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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 20-án, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól és határozatairól és politikai  
nyilatkozatáról

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
törvényjavaslat 

A törvényjavaslat (médiatörvény) a ciklus elején megkezdett médiaszabályozást teljesíti ki, a korábbi vonatkozó 
jogi szabályozás gyökeres újragondolásával. Míg a nyáron benyújtott médiacsomag a médiaszolgáltatások és a 
tömegkommunikáció  szabályozásának általánosabb elvi-szimbolikus és intézményes kereteit  jelöli  ki,  addig a 
médiatörvény-javaslat  ezen  keretet  tölti  fel  részletekbe  menően  tartalommal  (tartalomszabályozás, 
piacszabályozás,  közszolgálat,  a  médiahatóság  eljárásrendjének  rögzítése).  A  médiatörvénnyel  kiteljesedő 
szabályozás lehetővé teszi a közszolgálati média működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét és 
a pazarló párhuzamosságok megszüntetését, valamint megnyugtatóan rendezi a piaci szereplők működésének 
ellenőrzését. Összességében pedig olyan szabályozást teremt, amely megfelel a XXI. század kihívásainak, és a 
gyakorlatban valóban betartatható.
A médiatörvény-javaslat négy fő pillére és súlyponti elemei:
Tartalomszabályozás

- a vonatkozó  (audiovizuális  médiaszolgáltatásokról  szóló)  EU irányelv  implementálása,  amelyet  2009 
decemberéig kellett volna átültetni

- a gyermekvédelmi szabályok megőrzése és ésszerű kiterjesztése a lekérhető médiaszolgáltatásokra
- a magyar és az európai  kultúra védelme az EU műsorkvótákra irányuló szabályainak átvételével  és 

kiegészítésével (közszolgálatban és a zenei rádiók tekintetében)
- a reklámszabályok ésszerűsítésre, a szabad piac elősegítése a legfontosabb közérdekű korlátozások 

megtartása mellett
- a „jelentős  befolyásoló erejű”  médiaszolgáltatók többletterhei  (hírműsorok,  a  hallási  fogyatékkal  élők 

kiszolgálása, eredeti nyelven bemutatott filmek)
Piacszabályozás

- nyilvántartásba  vételi  eljárás  egyszerűsödése  és  garanciákkal  való  körülbástyázása  (a  regisztráció 
formális, a megtagadására okot adó körülmények taxatív felsorolása)

- pályázati eljárás alkotmányossá tétele az analóg rádiók esetében
- a  „közösségi  médiaszolgáltatás”  új  minősítés  meghatározása  (a  közműsorosok  és  a  nem 

nyereségérdekeltek  helyett)  –  ezek  a  közszolgálati  célokat  szolgáló,  de  nem  közszolgálati 
médiaszolgáltatások

- a „jelentős befolyásoló erejű” (JBE) médiaszolgáltatók meghatározása (15% közönségarány felett)
- a  piaci  koncentráció  kontrollja  –  35%  közönségarány  felett  kötelezettségek:  nem  indítható  újabb 

médiaszolgáltatás, és valamilyen módon a sokszínűség érdekében módosítani kell a médiaszolgáltatás 
tartalmán
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- a műsorterjesztők bizonyos médiaszolgáltatásokat (közszolgálati és közösségi) kötelesek továbbítani
- a JBE médiaszolgáltatók és a műsorterjesztők tulajdonában álló médiaszolgáltatók kötelesek műsoraikat 

terjesztésre felajánlani
Közszolgálati médiaszolgáltatás

- új, olcsóbb, áttekinthetőbb, hatékonyabb rendszer
- erősödő civil kontroll: Közszolgálati Testület és Kódex
- feladatmegosztás, párhuzamosságok megszüntetése
- MTI: hírszolgáltatás

Hatóság
- a konvergens hatóság egységes szabályozása
- új, pontosan körülírt, garanciákkal biztosított eljárás
- minden döntés bíróság által felülvizsgálható
- új „társszabályozási” eljárás – európai szinten is újdonság

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.13:52:37 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 356 4 1 Elfogadott

2010.11.29.13:59:15 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 317 47 1 Elfogadott

2010.12.06.17:08:36 részletes vitára bocsátás 253 106 0 Elfogadott

2010.12.21.00:49:00 az önálló indítvány elfogadása 256 87 0 Elfogadott

2010.12.21.03:37:08 az önálló indítvány elfogadása 248 35 16 Elfogadott

2010.12.21.03:37:38 sürgős kihirdetés kérése 249 51 0 Elfogadott

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat 

A törvényjavaslat a Nemzeti Kulturális Alapról (NKA) szóló, 1993 óta érvényben lévő törvényt módosítja az azóta 
megváltozott jogszabályi környezetnek és a megfogalmazott kulturális szakmai észrevételeknek megfelelően. A 
javaslat  egyrészt  lehetővé  teszi,  hogy  az  NKA forrásaihoz  megfelelő  pályázat  esetén  bárki  hozzájuthasson, 
kitágítva a lehetséges pályázók körét a műemléki felújításra pályázó társasházakra is. Másrészt rugalmasabbá és 
ellentmondásmentessé teszi  az NKA forrásainak  felhasználását,  valamint  orvosolja  az Állami  Számvevőszék 
azon bírálatát, amely szerint az NKA megfelelő működését gátolja, hogy az nem használhatja fel előirányzat-
maradványát.  A  javaslat  továbbá  a  közpénzekből  nyújtott  támogatásokkal  kapcsolatos  összeférhetetlenségi 
kérdéseket is rendez, megszüntetve a törvényben jelenleg fennálló, zavaró párhuzamosságokat.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.20.14:21:14 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 306 49 0 Elfogadott

2010.12.20.20:57:26 az önálló indítvány elfogadása 248 2 76 Elfogadott
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2010.12.20.20:58:08 sürgős kihirdetés kérése 249 2 75 Elfogadott

 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat 
A javaslat az új médiaszabályozással összhangban, az újonnan létrehozott médiahatóság megfelelő működése 
érdekében módosítja az Alkotmányt. Egyfelől beemeli az alkotmányba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot 
(NMHH), rögzíti elnöke megválasztásának körülményeit, illetve a hatóság beszámolási kötelezettségét és annak 
módját. Másfelől rendeletalkotási jogot biztosít az NMHH elnöke számára, amennyiben az nem áll ellentétben 
más hatályos jogszabállyal.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.13.13:58:44 az ülés napirendjének módosítása/kiegészítése 233 105 8 Elfogadott

2010.12.20.17:52:00 az önálló indítvány elfogadása 259 110 0 Elfogadott

2010.12.21.03:36:24 sürgős kihirdetés kérése 266 32 1 Elfogadott

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kihirdetés előtti összefoglalója

A  kormány  által  2010.  november  12-én  benyújtott  egészségügyi  „salátatörvény”  a  Nemzeti  Együttműködés 
Programjában foglalt célkitűzések mentén haladva módosította az ágazat főbb törvényeit. 
A gyógyszerforgalmazásról szóló törvény újraírja a patikaalapítási szabályokat, és az új törvényjavaslat szerint a 
betegek  érdeke  a  gyógyszerellátás  rendszerében  minden  más  szempontot  megelőz.  Cél  a  gyógyszertárak 
nemzeti érdekkörben tartása, a szakemberek személyes felelősségének érvényesülése. 
1. A  már  működő  gyógyszertári  vállalkozások  tulajdonosainak  két  lépcsőben  teszik  lehetővé  az 

átrendeződést: a gyógyszerésznek 2014. január 1-jéig 25 százalékos gyógyszerészi tulajdonrészt; 2017. 
január 1-jéig többségi, 50 plusz 1 százaléknyi részt kell megszereznie a patikát működtető gazdasági 
társaságban.

2. Azokban  a  gyógyszertárakban,  ahol  a  gyógyszerész  már  jelenleg  is  többségi  tulajdonos,  a 
tulajdonhányad vonatkozásában változás nem lesz. 

3. Az off-shore cégek gyógyszertár tulajdonlásból történő kizárása 2011. április 1-jei határidővel.  
4. A  gyógyszer-nagykereskedők  tulajdonrésze  megmarad  azzal,  hogy  annak  aránya  az  előzetesen 

meghatározott  gyógyszerészi  25,  illetve  50  plusz  1  százaléknyi  tulajdonrész  figyelembevételével 
csökken. 

5. A gyógyszertárláncok  megmaradhatnak,  figyelembe  véve  a  25  és  50  plusz  1  százaléknyi  tulajdoni 
arányt, de nem szerezhetnek további tulajdont. 

6. Szabályozzák a különböző, nem tb-támogatott készítmények vásárlásához csatolt reklámokat: a jövőben 
csak  egyfajta  törzsvásárlói  marketinget  enged  a  törvény.  Ezt  pedig  szigorúan  a  gyógyszerészi 
gondozáshoz - ingyenes, patikában elvégezhető szűrésekhez - kötik.

7. Új  gyógyszertárat  csak  ott  lehet  létesíteni,  ahol  nincs  patika  vagy  50  000  lélekszámot  meghaladó 
település esetében egy üzletre legalább 4000, egyéb településen legalább 4500 lakos jut, valamint a 
meglévő  közforgalmú  gyógyszertárak  bejárata  és  az  új  közforgalmú  gyógyszertár  bejárata  között 
ötvenezer  lélekszámot  meghaladó  városokban 250 méter,  egyéb településeken legalább  300 méter 
távolság van.
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Alapellátás ösztönzési rendszerének átalakítása
A többletteljesítmény után járó plusz pénzzel egészül ki a háziorvosi finanszírozás, a többletmunkáért járó pénzt 
védőoltásokra  való  ösztönzésért,  a  különböző  szűrésekkel  és  a  kedvezőbb  árú  hatóanyag  felírásáért  ad  a 
kormányzat.  Az ösztönzőrendszert  a patikusnál  is  használják,  ők is plusz bevételre számíthatnak a rendszer 
alapján, ha például szintén az olcsóbb, generikus készítményt ajánlják a betegnek. Az orvosoknak járó juttatás 
mértéke  és  összege  azonban  konkrétan  nem  kerül  megjelenítésre  az  erre  vonatkozó  kormányrendeletben, 
hanem az a háziorvosi indikátor rendszerre vonatkozó számítások alapján kerül majd kalkulálásra.
Az  ellátási  igényekhez  rugalmasabban alakítható  rendszer  kialakítása/súlyponti  kórház  fogalmának  eltörlése, 
ágyak bebetonozásának megszüntetése, rendszer-átrendezés törvényi kereteinek megteremtése
Eltörölik  a  súlyponti  kórházak  fogalmát,  és  módosítják  a  kapacitások  átcsoportosításának  szabályait.  A 
törvényjavaslat lehetőséget nyújt, hogy nem évente, hanem háromévente fogják a kapacitásokat felülvizsgálni; az 
intézmények egymás között  köthetnek szerződést kapacitásátadásról  anélkül,  hogy az egész szolgáltatást  át 
kellene  adnia;  egy  kórház  házon  belül  csoportosítson  át  ellátást.  Az  egészségügyi  intézmény  fenntartója 
kezdeményezheti  a  saját  fenntartású  kórházak  kapacitásátcsoportosítást,  azzal,  hogy  az  átcsoportosítás  a 
szolgáltatók összkapacitásának mennyiségét nem változtathatja meg.
Életpályamodell alapjai, humánerőforrás monitoring
Részletekbe  menően  szabályozzák,  hol  és  milyen  adatokat  kell  az  ágazat  dolgozóiról  nyilvántartani,  annak 
érdekében,  hogy  valid  adatokra  épülő  humánerőforrás-monitoring  rendszert  tudjanak  kialakítani.  Az 
életpályamodellben szereplő stratégiai lépések segítségével javítják a dolgozók helyzetét és ezáltal közvetetten 
az egészségügyi ellátás színvonalát. 
A  Semmelweis-napot  - július  1-jét -  munkaszüneti  nappá  nyilvánítja  az  egészségügyi  dolgozókra  és 
egészségügyben dolgozókra kiterjedően, a munka elismerése és presztízsének emelése céljából.  
Közfeladatot ellátó személy az egészségügyi dolgozó
Az uóbbi években jelentősen elszaporodtak az egészségügyi dolgozókkal szembeni erőszakos cselekmények, 
amelyeket  közfeladataik  ellátása  során  szenvedtek  el.  Ezen  összetett  probléma  komplex  megoldásához 
-hasonlóan például  a pedagógusokhoz - járulhat  hozzá többek között  az egészségügyi  dolgozók fokozottabb 
büntetőjogi védettsége is. 
Fiókgyógyszertárak – vidéki gyógyszerellátás jobbítására szolgál
A fiókgyógyszertár létesítésének szabályozása azon esetben, amikor a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár 
nem akar, vagy nem tud fiókgyógyszertárat létesíteni.  Ez a javaslat megalapozhatja azt a távlati  célt,  hogy a 
falvakban minden háziorvosi székhely településen legalább fiókpatika működhessen.
Házhozszállítás
A gyógyszert, csak a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás jogszabály szerint arra jogosult 
szakdolgozója  szállíthatja  házhoz,  megköveteli  a  házhoz  szállító  személy  tekintetében  a  szakképzettséget. 
Azonban  a  gyógyászati  segédeszközök  házhoz  szállítása  vonatkozásában  —mivel  a  házhoz  szállítás  jóval 
kiterjedtebb, mint a gyógyszerek esetében — nem követeli meg a szakképzettséget.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:51:31 sürgősség elfogadva 302 58 0 Elfogadott

2010.12.06.17:06:42 részletes vitára bocsátás 293 42 14 Elfogadott

2010.12.20.20:00:30 az önálló indítvány elfogadása 239 55 33 Elfogadott

2010.12.20.20:00:58 sürgős kihirdetés kérése 249 55 38 Elfogadott
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Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) az első hazánkba települő Európai Uniós Intézmény. Az 
Intézet elsődleges feladata az egyetemek, kutatóintézetek és az üzleti szféra partnerségén alapuló ún. tudás- és 
innovációs  közösségek  (Knowledge  and  Innovation  Communities  –  KIC)  megalakulásának  elősegítése, 
működésük támogatása. (Egyelőre három KIC létezik – a klímaváltozás, a megújuló energiák és az információs 
és kommunikációs technológia területén – , mindháromnak van magyar résztvevője.) A Székhely-megállapodás 
aláírása 2010. március 23-án megtörtént, hatályba lépésének feltétele a kihirdetés.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.20.14:31:27 sürgősség elfogadva 349 12 0 Elfogadott

2010.12.20.23:10:31 az önálló indítvány elfogadása 330 1 0 Elfogadott

2010.12.20.23:11:22 sürgős kihirdetés kérése 338 0 0 Elfogadot

A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről szóló politikai nyilatkozat

Benyújtás időpontja: 2010. november 26.
Ifjúsági, szociális, családügyi  és lakhatási bizottsági tárgyalás:  
2010. december 2. 
Parlamenti általános vita: 2010. december 13.
Parlamenti részletes vita: 2010. december 14.
Elfogadva: 2010.12.20. 17:48:47

Az elfogadott nyilatkozat legfontosabb pontjai
A Javaslat garantálja

• az egyéni számlavezetés intézményét az állami nyugdíjrendszerbe átlépő, korábbi 
kötelező magán-nyugdíjpénztártagoknak,

• az állami rendszerbe átlépőknek az egyéni számlára történő befizetések értékállóságát,
• a kötelező magán-nyugdíjpénztárból az állami rendszerbe átlépők veszteségeinek jóváírását,

• az állami rendszerbe átlépők esetleges hozamának adómentességét, ha 2011. január 31-ig átléptek és 
hozamukat kivették,

• hogy ki lesz vizsgálva a magánnyugdíj-pénztári tagok befizetéseivel való gazdálkodás körülményeit

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.14.08:53:29 részletes vitára bocsátás 227 24 13 Elfogadott

2010.12.20.17:48:47 az önálló indítvány elfogadása 261 51 43 Elfogadott

 „A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslatról
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Az Ötv. alpolgármesteri tisztségre vonatkozó szabályainak módosítását a tisztség megszűnésére vonatkozó okok 
több,  eltérő  jogszabályi  helyen  történő  szabályozása  teszi  szükségessé.  Az  ellentmondásra  is  okot  adó 
rendelkezések  összhangba  hozása  és  a  többszörös-és  túlszabályozás  elkerülése  érdekében  indokolt  a 
jogszabály módosítása.
A javaslat szerint akkor szűnne meg az alpolgármester megbízatása, ha a képviselő-testület a polgármestere 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízatását visszavonja.
A  törvényben  új  szabályozással  jelenik  meg  a  polgármesteri  tisztség  összeférhetetlenségi  okok  miatti 
megszűnése:  a  rendelkezések  az  országgyűlési  képviselői  mandátum  összeférhetetlenségi  megszűnéséhez 
közelítenek.
Több aljegyző megválasztását is lehetővé teszi a javaslat második fele, a fővárosban, a fővárosi kerületekben, a 
megyei jogú városokban és a megyei önkormányzatok vonatkozásában.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.06.17:04:34 részletes vitára bocsátás 286 52 0 Elfogadott

2010.12.20.17:30:36 az önálló indítvány elfogadása 291 60 0 Elfogadott

2010.12.20.17:31:13 sürgős kihirdetés kérése 296 61 0 Elfogadott

 „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény módosításáról 

Az Ötv. alpolgármesteri tisztségre vonatkozó szabályainak módosítását a tisztség megszűnésére vonatkozó okok 
több,  eltérő  jogszabályi  helyen  történő  szabályozása  teszi  szükségessé.  Az  ellentmondásra  is  okot  adó 
rendelkezések  összhangba  hozása  és  a  többszörös-és  túlszabályozás  elkerülése  érdekében  indokolt  a 
jogszabály módosítása.
A javaslat  szerint akkor szűnne meg az alpolgármester megbízatása, ha nem választják meg önkormányzati 
képviselőnek, amennyiben megválasztották képviselőnek, akkor az alakuló ülés napján, továbbá az (1) bek. b,d-j. 
pontjaiban,  valamint  ha  a  képviselő-testület  a  polgármestere  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített 
többséggel megbízatását visszavonja.

A polgármesteri illetmény emelésére van lehetőség a jelenlegi szabályozásban, azonban alacsonyabb illetmény 
megállapítására  nincs  lehetőség,  hiszen  az  újonnan  megválasztott  polgármester  illetménye  nem  lehet 
alacsonyabb, mint az előző polgármesteré.
Költségtakarékossági szempontok miatt is indokolt tehát a korlátozás hatályon kívül helyezése.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.06. 
17:05:26

részletes vitára 
bocsátás

292 51 0 Elfogadott

2010.12.20. 
17:32:30

az önálló indítvány 
elfogadása

300 62 0 Elfogadott
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2010.12.20. 
17:33:02

sürgős kihirdetés 
kérése

300 63 1 Elfogadott

Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kihirdetés 
előtti összefoglalója

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1998. évi LXXXI. törvény az utóbbi években több olyan módosításon 
esett  át,  amely  megnehezítette  az  eljárási  szabályokat,  továbbá  a  nyugdíjba  vonulók  nyugellátásának 
megállapítási rendjét, illetve a nyilvántartást nehezítette. (Ilyen volt például: nyugdíj mellett munkavállalók 0,5 %-
os  emelése,  az  egyéni  munkáltatói  nyilvántartó  lap  [NYENYI  lap]  beküldésének  megváltozása,  valamint  a 
közigazgatási eljárás határidőinek rugalmatlansága stb.)
II. A benyújtott javaslat legfontosabb pontjai
Nők 40 év jogosultság utáni nyugdíjba vonulása
A  jelen  benyújtott  javaslat  legfontosabb  eleme,  hogy  a  Kormány  választási  ígéretéhez  híven  kívánja 
megteremteni  a  lehetőséget  a  hosszú  munkaviszonnyal rendelkező  nők nyugdíjkedvezményének 
megteremtésére, a nők kettős – családi és munkahelyi – szerepvállalásának, a családi helytállás mellett  elért 
hosszú munkaviszonyának elismerésére. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a javaslat nem a szolgálati időből indul ki, hanem az úgynevezett jogosultsági 
időből,  ami azt jelenti,  hogy legalább 32 év munkavégzéssel  eltelt  időhöz legfeljebb 8 év gyermekneveléssel 
töltött  idő párosulhat. A törvényjavaslat ebben az esetben azt is jelenti, hogy ha valaki például több gyermek 
nevelése esetén is csak 3 évet töltött el gyermekneveléssel, akkor értelemszerűen 37 év munkavégzéssel eltelt 
idővel kell rendelkeznie.
Az elfogadott módosító és kapcsolódó javaslatok következtében azonban a jogosultsági idő - ha a jogosult a saját 
háztartásában öt  gyermeket  nevelt  –  egy  évvel,  minden további  gyermek esetén  további  egy-egy  évvel,  de 
legfeljebb hét évvel csökken.

Nevelt gyermekek száma Gyermekneveléssel  eltöltött  idő 
(TGYÁS, GYED, GYES, GYET)

Munkaviszonyban 
(munkavégzéssel) töltött idő

5 gyermek  legfeljebb 9 év 31 év
6 gyermek legfeljebb 10 év 30 év
7 gyermek legfeljebb 11 év 29 év
8 gyermek legfeljebb 12 év 28 év
9 gyermek legfeljebb 13 év 27 év
10 gyermek legfeljebb 14 év 26 év
11 gyermek legfeljebb 15 év 25 év

Ugyancsak az elfogadott módosító javaslatok miatt jogosultsági időnek minősül továbbá azon szolgálati idő is, 
mely  alatt  a  jogosult  a  súlyosan  fogyatékos  gyermekére  tekintettel  ápolási  díjban  részesül.  Azoknak  a 
hölgyeknek, akik súlyosan fogyatékos gyermekükre tekintettel ápolási díjban részesülnek, elegendő harminc év 
jogosultsági idő megszerzése ahhoz, hogy öregségi teljes nyugdíjat kapjanak. 
Tekintettel  arra,  hogy a nyugdíj  megállapítás szabályait  ez a módosítás nem változtatja  meg,  így a nyugdíj 
kiszámításánál az ipari tanuló éveket, valamint a felsőfokú, nappali tagozatos tanulmányok idejét, a munkanélküli 
ellátás időtartamát – ebben a nyugdíjba vonulási formában is figyelembe vesszük. Például az érintett hölgy 14 
éves korában ipari tanulónak ment és 17 éves kora óta munkát végez, akkor 40 év munkaviszony után, 57 éves 
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korában vonulhat teljes összegű öregségi nyugdíjba. A nyugdíj kiszámításánál azonban 40+3 év alapján kerül 
megállapításra a nyugdíj összege, azaz a 40 év jogosultsági idő után a hölgy részére a nettó átlagkeresetének 
80%-a jár,  de a 3 ipari tanuló év is beleszámít a szolgálati időbe, így a hölgy 57 évesen magasabb összegű 
nyugdíjat; összesen a nettó átlagkeresetének 86%-át kapja meg a nyugdíja induló összegeként!
 Tehát a kedvezményes konstrukció alapja: a nők munkaviszonyban, egyéni vagy társas vállalkozóként, illetve 
más kereső tevékenységgel eltöltött hosszú életpálya és a nők kettős családi és munkahelyi szerepvállalásának 
elismerése.
A törvényjavaslat külön rendezi a nyugdíj mellett munkát vállalók nyugdíj növelésének szabályait, mert eddig csak 
365 nap biztosítási jogviszony után lehetett érvényesíteni a 0,5 %-os nyugdíjnövelést.   A  bruttó munkabérből 
számított 0,5 %-os emelést a jövőben töredék év esetén is érvényesíteni lehet és ha valaki korábbi években 
megszerzett keresetek alapján kéri nyugdíja növelését, akkor azt az infláció mértékével valorizálni kell. Külön 
lehetőségként biztosítja a törvénymódosítás a rokkantsági nyugdíj megszűnését követően nyugdíjba vonulók 0,5 
%-os nyugdíj növelését visszamenőleges hatállyal.
A törvényjavaslat módosítja a kivételes méltányosság gyakorlásával kapcsolatos szabályokat, mert egyszerűbbé 
és olcsóbbá teszi az eljárást azzal, hogy egyszerűsített döntést kell hozni ezekben az eljárásokban és azokat 
nem  kell  hivatalos  iratként  kézbesíteni.  Ez  azt  jelenti,  hogyha  valaki  jogosulttá  válik  méltányossági 
nyugdíjemelésre, vagy kivételes nyugellátás megállapítására, illetve méltányossági nyugdíjsegély folyósítására, 
akkor arról nem kell hagyományos közigazgatási határozatot hozni. (Új forma: a kivételes rehabilitációs járadék 
megállapításának lehetősége.)
Fontos új  szabály, amely igazodik a nők 40 év jogosultsági  idő után történő nyugdíjba vonulásához, hogy a 
biztosított (munkaviszonnyal rendelkező) személy nem csak a nyugdíjkorhatár előtt 10 évvel, hanem legfeljebb 
naptári  évenként egyszer kérheti  a szolgálati idejének, valamint a korkedvezményre és egyéb foglalkozáshoz 
kapcsolódó kedvezményre jogosító idejének megállapítását. 
A  törvényjavaslat  továbbra  is  hatályban  tartja  a  korkedvezményre  jogosító  munkakörök  jegyzékét,  így  az  új 
jogosultsági feltételek kidolgozásáig további két évre hatályban tartja ezeket a munkaköröket.
A 2008.  január  elsejétől  bevezetett  rehabilitációs járadék  igénybe vétele  esetén  pontosítja  a  járadék melletti 
kereső tevékenységből származó jövedelem havi mértékének felső határát és ezzel hozzáigazítja a rokkantsági 
nyugdíjban részesülő, kereső tevékenységet folytatók jövedelemkorlátozásához.
Az  elfogadott  zárószavazás  előtti  módosító  javaslat  eredményeként  a  munkáltatóknak  megszűnik  a 
nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartólapos adatszolgáltatási kötelezettsége (NYENYI lap). 

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.22.17:02:06 sürgősség elfogadva 298 62 0 Elfogadott

2010.11.29.13:58:10 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 316 46 0 Elfogadott

2010.12.06.17:06:05 részletes vitára bocsátás 291 56 0 Elfogadott

2010.12.20.19:36:46 az önálló indítvány elfogadása 254 15 73 Elfogadott

2010.12.20.19:37:14 sürgős kihirdetés kérése 250 53 39 Elfogadott

Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényről
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:37:14&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:37:14&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:37:14&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:37:14&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:36:46&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:36:46&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:36:46&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.19:36:46&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:06:05&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:06:05&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:06:05&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.13:58:10&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.13:58:10&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.13:58:10&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.17:02:06&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.17:02:06&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.17:02:06&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


A  törvénycélja,  hogy  az  élelmiszerkereskedelem  szereplői  közül  a  beszállítókat  megvédje  a  tisztességtelen 
kereskedői magatartás miatt bekövetkező károktól, konkrétan meghatározza azt a kereskedői magatartást, amely 
a magyar élelmiszerkereskedelemben nem kívánatos.
Nem kívánatos: 
1. a  kereskedő  üzleti  érdekeit  szolgáló  költségek  –  így  különösen  üzletlétesítéssel,  üzemeltetéssel, 

működéssel,  a  terméknek  a  kereskedő  által  igénybe  vett  logisztikai  egységből  másik  logisztikai 
egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek – részben vagy egészben történő 
áthárítása a beszállítóra. 

2. A kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába 
történő nyújtásának időtartamánál hosszabb időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre 
vonatkozó beszállítói hozzájárulás kikötése. 

3. A termék ellenértékének a beszállító részére a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy 
általi birtokba vételét követő harminc napon túli kifizetése. 

4. A terméknek  a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén 
önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé.

5. A kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj 
felszámítása a beszállító felé. 

Kiköti: hogy  a  kereskedő  által  a  beszállító  hozzájárulásával  a  végső  fogyasztónak  nyújtott  árengedmény 
fogyasztó  irányába történő  nyújtásának  végső  időpontjától  számított  harminc  napon belül  a  kereskedőnek  a 
nyújtott árengedményről és az azzal érintett termékmennyiségről el kell számolnia a beszállító felé.
A kereskedő számlakompenzáció érvényesítése esetén annak tényéről az érvényesítés napjától számított tizenöt 
napon belül értesíti a beszállítót. 
 Az üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a beszállító által a kereskedőtől igénybe vehető szolgáltatások tartalmát. 
A  szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításával újra szabályozza a 
szőlőtelepítés egyes kérdéseit.
A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb  intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény  módosításával finomítja a  beruházásokra 
vonatkozó részt.
A  Nemzeti  Földalapról  szóló  2010.  évi  LXXXVII.  törvény  módosítása  által   a   Nemzeti  Földalap  számára 
naprakész vagyonnyilvántartást vezetését írja elő.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.20.14:27:05 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 296 62 0 Elfogadott

2010.12.20.22:18:20 az önálló indítvány elfogadása 305 3 39 Elfogadott

2010.12.20.22:18:53 sürgős kihirdetés kérése 308 1 40 Elfogadott

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat

Fő üzenet: „Tartalék nélkül nincs hadsereg!”
A tartalékos rendszer feltöltését több ütemben tervezi a szaktárca. A védelmi tartalék az első szint, amely 2011. 
január  1-én lép életbe.  Ennek keretében önkéntesek fogják őrizni  az 57 működő katonai  objektumot,  a nem 
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:53&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:53&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:53&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:53&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:20&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:20&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:20&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:18:20&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.14:27:05&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.14:27:05&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.14:27:05&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


működőket  pedig  továbbra  is  civil  őrző-védő  cégek  fogják  biztosítani.  Ezen  kívül  a  védelmi  tartalékosok 
katasztrófahelyzetben  is  behívhatók  lesznek.  Önkéntes  védelmi  tartalékos  vállalja,  hogy  közreműködik  a 
honvédség feladatainak ellátásában. A védelmi tartalékosok katonai egyenruhát viselhetnek, ha a honvédség 
érdekében végeznek tevékenységet. A Honvédelmi Minisztériummal kötik meg a szerződést, és maximum 200 
óra/hó időtartamra láthatják el a védelmi tartalékos beosztást, és ezalatt az idő alatt a Honvédelmi Minisztériumtól 
(katonai) fizetést kap. Összességében elmondható, hogy a 2011-es év lesz a tapasztalati év, mely év végére 
2039 olyan védelmi tartalékos lesz, akik teljes mértékben megfelelnek a követelményeknek.
2012. első negyedévétől tervezi a minisztérium a  műveleti tartalékos rendszer felállítását. Az önkéntes alapon 
szerveződő műveleti  tartalék tagjai vállalják,  hogy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben (azaz a Hjt.-ben) meghatározott feltételrendszer alapján 
rendelkezésre állási díj ellenében rendelkezésre áll, és a behívást követően tényleges katonai szolgálatot teljesít. 
Ez lényegében a volt szerződéses katonákra támaszkodik, akik létszáma jelenleg 13 000 főre tehető, és teljes 
értékű tartaléknak minősülnek, hiszen bármikor bevethetőek, mert rendelkeznek megfelelő katonai kiképzéssel és 
tapasztalattal. 
A tartalékos rendszer második pillére egy nyilvántartást képezne. A kiképzett tartalékos, valamint a potenciális 
hadköteles  csak  rendkívüli  állapot  vagy  megelőző  védelmi  helyzet  idején,  a  hadkötelezettség  bevezetését 
követően teljesíthet tényleges katonai szolgálatot.
A kiképzett hadkötelesek csoportjába tartoznak azok a volt katonák, akik nem akarnak szerződést kötni a Magyar 
Honvédséggel, de minősített időszakban (mint például, megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet) behívhatók.
A potenciális hadkötelesek csoportjába minden 18 és 40 év közötti férfi tartozik. Ők lennének utoljára behívhatók 
minősített időszakban, hiszen ők nem rendelkeznek semmilyen katonai múlttal, kiképzéssel. 
A törvény még határoz a következőkről:  a katonai  felsőoktatási  intézményben eddig ösztöndíjas hallgatóként 
definiált  tanuló  helyébe  a  honvéd  tisztjelölt  elnevezés  lép.  A  honvéd  tisztjelölt  pedig  ezen  túl  az  önálló 
állománytáblával  rendelkező katonai  szervezethez,  a  MH Ludovika Zászlóalj  állományába tartozik,  a Honvéd 
Vezérkar főnöke közvetlen alárendeltségébe. A Zászlóalj az általános szabályok szerint tart fenn haditechnikai 
eszközöket és anyagokat.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:56:59 sürgősség elfogadva 262 105 0 Elfogadott

2010.12.06.17:07:24 részletes vitára bocsátás 312 44 0 Elfogadott

2010.12.20.18:39:31 az önálló indítvány elfogadása 301 63 0 Elfogadott

2010.12.20.18:40:06 az önálló indítvány elfogadása 299 64 0 Elfogadott

2010.12.20.18:40:39 sürgős kihirdetés kérése 299 64 0 Elfogadott

A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló határozati javaslat

A 2010. október 4-én vörösiszap katasztrófa következett be Kolontár és Devecser térségben. 2010. október 6-án 
a Kormány a 245/2010 (X. 6.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki Vas, Veszprém és Győr-Moson-
Sopron  megye  közigazgatási  területére,  azonban  a  veszély  elhárítása  és  a  károk  felszámolása  a  károk 
mértékénél fogva hosszabb ideig tartó feladatot jelent. Az Országgyűlés ennek megfelelően a 98/2010. (X. 19.) 
OGY határozatban felhatalmazta a Kormányt, hogy 2010. december 31-ig a veszélyhelyzetet meghosszabbítsa. 
Időközben  azonban  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  egy  későbbi  katasztrófa  megelőzését  szolgáló  védművek 
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http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:40:39&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:40:39&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:40:39&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:40:06&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:40:06&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:40:06&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:39:31&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:39:31&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:39:31&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:07:24&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:07:24&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:07:24&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:56:59&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:56:59&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:56:59&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


elkészítése  a  kedvezőtlen  időjárás  miatt  a  rendelkezésre  állónál  sokkal  több  időt  vesz  igénybe.  Így  a 
veszélyhelyzet fenntartása 2011. március 31-ig Veszprém megyében indokolt.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.20.14:30:37 sürgősség elfogadva 310 52 0 Elfogadott

2010.12.20.22:50:00 az önálló indítvány elfogadása 301 2 37 Elfogadott

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat

A  Javaslat  célja  az  MH Ludovika  Zászlóalj  önálló  katonai  szervezetként  való  létrehozása.  Ezáltal  a  katonai 
felsőoktatásban  résztvevő  hallgatók  képzése  részben  katonai  szervezet  keretében  zajlik,  amely  biztosítja  a 
katonai nevelést és szocializációt, a katonai életpályára való felkészítést segíti elő. Ezzel erősíthető a nemzeti 
tisztképzés,  továbbá a  katonai  felsőoktatási  intézmény  működésének  katonai  jellege.  A  Javaslat  elfogadása 
személyi, tárgyi, költségvetési többletigényt és plusz költségvetést nem generál, annak fedezete a honvédelmi 
tárca fejezet költségvetéséből biztosítható.
Így az állománytáblán külön sorban jelenik meg a 600 fős honvéd tisztjelölt.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.16.09:53:32 sürgősség elfogadva 260 105 0 Elfogadott

2010.12.20.18:41:42 az önálló indítvány elfogadása 300 65 0 Elfogadott

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 

A  Busztv.  módosításával  biztosítható,  hogy  a  közösségi  közlekedésben  működő  szolgáltatók  egyre  inkább 
környezetbarát  és  energia-hatékony autóbuszokat  üzemeltessenek.  Ennek  érdekében  az  autóbuszos 
közszolgáltatási személyszállítási kötelezettséget ellátó szolgáltatók kiválasztása során is elbírálási szempontként 
meg kell jelennie, valamint a közszolgáltatási feladatok meghatározása körében az ellátásért felelősök számára 
feladatként kell meghatározni a környezetkímélő és energia-hatékony járművek alkalmazását. 
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http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:41:42&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:41:42&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.18:41:42&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:53:32&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:53:32&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.09:53:32&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:50:00&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:50:00&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:50:00&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.22:50:00&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.14:30:37&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.14:30:37&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.14:30:37&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


A  számos  európai  országban  alkalmazott  gyakorlatnak  megfelelően hazánkban  is  lehetővé  válik,  hogy  az 
autóbusz-társaságok (szolgáltatók) az autóbuszok és az épsége, a buszvezetők és az utasok élete testi épsége 
és  vagyontárgyainak  védelme érdekében kamerás  megfigyelést  végezhessenek  az autóbusz-állomásokon,  a 
megállóhelyeken és a járműveken, valamint az egyéb közösségi közlekedésben használt járműveken. A törvény 
módosítás szigorú adatkezelési garanciákat tartalmaz a visszaélések elkerülésére.

A vasúti közlekedésről szóló törvénymódosítással az ún. kisvasutak (turisztikai vasutak), a sífelvonók és a saját 
célú  pályahálózat  (iparvágányok)  működtetése  a  továbbiakban  működési  engedély  és  vasútbiztonsági 
tanúsítvány nélkül is lehetséges.

A közúti közlekedés résztvevőinek nevelése, oktatása, szakképzése körében alkalmazott módosítások a képzés 
modernizációjához, az oktatás és vizsgáztatás a színvonalának emeléséhez szükséges alapvető jogi kereteket 
teremtik meg.
A közutak mentén túlzott mennyiségben és méretben feltűnő reklámtáblák a járművezetők figyelmét elterelve 
balesetveszélyes  helyzeteket  okozhatnak.  Határozott  kormányzati  szándék  ezek  érezhető  megrostálása  a 
kihelyezés engedélyhez kötésével, a szabályszegés szankcionálásával.

A  légiközlekedés  védelmével összefüggésben  álló  módosítások  egyrészt  a  légiközlekedési  hatóság 
adatkezelésére  vonatkozó,  másrészt  a  miniszteri  rendeletalkotásra  irányuló  felhatalmazó  rendelkezéseket 
tartalmaznak.

A módosítás megengedi, hogy a vasúti pályahálózatot közvetett állami tulajdonban lévő gazdasági társaság is 
működtethesse e jog átruházhatóságának tilalma mellett.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.22.17:01:09 sürgősség elfogadva 291 62 0 Elfogadott

2010.12.06.17:08:00 részletes vitára bocsátás 314 43 0 Elfogadott

2010.12.20.20:13:11 az önálló indítvány elfogadása 312 42 0 Elfogadott

2010.12.20.20:13:34 az önálló indítvány elfogadása 307 44 0 Elfogadott

2010.12.20.20:14:04 sürgős kihirdetés kérése 303 53 0 Elfogadott

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. 
(V.14.) OGY határozat módosításáról (a Gazdasági bizottságba Pősze Lajos helyett Volner Jánost alelnökké, a 

Gazdasági bizottságba Volner János helyett Rozgonyi Ernőt, a Számvevőszéki bizottságba Rozgonyi Ernő 
helyett Pősze Lajost taggá)

Az Országgyűlés a Gazdasági és informatikai bizottságba:
Pősze Lajos helyett, Volner Jánost (Jobbik)a bizottság alelnökévé,
a Gazdasági és informatikai bizottságb a
Volner János (Jobbik) helyett, Rozgonyi Ernőt (Jobbik),
a Számvevőszéki és költségvetési bizottságb a
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:14:04&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:14:04&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:14:04&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:13:34&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:13:34&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:13:34&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:13:11&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:13:11&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.20.20:13:11&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:08:00&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:08:00&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.17:08:00&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.17:01:09&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.17:01:09&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.22.17:01:09&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


Rozgonyi Ernő (Jobbik) helyett, Pősze Lajosi (független )a bizottság tagjává megválasztotta.
Budapest, 2010. december  21.
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