőséget,  hogy  számlájuk  vezetését  a 
társadalombiztosítási  nyugdíjrendszer  vegye  át.  Azok  a  személyek,  akik  2011.  február  elseje  előtt  vonulnak 
nyugdíjba és magán-nyugdíjpénztár tagok az ő esetükben szintén fennáll a visszalépés lehetősége. 
A  társadalombiztosítási  nyugdíjrendszerbe  visszalépő  magán-nyugdíjpénztári  tagok  megkapják  nyugdíjcélú 
megtakarításuk reálhozamát, melyet akár önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba helyezhetnek el vagy átutalhatják 
a  társadalombiztosítási  nyugdíjrendszerben létrehozandó egyéni  számlájukra.  Azok  a  magán-nyugdíjpénztári 
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tagok, akiknek a reálhozama negatív, úgy lépnek vissza az társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, mintha ki 
sem léptek volna onnan, azaz a nyugdíjcélú befizetésük inflációval növelt összegét teljes mértékben jóváírja az 
állam.  A kormány által beterjesztett törvényjavaslat megteremti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben az 
egyéni számlanyilvántartás jogszabályi hátterét.
Azoknak  a  magán-nyugdíjpénztári  tagoknak,  akik  meg  szeretnék  tartani  magán-nyugdíjpénztári  tagsági 
jogviszonyukat, nekik erre vonatkozóan 2011. január 31-ig nyilatkozatot kell tenniük.  A kormány által benyújtott 
zárószavazás előtti módosító tartalmazza az igazolási kérelemnek a benyújtási lehetőségét, illetve meghatározza 
azt az időpontot, amely időponttól jogvesztő hatályú a nyilatkozattétel, tehát a volt magánnyugdíj pénztári tag ezt 
követően visszakerül a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A törvényjavaslat szerint,  aki nem lép vissza a 
társadalombiztosítási  nyugdíjrendszerbe,  annak  2011.  december  31.  után is  fizetnie  kell  a  kötelező magán-
nyugdíjpénztári tagdíjat (munkavállalóként 10%-os mértékben), de ettől a naptól fogva ő már nem lesz jogosult a 
társadalombiztosítási  nyugellátásra. Szerzett  jogai  azonban  nem  sérülnek, hiszen  az  eddig  az  időpontig 
megszerzett társadalombiztosítási ellátási jogosultsága megmarad, mégpedig úgy, hogy, az eddig megszerezett 
jogosultság alapján a nyugdíjba vonuláskor egyénenként megállapított  résznyugdíjra lesz jogosult. A magán-
nyugdíjpénztárban  maradó  tag  szociális  biztonságát  ezen  társadalombiztosítási  nyugdíjrendszerből  kapott 
résznyugdíj,  illetve az önkéntes magánpénztári  rendszerből  kapott járadék és rászorultság esetén a szociális 
ellátórendszerből származó támogatás együttesen biztosítja. 
Arra a 14 hónapra vonatkozóan, amíg a magán-nyugdíjpénztári tagdíjak átutalása felfüggesztésre kerül, addig a 
nyugdíjjáradék teljes mértékben az állami pillérből kerül megállapításra. 
A törvényjavaslat létrehozza az úgynevezett Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapot, melynek fő feladata a 
magán-nyugdíjpénztárakból  a  társadalombiztosítási  nyugdíjrendszerbe  történő  visszalépéssel  kapcsolatos 
pénzügyi kérdések szabályozása. Az Alap jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek eszközei csak a 
költségvetési  törvényben  meghatározott  előirányzat  javára  történő  befizetésre,  illetve  az  államadósság 
csökkentésére fordíthatóak. Az Alap portfóliójába tartozó vagyon kezelését az Államadósságkezelő Központ Zrt. 
lája  el.  Az  Alap  működését  és  gazdálkodását  pedig  az  Állami  Számvevőszék  ellenőrzi. Az  Alap  legfőbb 
döntéshozó szerve az Alap Irányító Testülete. Az Alap Pénzforgalmi Számláját a Magyar Államkincstár, míg az 
értékpapír  számláit  az  Államadósságkezelő  Központ  Zrt.  vezeti.  Az  Alapnak  átadott,  a  Magyar  Állam  által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az átadást követően be kell vonni, így azok forgalom tárgyai 
nem lehetnek.
Tekintettel  az Államadósságkezelő Központ  Zrt.  tevékenységének  kibővülésére szükséges az államháztartási 
törvényt is módosítani.
A pénztárak működési költségét a befizetés 0,9 %-ában maximálja a javaslat. Ennek érdekében, figyelembe véve 
a  PSZÁF által  végzett  számításokat,  tagonként  265  forint  levonása  elegendő  forrást  biztosítana  a  magán-
nyugdíjpénztárak részére, hogy ellássák a jogszabályban előírt kötelező feladataikat. A javaslat alapján a magán-
nyugdíjpénztárak  a  működési  költségeiket  elsősorban  a  tartalékaikból,  illetve  ezen  levonásból  kellene,  hogy 
finanszírozzák.
A  törvényjavaslat  szerint  a  magán-nyugdíjpénztárak  vagyonkezelésre  fordítható  kiadásainak  maximuma  a 
vagyonhoz viszonyított 0,2 %-os mértékű.
A javaslat adókedvezményt biztosít az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárakba történő átutalás esetére 
és ezáltal támogatja az önkéntes nyugdíjcélú megtakarításokat. A kormány által benyújtott zárószavazás előtti 
módosító  javaslat  azt  biztosítja,  hogy  a  visszalépő tagnak  kifizetett  tagdíj  kiegészítések,  illetve  reálhozamok 
adómentesen felvehetőek legyenek. A kormány által benyújtott zárószavazás előtti módosító indítvány pontosan 
meghatározza, hogy azok a magánnyugdíj pénztári tagok, akik 2011. 12. 01-ét követően magánnyugdíj pénztári 
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tagdíjat  fizetnek  és  tagok  maradtak,  ettől  az  időponttól  10% tagdíjat  fizetnek  a  nyugdíjpénztáruknak,  de  a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe nem kötelezhetők járulékfizetésre.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.21:06:50 részletes vitára bocsátás 281 8 0 Elfogadott

2010.12.13.19:09:03 az önálló indítvány elfogadása 250 58 43 Elfogadott

2010.12.13.19:09:40 sürgős kihirdetés kérése 251 57 45 Elfogadott

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat 

.

A javaslat azokat a törvénymódosítási javaslatokat tartalmazza, amelyek összefüggnek a 2011. évi költségvetési 
törvénnyel,  illetve  az  abban  foglalt  előirányzatok  megalapozásával,  vagy  összefüggnek  az  államháztartás 
működésével.  Ennek  megfelelően  a  legterjedelmesebb  része  az  államháztartási  törvény  egyes  pontjainak 
megváltoztatását  tartalmazza,  hozzáigazítva  az  előírásokat  a  költségvetésben  hozott  változásokhoz,  illetve 
változtatva bizonyos eljárási rendeken, például az európai uniós pénzekkel kapcsolatos eljárási szabályokon. 
Módosításra kerül ezen felül az „általános tartalék” elnevezés „rendkívüli kormányzati intézkedésekre”.
A javaslatcsomag másik meghatározó eleme az önkormányzati törvényt módosítja, több ponton is illeszkedve az 
ezen a területen meghozott változtatásokhoz: egyebek között a kerületek és a főváros forrásmegosztásának, 
vagy a körjegyzőségek működésének területén. A javaslat a több tucat módosításra javasolt jogszabály között 
szerepelteti a közoktatási és a felsőoktatási törvényt is.
Fontos eleme a csomagnak, hogy  tovább csökkenti a bürokráciát, és 2010. december 31-ével megszünteti a 
Költségvetési Tanács (KT) titkárságát. A KT háromtagú lesz a jövőben: tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az 
Állami Számvevőszék elnöke, valamint egy, az államfő által hat évre kinevezett kiemelkedő tudású közgazdász. 
A tagok illetményre, ellátásra nem jogosultak.  A KT véleményt nyilváníthat a költségvetési törvényjavaslatról, az 
Országgyűlés által elfogadott, a köztársasági elnök aláírására váró költségvetési törvényről, illetve javasolhatja az 
államfőnek,  hogy a költségvetési  törvényt  küldje vissza az Országgyűlésnek.  Kiszélesedik továbbá az Állami 
Számvevőszék  (ÁSZ)  ellenőrzési  hatásköre:  az  ellenőrzési  jogosultságot  kiterjesztik  az  önkormányzati 
forrásokból juttatott támogatásokra, illetve meghatározott célra történő ingyenes vagyonjuttatásokra is, valamint 
az államháztartási forrásokból részesülő közcélú szervezetek gazdálkodási tevékenységének egészére.
Jövő  év  végéig  lehetőség  lesz  az  offshore-vagyonok  hazahozatalára:  16  százalékos  adót  fizethet  a 
magánszemély a külföldön szerzett jövedelme után, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló 
jövedelmét legkésőbb 2010. október 31. napjáig bevételként elszámolta, vagy az legkésőbb 2010. október 31. 
napjáig  a  külföldi  társaság  bankszámláján  szerepelt.  A  csomag  tartalmazza  azt  a  rendelkezést  is,  hogy  a 
költségvetési törvényjavaslattal összhangban a 2010 novemberét megelőzően esedékes nyugdíjjárulék és tagdíj 
esetén, ha a jövedelem kifizetésére 2011. január 1-jét követően kerül sor, a pénztártag nyugdíjjáruléka a mai 1,5 
százalék helyett 2 százalékra emelkedik.

Szavazások az önálló irományról
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:40&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:40&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:40&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:40&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:03&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:03&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:03&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.19:09:03&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.21:06:50&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.21:06:50&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.21:06:50&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:59:07 sürgősség elfogadva 308 60 0 Elfogadott

2010.11.22.13:57:36 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 332 5 0 Elfogadott

2010.11.29.17:04:00 részletes vitára bocsátás 296 59 0 Elfogadott

2010.12.13.18:49:57 az önálló indítvány elfogadása 255 90 0 Elfogadott

2010.12.13.18:50:32 az önálló indítvány elfogadása 254 91 0 Elfogadott

2010.12.13.18:51:09 sürgős kihirdetés kérése 253 92 0 Elfogadott

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A javaslat salátatörvény, melynek  elsődleges célja egyes pénzügyi tárgyú uniós jogi aktusok hazai jogrendbe 
történő átültetése, emellett több technikai jellegű pontosítást is tartalmaz. Újraszabályozza a tőzsdei kivezetést, 
valamint az ügyfelek számára vonzóbbá teszi a lakás-takarékpénztárak igénybevételét.
Lehetővé  teszi,  hogy  a  lakás-előtakarékossági  szerződést  ne  csak  a  lakás-előtakarékoskodó,  illetve  a 
kedvezményezett,  hanem  ezen  személyek  közeli  hozzátartozója  is  felhasználhassa  lakáscélra,  emellett 
megkönnyíti  a  családok  részére,  hogy  több  szerződést  is  felhasználhassanak  egy  adott  lakáscél 
megvalósításához. 8-ról 10 megtakarítási évre hosszabbodik meg az állami támogatás nyújtásának időtartama, 
így növelhető az egy szerződéssel elérhető maximális szerződéses összeg. A javaslat enyhíti az áthidaló kölcsön 
nyújtására vonatkozó korlátokat.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.02.17:00:34 sürgősség elfogadva 245 83 0 Elfogadott

2010.11.29.17:05:10 részletes vitára bocsátás 251 63 43 Elfogadott

2010.12.13.18:58:53 az önálló indítvány elfogadása 297 53 0 Elfogadott

2010.12.13.18:59:28 sürgős kihirdetés kérése 297 52 0 Elfogadott

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat
A törvényjavaslat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény újrakodifikált 
változatát  tartalmazza. A Felügyelet  a Magyar Köztársaság pénzügyi  közvetítő rendszert  felügyelő,  ellenőrző, 
szabályozó és önálló alkotmányos szerve, amely törvényben meghatározott módon felelős a pénzügyi közvetítő 
rendszer zavartalan működéséért.
A Felügyelet  elnökét  olyan rendelet  kiadására  jogosítja  majd fel,  amely  törvénnyel,  kormányrendelettel  és a 
Magyar  Nemzeti  Bank  elnökének  rendeletével  nem  lehet  ellentétes.  A  javaslat  a  Felügyelet  részére  önálló 
szabályozási  hatáskört  (rendeletalkotást)  biztosít,  szabályozza  a  felügyeleti  biztos  intézményére,  a  Pénzügyi 
Békéltető  Testületre,  valamint  a  Pénzügyi  Stabilitási  Tanács  működésére  vonatkozó  előírásokat,  emellett 
lehetővé teszi továbbá a Felügyelet számára a közérdekű igényérvényesítés kezdeményezését.

Szavazások az önálló irományról
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:59:28&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:59:28&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:59:28&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:58:53&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:58:53&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:58:53&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:05:10&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:05:10&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:05:10&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:05:10&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:00:34&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:00:34&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:00:34&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:51:09&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:51:09&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:51:09&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:50:32&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:50:32&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:50:32&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:49:57&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:49:57&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:49:57&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:04:00&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:04:00&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:04:00&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.13:57:36&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.13:57:36&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.13:57:36&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:59:07&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:59:07&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:59:07&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.02.17:01:26 sürgősség elfogadva 292 42 0 Elfogadott

2010.11.29.17:04:36 részletes vitára bocsátás 294 63 0 Elfogadott

2010.12.13.18:55:09 az önálló indítvány elfogadása 300 48 1 Elfogadott

2010.12.13.18:55:46 az önálló indítvány elfogadása 294 56 0 Elfogadott

2010.12.13.18:56:23 sürgős kihirdetés kérése 294 56 0 Elfogadott

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről 

A nemzeti  adatvagyon védelme állami  feladat,  amelynek ellátását  csak  az állam tudja  garantálni.  Ezért  van 
szükség állami szerepvállalásra az adatnyilvántartások üzemeltetése kapcsán.
A  magánérdekek  helyett  a  nemzeti  adatvagyon  részét  képező  nyilvántartások  állami  fennhatóság  alá 
helyezésével ismét a közérdek érvényesülhet az informatikai vagyonkezelésben is. 
Az állampolgárok, vállalkozások adatainak nyilvántartása, feldolgozása  biztonságosabbá és olcsóbbá válik. Az 
adatvagyon kezelését illetően az előző kormány szemlélete hibás volt, ezért ezen a területen is átfogó és teljes 
megújulásra van szükség. 
Fontos ezen a területen is a közbizalom helyreállítása, és az eddig még nyomokban sem tapasztalható digitális 
közbizalom kialakítása.
A törvény meghatározza a  nemzeti adatvagyon és az elektronikus adatfeldolgozás fogalmát, rögzíti  az állami 
nyilvántartások esetében érvényesítendő alapvető biztonsági követelményeket, rögzíti, hogy adatfeldolgozó csak 
állami szerv vagy állami tulajdonú gazdasági társaság lehet a kiemelt védelmet élvező nyilvántartások esetében. 
A  fentieknek  megfelelően  módosítja  az  ágazati  törvények  vonatkozó  szakaszait  és  lehetővé  teszi  a 
nyilvántartások jogszerű felhasználását akadályozó cselekmények büntetőjogi szankcionálását.
A törvényjavaslat  továbbá módosítja  a Büntető Törvénykönyvet is és  bevezeti  a nemzeti  adatvagyon körébe 
tartozó  állami  nyilvántartás  elleni  bűncselekmény kategóriáját.  A  változás  biztonságosabb,  hatékonyabb  és 
gazdaságosabb feladatellátást tesz lehetővé.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:57:44 sürgősség elfogadva 263 60 45 Elfogadott

2010.11.29.17:06:27 részletes vitára bocsátás 310 46 0 Elfogadott

2010.12.13.18:10:03 az önálló indítvány elfogadása 313 52 0 Elfogadott

2010.12.13.18:10:39 az önálló indítvány elfogadása 316 50 0 Elfogadott

Budapest, 2010. december 14.
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:55:09&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.18:55:09&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
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