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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 23-án, csütörtökön elfogadott törvény – és  
határozati javaslatairól

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat 

A Bethlen Gábor Alap felváltja a Szülőföld Alapot, egyszersmind átcsoportosítja a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnál a határon túli magyarok támogatására rendelkezésre álló forrásokat, így az erre a célra szánt 
forrásokat egy  egységes, önálló, elkülönített állami pénzügyi alap kezeli. Az egységes támogatási rendszer, a 
források  központi  kezelése  lehetővé  teszi  a  párhuzamosságok  kiküszöbölését,  biztosítva  a  hatékony 
felhasználást és az átláthatóságot.

A Bethlen Gábor Alap a Magyar Állandó Értekezlet elvi iránymutatásai alapján végzi tevékenységét, ami garancia 
a  határon  túli  magyarok  véleményének  becsatornázására.  Az  Alap  forrásainak  felhasználásáért  háromtagú 
bizottság  felel.  E  bizottság  tagjai  a  nemzetpolitikáért  felelős  miniszter,  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára és a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.

A  Bethlen  Gábor  Alapba  kerül  át  az  oktatási-nevelési  támogatás,  megteremtve  a  lehetőséget  annak 
ellenőrzésére, hogy ahhoz ténylegesen a magyar iskolába és óvodába járó, magyar ajkú gyerekek jutnak hozzá. 
A  MÁÉRT-en megfogalmazott igényekkel összhangban az Alapból nemcsak a szomszédos országokban, hanem 
a világ bármely pontján élő magyarok is részesedhetnek, kedvezményezettjei vállalkozások, kiemelten mikro-, 
kis- és középvállalkozások is lehetnek.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.16:58:40 sürgősség elfogadva 216 49 42 Elfogadott

2010.11.29.17:02:25 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 308 46 0 Elfogadott

2010.12.13.17:02:29 részletes vitára bocsátás 299 61 0 Elfogadot

2010.12.23.11:53:13 az önálló indítvány elfogadása 257 64 43 Elfogadott

2010.12.23.11:53:49 sürgős kihirdetés kérése 259 67 42 Elfogadott

 „A köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. módosításáról



A törvénymódosítási javaslat három fő területen változtatja meg a jelenlegi szabályozást:

1.  A  közszolgálat  valós  szolgálattá  tételének  igényéből  indult  ki  az  a  folyamat,  melynek  eredménye  az 
államigazgatásban már megjelent. A jogviszony munkáltató általi megszüntetésének egyszerűsítése lehetőséget 
nyújt a minőségi szakembergárda kialakítására. Szükséges az önkormányzati képviselő-testületek hivatalában is 
megteremteni  a  munkáltató  általi,  indokolás  nélküli,  rövid,  -2  hónapos  felmentési  idővel-  történő  felmentés 
lehetőségét. A végkielégítés újra-szabályozását nem érinti a módosító javaslat.

2.  Az  illetmények  emelkedése jelenleg  nem a  jobb  munkavégzéshez,  hanem a  jogviszonyban  eltöltött  évek 
számához kapcsolódik. A közigazgatás hatékonyságát növelné a magasabb illetmény szélesebb körben történő 
megállapításának  lehetősége.  Ezért  szükséges,  hogy  a  hivatali  szervezet  vezetője  által  indokoltnak  tartott 
esetekben személyi illetmény megállapítása legyen lehetséges, a „kétmillió Ft-os bérplafon” határán belül.

3.  A  Ktv.  jelenlegi  szabályozása  megszabja  a  Polgármesteri  Hivatalok  vezetői  számát,  ami  egy  kisebb 
településen indokolt, hiszen így elkerülhető, hogy ne hozzanak létre túl sok vezetői szintet. Azonban a 10.000 fő 
feletti  lakosú  településeken,  a  körzetközponti  feladatot  ellátó  önkormányzatoknál,  megyei  jogú  városi 
önkormányzatoknál,  megyei  önkormányzatoknál,  fővárosi  kerületi,  fővárosi  önkormányzatnál  a  nagyobb 
hatáskörből  adódó  több  feladat  ellátása  során  a  munkavégzés  hatékonyságát  növelné  a  több  vezetői  szint 
bevezetése.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.06.13:52:40 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 296 54 0 Elfogadott

2010.12.13.17:03:49 részletes vitára bocsátás 296 65 0 Elfogadott

2010.12.23.11:57:24 az önálló indítvány elfogadása 256 116 0 Elfogadott

2010.12.23.11:58:02 sürgős kihirdetés kérése 256 115 0 Elfogadott

Összefoglalás a T/1497 számú törvényjavaslatról 
„A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. módosításáról

Egy  2008-as  jogszabályváltozás  során  a  jogalkotó  bevezette  a  kinevezett  magasabb  vezető  illetve  vezető 
fogalmakat.  A  kinevezett  vezető  esetében  a  vezetői  feladatok  teljesen  önálló  munkakört  fednek  le,  míg  a 
megbízott vezető a saját munkaköre mellett, megbízás alapján látja el a vezetői feladatokat. A kinevezett vezetői 
státusz  esetén  „visszahívásra”  nincs  lehetőség,  közös  megegyezéssel,  vagy  munkavégzésre  alkalmatlannak 
minősítés, esetleg átszervezés miatt szüntethető csak meg a jogviszony. Ez jelentősen megnehezíti a munkáltató 
helyzetét, ha meg akarja szüntetni a vezetői jogviszonyt.

Mivel a kinevezett és megbízott vezetői státuszok párhuzamosan „élnek” a törvény jelenlegi szabályozásában, 
nem állapítható meg, hogy milyen indokok alapján osztották be az ágazati vezetőket egyik vagy másik státuszba. 
A határozatlan idejű kinevezett vezetői státuszt maximálisan 5 éves határozott idejű megbízássá alakítaná át a 
javaslat.

http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.11:58:02&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
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A kinevezett  vezetők  önálló  illetményrendszere  nem  differenciál  intézménynagyságtól,  szervezeti  létszámtól, 
vezetői munka összetettségétől függően, míg korábban kereset-kiegészítés vagy jutalom formájában lehetőség 
volt a különböző vezetői teljesítmények differenciált elismerésére.

A  törvény  7.  paragrafusa,  az  „átmeneti  rendelkezések”  szabályozzák,  hogyan alakul  át  a  határozatlan  idejű 
magasabb vezetői, vezetői kinevezés.

Az  elfogadott  törvény  a  kinevezett  vezetői  rendszer  felszámolására  irányul  és  újra  bevezeti  a  korábban 
alkalmazott modellt. A kinevezés szerinti munkakört és magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást állítja vissza 
valamennyi ágazatban.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.06.13:52:40 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 296 54 0 Elfogadott

2010.12.13.17:04:32 részletes vitára bocsátás 298 65 0 Elfogadott

2010.12.23.12:01:00 az önálló indítvány elfogadása 305 71 0 Elfogadott

2010.12.23.12:01:35 sürgős kihirdetés kérése 298 75 0 Elfogadott

A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat 

Az igazságszolgáltatással, mint szolgáltatással szemben – nem csak a hazai és nemzetközi normák alapján, de a 
társadalom és a gazdasági élet folyamatos és kiszámítható működésének fenntartása érdekében is – az egyik 
legfontosabb  elvárás  az,  hogy  az  állampolgárok  és  a  gazdálkodó  szervezetek  azonos  jogalapból  származó 
ügyeiben az ország bármely pontján azonos döntés szülessen, lehetőleg közel azonos – ésszerű – idő alatt. 
Amennyiben  ennek  a követelménynek nem felelnek  meg a bíróságok,  úgy  az az egész  igazságszolgáltatás 
megítélését negatívan befolyásolja. Az előterjesztő éppen ezért szükségesnek tartja, hogy érdemi, már rövid és 
közép  távon  is  eredményt  hozó  lépéseket  tegyen  a  bíróságok  hatékony  működésének  és  az  eljárások 
gyorsításának  megvalósítása  érdekében.  A  probléma  kezelésére  az  előterjesztő  részben  a  bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) és a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) felülvizsgálatával, részben az eljárásjogi 
törvények – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) és a büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) – módosításával tesz javaslatot.

A  bírósági  reformok  óta  eltelt  több,  mint  tíz  év  során  felhalmozódott  tapasztalat  alapján  mostanra  indokolt 
áttekinteni,  hogy a bírósági  rendszernek  milyen új  kihívásoknak  kell  megfelelnie  a  jövőben;  melyek azok az 
értékek,  elvek,  intézmények,  amelyek  beváltották  a  hozzájuk  fűzött  reményeket  és  hosszú  távon  is 
bebizonyították,  hogy  a  társadalom  érdekét  szolgálják,  és  melyek  azok,  amelyek  módosításra,  kisebb  vagy 
nagyobb változtatásra szorulnak, vagy éppen valami újat kell kialakítani helyettük. Az OIT maga is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel; a 2007/62. (V. 8.) számú határozata alapján felkérte az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a 
Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem Jog-  és  Államtudományi  Kara  és  a  Pécsi  Tudományegyetem  Állam-  és 
Jogtudományi  Kara  kutatói  munkaközösségeit  a  bírósági  reform  megvalósulását,  különösen  a  bírósági 

http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:01:35&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.17:04:32&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.17:04:32&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.06.13:52:40&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


szervezetre,  a  bíróságok  igazgatására  és  a  bíróságok  ítélkező  tevékenységére  gyakorolt  hatását  érintő 
elemzésre és tanulmányok elkészítésére. Ezt követően különböző munkacsoportokat létrehozva az OIT vizsgálta 
a  rendszer  továbbfejlesztésének  lehetőségeit,  majd  elfogadta  „Az  Országos  Igazságszolgáltatási  Tanács 
értékelése a bírósági  szervezet igazgatásának  és működésének helyzetéről.  A szervezet továbbfejlesztésére 
vonatkozó  célkitűzések  és  javaslatok”  című  általános  stratégiát  és  „A  bírósági  szervezet  továbbfejlesztésére 
vonatkozó célkitűzések és javaslatok részletesebb ismertetése” című részletes stratégiát.

Az igazságszolgáltatási reformmal összefüggő kutatások tapasztalatai azt mutatják, és maga az OIT a stratégia is 
azt  állapítja  meg,  hogy  a  hatályos  bírósági  igazgatási  rendszernek  szüksége  van  korrekciókra  az 
igazságszolgáltatás hatékonyabb működése érdekében.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.06.14:01:23 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 314 46 1 Elfogadott

2010.12.23.12:11:30 az önálló indítvány elfogadása 258 16 96 Elfogadott

2010.12.23.12:12:08 az önálló indítvány elfogadása 258 16 97 Elfogadott

2010.12.23.12:12:46 sürgős kihirdetés kérése 258 19 96 Elfogadott

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló törvényjavaslat 

A törvényjavaslat  célja,  hogy a területi  illetékességi  szabályok egy közös,  minősített  többséget  nem igénylő, 
önálló  törvényben kerüljenek  rendezésre.  A  városi  és  kerületi  bíróságok,  a  munkaügyi  bíróságok,  a  megyei 
bíróságok,  valamint  az ítélőtáblák elnevezését  és  illetékességi  területét,  továbbá a Legfelsőbb Bíróság és a 
kijelölt  megyei  bíróságok  mellett  működő  katonai  tanácsok  területi  illetékességét  jelenleg  a  bíróságok 
szervezetéről  és igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI.  törvény (Bszi.),  valamint  az ítélőtáblák és a fellebbviteli 
ügyészi  szervek  székhelyének  és  illetékességi  területének  megállapításáról  szóló  2002.  évi  XXII.  törvény 
szabályozza. A törvényjavaslat változatlan tartalommal veszi át a hatályos Bszi. mellékletében szereplő területi 
illetékességi  felosztást.  Ugyanakkor  a  törvényjavaslat  értelmében  a  jelenlegi  szabályozás  szerint  a  Győri 
Ítélőtáblához tartozó Zala megye – az OIT erre vonatkozó határozatára, továbbá arra is figyelemmel, hogy az OIT 
e  javaslatot  az  általa  elfogadott  stratégiai  célkitűzések  között  is  megfogalmazta  –  átkerül  a  Pécsi  Ítélőtábla 
illetékességi  területéhez.  A  módosítás  hozzájárul  a  kiegyenlítettebb  munkateher  kialakításához,  és  ennek 
köszönhetően az eljárások gyorsításához.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.06.14:01:23 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 314 46 1 Elfogadott

2010.12.23.12:13:50 az önálló indítvány elfogadása 316 3 51 Elfogadott

2010.12.23.12:14:25 sürgős kihirdetés kérése 316 2 55 Elfogadott

Egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

A törvényjavaslatban foglaltak alapvetően két célt tűznek ki: egyrészt a természetes személyek lakóhelyadatának 
megismerésével  kapcsolatban  felmerült  anomáliák  kezelését,  másrészt  pedig  a  cégeljárás  teljeskörű 
elektronizációjának  megvalósítását.  A  módosítás  révén  kiküszöbölhető  a  cégbíróságokat,  céginformációs 
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szolgálatot  és  az  ügyfeleket  a  céginformáció  szolgáltatással  kapcsolatban  terhelő  adminisztratív  teher.  A 
céginformációban e törvény hatályba lépése nyomán minden adat automatikusan megismerhető lesz, nem kell 
külön  kérelmezni  a  természetes  személy  lakóhelyének  megismerését,  a  megismerés bárki  számára egyenlő 
feltételekkel  lesz  biztosított.  Az  adatok  megismerésének  e  módja  az  adminisztrációs  tehercsökkenés  mellett 
erősíti a forgalom biztonságát és a hitelezői érdekek védelmét.
Az elektronikus cégeljárás a cégbíróságokon 2005. január 1. és 2008. július 1. között fokozatosan valósult meg, 
épül  ki.  A  cégbíróságok  és  a  cégek  elektronikus  kommunikációja  kezdetben  két  cégformára,  a  korlátolt 
felelősségű  társaságokra  és  a  részvénytársaságokra  korlátozódott.  2006  júliusától  valamennyi  gazdasági 
társasági forma esetében biztosította a Cégtörvény azt a lehetőséget, hogy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 
kérelmét  elektronikus  úton  is  előterjeszthesse  és  ennek  eredményeként  a  cégbíróság  az  érintett  cégeket 
elektronikus úton jegyezte be. A Cégtörvény ezen túlmenően 2007. január 1-től valamennyi cégforma esetében 
lehetővé tette a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történő intézését, 2008. július 1-
jétől pedig kizárólagossá tette az elektronikus cégeljárást és megteremtette az egy munkaórás bejegyzést is. 
A törvényjavaslat a fent leírt folyamat záróaktusaként a másodfokú eljárás elektronizációjáról is rendelkezik, ami 
azt  jelenti,  hogy  a  cégbejegyzési  kérelmet  elutasító  végzést  a  Fővárosi  Ítélőtábla  –  amely  a  fellebbezés 
elbírálására kizárólagosan illetékes – elektronikus eljárás keretében bírálja el. 
A törvényjavaslat mindezek mellett átülteti a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a 
2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs 
kötelezettségek  tekintetében  történő  módosításáról  szóló  2009/109/EK  irányelvet.  Az  irányelv  átültetése 
következtében  az egyesülések  és  szétválások  esetében közzétételi  és  dokumentációs  kötelezettségekhez 
kapcsolódó adminisztratív terhek csökkenni fognak. 

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.16:57:55 sürgősség elfogadva 232 51 0 Elfogadott

2010.11.29.17:01:57 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 306 44 0 Elfogadott

2010.12.13.17:03:08 részletes vitára bocsátás 312 49 0 Elfogadott

2010.12.23.12:21:58 az önálló indítvány elfogadása 302 56 16 Elfogadott

2010.12.23.12:22:39 az önálló indítvány elfogadása 316 57 0 Elfogadott

2010.12.23.12:23:18 sürgős kihirdetés kérése 298 58 16 Elfogadott

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat

I. Az elfogadott javaslat legfontosabb pontjai

A Javaslat módosítja a 
• szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt,

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt,
• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt,
• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt,
• a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt,

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:23:18&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:23:18&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:23:18&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:23:18&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:22:39&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:22:39&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:22:39&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:21:58&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:21:58&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:21:58&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.23.12:21:58&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.17:03:08&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.17:03:08&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.12.13.17:03:08&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:01:57&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:01:57&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.17:01:57&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.16:57:55&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.16:57:55&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.16:57:55&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


• az egyes szociális és munkaügyi  tárgyú törvényeknek az új  Polgári  Törvénykönyv hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvényt,

• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt,
• a pályakezdő fiatalok,  az ötven év feletti  munkanélküliek,  valamint  a  gyermek gondozását,  illetve  a 

családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásáról szóló 2004. évi CXXIII. törvényt,
• a foglalkoztatás bővítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi 

CLXXX. törvényt.

A Kormány által előterjesztett törvényjavaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások körében egyrészt az 
aktív korúak ellátására vonatkozó szabályokat módosítja,  másrészt  a lakásfenntartási  támogatásra vonatkozó 
szabályokat módosítja. 
A korábbi rendelkezésre állási támogatást 2011-től az ún. bérpótló juttatás váltja fel. A jelenleg a rendelkezésre 
állási  támogatásra előírt  jogosultsági  feltételeken túl  a juttatás 2012-ben már csak annak a személynek lesz 
folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni. 
További jogosultsági feltételként a helyi önkormányzat pedig rendeletben írhatja elő, hogy a bérpótló juttatásban 
részesülő  a  lakókörnyezetét  rendben  tartsa.  Jövő  évtől  megszűnik  a  közcélú  foglalkoztatás,  azonban  a 
juttatásban részesülő köteles továbbra is együttműködni a munkaügyi szervezettel, hiszen a közfoglalkoztatás 
körébe tartozó munkát  a  munkaügyi  kirendeltség  ajánlja  fel  a  bérpótló  juttatásban részesülő személynek.  A 
lakásfenntartási  támogatás  2011.  szeptember  1-jén  hatályba  lépő,  rendszerszerű  átalakítására  az 
energiatámogatási rendszerrel kapcsolatos kormányzati változtatások okán kerül sor. 
A  Javaslat  szerinti  módosítás  elfogadásával  a  korábbi  energiatámogatási  rendszer  alsó  két  jövedelmi 
kategóriájába tartozó közel egymillió háztartás továbbra is jogosult lesz állami támogatásra. Tekintettel arra, hogy 
a  lakásfenntartási  támogatás  valamennyi  lakhatással  kapcsolatos  kiadásra  kiterjed,  így  szélesebb  körben 
részesülhetnek  támogatásban  azok a  rászorulók  is,  akik  egyéb fűtési  nemeket,  (pl.  fa,  szén,  palackos  gáz, 
fűtőolaj, stb.) használnak. 
Lényeges  eleme  a  módosításnak  a  nyilvántartási  rendszer  átláthatóbbá  tétele,  az  ellátások  igénylésével 
kapcsolatos formakényszer megszüntetése, valamint a kötelező írásbeliség helyett rugalmasabb eljárás lehetővé 
tétele. Ezek az intézkedések jelentősen enyhítik mind az ellátottak, mind a szolgáltatók adminisztrációs terheit. Az 
elmúlt években a fenntartók számára a kötelezően elvégzendő adminisztrációs tevékenységek lényeges terhet 
jelentettek. A módosítás a nyilvántartás vezetést célhoz rendeli, kisebb humánerőforrást és időráfordítást igényel. 
Az így módosuló adminisztrációs rendszer növeli a fenntartók és ellátottak elégedettségét.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása következtében megvalósul az 
ingyenes  gyermekétkeztetés  kiterjesztése  az  általános  iskola  8.  évfolyamán  tanuló,  rászoruló  gyermekekre, 
valamint  a gyermekétkeztetés térítési  díja  a napközbeni  ellátási  formáknál  (bölcsőde, óvoda,  iskolai  napközi) 
megemelésre  kerül  a  nyersanyagköltség  legfeljebb 50%-át  kitevő rezsiköltséggel.  Az elfogadott  módosító és 
kapcsolódó  módosító  javaslatok  eredményeként  azonban  kizárólag  a  bölcsőde  esetében  növekednek  az 
ellátásért  fizetendő  térítési  díjak,  míg  a  gyermekétkeztetés  egyéb  formáiban  változatlanul  az  élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege a térítési díj alapja.
 A szóban forgó törvényben a javaslat  módosítja a kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat, bevezeti  az ún. 
felügyelt  kapcsolattartás  intézményét.  A  gyermekmunka  elleni  fellépés  érdekében  a  javaslat  szerint  a 
gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok közé bekerül a munkaügyi hatóság. A fentieken kívül a Javaslat lehetőséget 
biztosít a települési önkormányzatok részére, hogy a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde 
fenntartása  mellett  családi  napközi  működtetésével  is  biztosíthassák.  A  törvényjavaslat  szerint  a  családok 



átmeneti  otthonába  a  várandós  anya  férje  vagy  élettársa  is  beköltözhet.  A  Javaslat  bevezeti  a  különleges 
hivatásos nevelőszülő alkalmazásának lehetőségét.
A családok támogatásáról szóló törvény módosításának lényege, hogy a gyermekgondozási segély folyósítási 
idejét két évről három évre állítja vissza és ezzel párhuzamosan a gyermeknevelési támogatást újra a legkisebb 
gyermek három éves korától lehet majd igénybe venni. A család és a munkavégzés összeegyeztetését szolgálja 
a  gyermekgondozási  segély  melletti  legfeljebb  heti  30  órás  időtartamú részmunkaidős  munkavégzési  korlát, 
amely alól kizárólag az otthon végzett munka jelent kivételt.  Az elfogadott módosító és kapcsolódó módosító 
javaslatok következtében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet a tartósan 
beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egy éves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. 
Az elfogadott módosítások eredményeként a kereső tevékenységet folytató – GYES-jogosultak – egységesen 
legfeljebb 2011. március 31-ig még a korábbi feltételekkel, azaz munkaidőkorlát nélkül végezhetnek az ellátás 
mellett  munkát.  Ezen  átmeneti  rendelkezés  kellő  időt  ad  mind  a  jogosultak,  mind  a  hatóságok  részére  a 
munkaidőkorlát újbóli alkalmazására való felkészülésre. 
Befogadásra került továbbá az a javaslat is, mely kimondja, hogy ikergyermekek esetében a gyermekek egy éves 
kora  után  időkorlátozás  nélkül  folytathat  keresőtevékenységet  a  GYES-ben  részesülő  személy  azzal  a 
megkötéssel, hogy ikrek esetében csupán egy gyermek után lesz jogosult GYES-re. 
Az Országgyűlés elfogadta továbbá azt a javaslatot is, miszerint a GYES havi összege ikergyermekek esetén 
azonos, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kettő gyermek esetén 200 százalékával, három 
gyermek esetén 300 százalékával, négy gyermek esetén 400 százalékával, öt gyermek esetén 500 százalékával 
és 6 gyermek esetén 600 százalékával. 
A  Javaslat  lehetővé  teszi,  hogy  a  10.  életévét  még  be  nem  töltött  gyermek  örökbefogadását  követően  az 
örökbefogadó  szülők valamelyike  6  hónap időtartamban akkor  is  igénybe vegye a  GYES-t,  ha az  általános 
szabályok szerint arra már nem, vagy 6 hónapnál rövidebb időre lenne jogosult. Mindez elősegíti a 3 évesnél 
idősebb, több traumán átesett, különböző mértékben sérült kisgyermekek hazai örökbefogadását.
A kormány előterjesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a családi pótlék egyenlő arányban, de két jogosult 
számára kerüljön folyósításra abban az esetben, ha a szülők bírósági döntés alapján megosztva, de egyenlő 
időtartamokban  gondoskodnak  gyermekükről.  Módosításra  kerülnek  az  anyasági  támogatásra  vonatkozó 
szabályok  is,  melynek  következtében  az  anyasági  támogatást  a  Magyar  Köztársaság  területén  jogszerűen 
tartózkodó,  és  a  terhesgondozáson  való  részvétel  feltételét  teljesítő  anyáknak  a  jövőben  állampolgárságra 
tekintet nélkül biztosítani kell.
Az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot is, melynek lényege, hogy az 50 férőhelynél nagyobb, fogyatékos 
személyeket ellátó szociális intézményeket kis létszámú lakóotthonokká alakítsák át. Tekintettel azonban arra, 
hogy  az ezen átalakítás mintegy 10.500 férőhelyet érint, és ezért ezen intézmények átalakítása csak hosszú 
távon,  20-30  év  alatt  valósítható  meg,  a  parlament  a  Kormányt  hatalmazza  fel  ezen  átalakítás  ütemének 
meghatározására. 
Az elfogadott módosítások következtében a megváltozott munkaképességű munkavállaló definíciója megváltozik, 
aminek következtében azok a munkavállalók, akiknek munkaképesség csökkenése illetve egészségkárosodása 
nem éri el a 40%-ot, de az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult 
foglalkozásában,  illetőleg  más  munkakörben  vagy  foglalkozás  keretében  személyre  szóló  rehabilitáció 
megvalósításával  foglalkoztathatóak,  a  továbbiakban  nem  tartoznak  a  megváltozott  munkaképességű 
munkavállalók közé. Mindezek következtében a rehabilitációs járadékot 2011. január 1-je és 2011. június 30-a 
között a 2010. december 31-én hatályos jogszabályok szerint kell megfizetni. 
A Javaslat lehetővé teszi az álláskeresési járadéknak a folyósítási idő lejártát megelőzően történő munkaviszony 
létesítése  esetén  a  törvény  alapján  járó  összeg  azonnali  kifizetését  egy  összegben,  ha  az  álláskereső  a 



lakóhelyétől,  tartózkodási  helyétől  eltérő helyen vállal  munkát.  2011.  január  1-jétől  a  közfoglalkoztatásnak  új 
rendszere  alakul  ki.  Megszűnik  a  közhasznú  foglalkoztatás  támogatása,  a  közcélú  munka,  a  közmunka.  A 
közfoglalkoztatás támogatásának új rendszerére vonatkozó szabályokat kormány-rendelet tartalmazza majd. 

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.17:00:20 sürgősség elfogadva 280 54 0 Elfogadott

2010.11.29.17:03:21 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 310 45 0 Elfogadott

2010.12.13.17:05:14 részletes vitára bocsátás 313 49 0 Elfogadott

2010.12.23.12:28:08 az önálló indítvány elfogadása 254 69 43 Elfogadott

2010.12.23.12:28:43 sürgős kihirdetés kérése 255 67 43 Elfogadott

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A társasházakról szóló – a 2009. szeptember 30-án hatályba lépett 2009. évi LXXXIX. törvénnyel módosított – 
2003. évi CXXXIII. törvénynek  (a továbbiakban: Tt.) a Javaslat (a továbbiakban: Javaslat) szerinti módosítását 
elsődlegesen  indokolja  a  „könyvvizsgálatról  és  a  gazdasági  ellenőrzési  feladatot  ellátó  személyről”  alcímmel 
beiktatott 51/A. § jogbizonytalanságot előidéző tartalma. Ez olyan súlyos gyakorlati jogalkalmazási problémákat 
vetett  fel,  melyek  átmeneti  áthidalására  2009  decemberében  –  a  Magyar  Könyvvizsgálói  Kamarával  és 
társasházkezelői  szakmai  szervezettel  (Magyar  Társasházkezelők  Országos  Szakmai  Szövetsége)  közösen 
kialakított – javaslatot kellett közzétenni az 51/A. §-nak a 2009. évi elszámolásokra vonatkozó alkalmazásához.
A Javaslat megszünteti az 51/A. § alapján keletkezett ellentmondást a Tt. és a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek könyvviteli szolgáltatási és könyvvizsgálói feladatkörök ellátása 
tekintetében.  A  számviteli  törvény  szerinti  egyes  egyéb  szervezetek  beszámoló-készítési  és  könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól  szóló 224/2000. (XII.19.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 
20. §-ának (7) bekezdése alapján a társasháznak a mérleg fordulónapját követő 150 napon belül el kell készítenie 
beszámolóját és azt a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatnia. A Javaslat egyértelművé teszi, hogy a 
gazdasági  ellenőrzést  segítő  személy  –  mérlegképes  könyvelői,  vagy  okleveles  könyvvizsgálói  képesítéssel 
rendelkező és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) – (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban 
szereplő (a továbbiakban: regisztrált) személy – igénybe vételéről szóló törvényi kötelezés az éves közgyűlések 
elé terjesztendő előző évi beszámoló alapján elkészített elszámolás és következő évi költségvetés vizsgálatára 
vonatkozik.
A jelenlegi jogbizonytalanság megszüntetésén kívül, az újonnan beiktatott III/A. Fejezettel megállapított 51/A. § és 
51/B.  §  változtatást  tartalmaz  abban is,  hogy kifejezetten  csak  a  megfelelő  belső  (a  tisztségviselők,  vagy  a 
közösség és az Szt. szerinti  szakképesítéssel rendelkező személy között a számvizsgáló bizottsági feladatok 
ellátására  létrejött  szerződéssel  megbízott  személy  által  végzett)  szakmai  kontroll  vagy  ilyen  felkészültség 
birtokában történő előkészítés hiánya esetében írja elő a társasházi közösségek számára a gazdasági ellenőrzést 
segítő személy kötelező igénybe vételét.
A Javaslat a korábbi tízmilliós éves pénzforgalmi értékhatárt – az ötvenet meghaladó albetét szám megtartása 
mellett  –  húszmillióra  emeli,  mert  ez  önmagában  jelenti  a  tízmillió  forintos  bevételt  (közös  költség,  saját 
hasznosítás,  támogatás,  hitel),  ami  az  adott  évben  nagyrészt  felhasználásra  kerül.  A  kötelező  gazdasági 
kontrollnak  pedig  hangsúlyosan  a  felhasználásra  (a  kitűzött  célnak  és  a  meghatározott  feltételeknek  való 
megfelelésére) kell irányulnia, mely az ötmilliós kiadás esetében még nem indokolható. 
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A Javaslat  a gyakorlati  tapasztalatok és egyes  –  bírósági  eljárásokban is előfordult  – eltérő jogértelmezések 
kiküszöbölése  érdekében  segíti  a  vállalkozások  működését  is.  A  társasház  közgyűlése  a  lakóépület 
rendeltetésének megfelelően megtilthatja a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatát  és hasznosítását 
vagy meghatározhatja használatának és hasznosításának szabályait, ha az ilyen helyiségben a szerencsejáték 
szervezéséről  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó,  illetőleg  szexuális  vagy  erotikus  szolgáltatásra  irányuló 
tevékenységet  kívánnak  folytatni,  valamint,  ha  szexuális  terméket  és  segédeszközt  kívánnak  árusítani  vagy 
forgalmazni. 
Ugyanígy a közgyűlés a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használatához a lakhatás nyugalma 
– így  különösen:  a  zaj-  és  rezgésvédelem,  illetőleg  a  lakókörnyezetet  veszélyeztető  más  tevékenység 
megelőzése – érdekében az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével kikötött feltételt 
tartalmazó  hozzájáruló  határozatot  is  hozhat,  amelynek  azonban  tartalmaznia  kell  a  lakhatás  nyugalmát 
tartalmazó magatartások részletezését és indokolását.
Új szabályozási elem, hogy a Javaslat felhatalmazást ad a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzatnak, 
hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján rendeletben meghatározza a nem lakás céljára szolgáló 
helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.
A Javaslat emellett a társasház tulajdonosok fizetési fegyelmének erősítése érdekében a közös képviselőnek, 
illetve az intézőbizottság elnökének lehetőséget ad a nem fizető tulajdonostársakkal kapcsolatosan hatékonyabb 
és gyorsabb fellépésre.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.29.16:59:29 sürgősség elfogadva 271 54 0 Elfogadott

2010.11.29.17:02:53 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 310 45 0 Elfogadott

2010.12.13.17:05:59 részletes vitára bocsátás 314 49 0 Elfogadott

2010.12.23.12:33:26 az önálló indítvány elfogadása 255 70 43 Elfogadott

2010.12.23.12:34:03 sürgős kihirdetés kérése 255 112 1 Elfogadott

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

A sport, mint stratégiai ágazat hatékonyabb működése érdekében a magyar sport finanszírozási rendszere egyes 
alapelemeinek átalakítása szükséges. A sportcélú állami támogatásokhoz időben történő hozzáférés elsősorban 
a  londoni  olimpiára  való  felkészülés,  valamint  ehhez  kapcsolódóan  más  szakmai  programok  finanszírozása 
érdekében szükséges.
A Javaslat — a sportról szóló törvény átfogó módosítását megelőzően — biztosítja a fenti cél megvalósulását.
A Javaslat  egyrészt  visszaadja a MOB-ot,  mint  köztestületet  megillető  legfontosabb döntési  kompetenciát  az 
olimpiai  felkészülésre  szánt  sportcélú  állami  támogatásokról  való  döntés  és  a  támogatások  folyósítása 
tekintetében. Emellett a MOB, mint a londoni olimpiára való felkészülést koordináló szervezet jogkörévé kell tenni, 
hogy a sport egyes stratégiai fejlesztési területeinek támogatásáról is rendelkezhessen. Garanciális rendelkezés, 
hogy  az  ide  tartozó  egyes  szakmai  támogatási  tételeket  a  költségvetési  törvénynek  kell  kötelező  jelleggel 
tartalmaznia.
(A törvényjavaslat hatályba lépését követő 31. napon hatályát veszti, mivel a fentiekkel kapcsolatban a következő 
évekre vonatkozólag a 2011 tavaszán elfogadásra kerülő új sporttörvény rendelkezik.)
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Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.14.08:56:30 részletes vitára bocsátás 244 26 1 Elfogadott

2010.12.20.14:15:50 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 306 50 1 Elfogadott

2010.12.23.12:40:49 az önálló indítvány elfogadása 315 59 3 Elfogadott

2010.12.23.12:41:26 sürgős kihirdetés kérése 312 58 3 Elfogadott

Az egyes energetikai témájú törvények valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról 

A  hőenergiával  kapcsoltan  villamos  energiát  termelő  erőművek  kötelező  átvételi  jogosultságainak  2010. 
december  31-ei  hatállyal  történő megszűnéséből  eredő,  a lakosságot,  valamint  a külön kezelt  intézményeket 
érintő negatív hatások kiküszöbölésére, illetve mérséklésére ad lehetőséget a törvény.

A  kötelező  átvételi  rendszert  meghosszabbítja  a  távhőtermelők  vonatkozásában,  és  ezt  érvényesíti  is  a 
fogyasztók irányában is, tehát egy átmeneti áremelési moratóriumot jelent az erőművek számára 2012. június 30-
ig.

Az ajkai vörösiszap katasztrófa bekövetkezte után  tapasztalt hatásköri problémák indokolták  a bányafelügyelet 
hatáskörébe telepíteni  a  bányászati  hulladékok  kezelését -  beleértve  a  bauxit  feldolgozása  során  keletkező 
vörösiszap  kezelését  is  -,  valamint  az  e  hulladékok  kezelésére  és  tárolására  szolgáló  létesítmények 
vonatkozásában az építésügyi hatósági engedélyezést.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.14.08:57:32 részletes vitára bocsátás 251 21 0 Elfogadott

2010.12.20.14:19:24 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 303 51 2 Elfogadott

2010.12.23.12:50:06 az önálló indítvány elfogadása 253 102 12 Elfogadott

2010.12.23.12:50:40 sürgős kihirdetés kérése 254 113 1 Elfogadott

A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII.15.) OGY határozat módosításáról 
szóló országgyűlési határozati javaslat 

A hatályon kívül helyezni  javasolt mondat azt tartalmazza, hogy a Magyar Távirati  Iroda Zrt.  elnökének éves 
beszámolójához „mellékelni  kell  az Állami Számvevőszék elnökének jelentését a részvénytJrsaság gazdasági 
tevékenységéről”.

A médiaszolgáltatásokról  és a tömegkommunikációról  szóló TIl747 . számú törvényjavaslat mellözi a törvényi 
szabályozásból azt, hogy a Magyar Távirati Iroda Zrt. gazdálkodását az Államé Számvevőszék minden évben 
ellenőrizze, ezért a normatív szabályozással való összhang érdekében a hivatkozott rendelkezés hatályon kívül 
helyezése indokolt.
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Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.20.14:29:47 sürgősség elfogadva 254 106 0 Elfogadott

2010.12.21.03:38:19 részletes vitára bocsátás 249 51 0 Elfogadott

2010.12.23.12:53:34 az önálló indítvány elfogadása 253 73 44 Elfogadott

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A  sztrájkjog  gyakorlása  a  közszolgáltatásokat  nyújtó  munkáltatóknál  a  még  elégséges  szolgáltatás 
biztosításához kötött, amelynek mértékét és feltételeit a sztrájkról szóló törvény a felek megállapodására bízza. 
A megállapodás elmaradása jogbizonytalansághoz vezet a sztrájk jogszerűsége tekintetében, ezért az elfogadott 
törvény a még elégséges szolgáltatás mértékének és feltételeinek meghatározását törvényben is lehetővé teszi. 
Ha az adott közszolgáltatásra nézve nincs e tekintetben törvényi szabályozás, ilyen esetben biztosít lehetőséget 
az elfogadott új jogszabály a sztrájk előtti egyeztetés keretében a megállapodásra. Ha azonban a megállapodás 
nem jön létre,  bármelyik  fél  kérelmére erről  a munkaügyi  bíróság dönt.  Az új  törvény ezzel  biztosítja,  hogy 
mindenképpen legyen döntést hozó fórum és döntés, egyben egyértelművé teszi, hogy megállapodás vagy bírói 
döntés  hiányában  a  sztrájk  nem  tartható  meg.  Ez  a  megoldás  minden  fél  számára  megnyugtató,  és  a 
jogbiztonságot erősíti, mert kiszámíthatóvá teszi a sztrájk során is teljesítendő kötelezettségeket. A munkaügyi 
bíróság eljárásának rövid határidői biztosítják, hogy a bírósági eljárás időtartama ne lehetetlenítse el a sztrájkjog 
gyakorlását. A törvény ezzel összefüggésben egyértelművé teszi azt is, hogy jogellenes az a sztrájk, amely a 
még elégséges szolgáltatás biztosítására vonatkozó törvényi követelményt sérti, valamint a sztrájkjoggal való 
visszaélés is jogellenességhez vezet.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.12.20.14:33:40 sürgősség elfogadva 254 108 0 Elfogadott

2010.12.21.02:37:39 egyéb szavazás 247 54 1 Elfogadott

2010.12.21.03:39:06 részletes vitára bocsátás 274 24 1 Elfogadott

2010.12.23.12:56:45 az önálló indítvány elfogadása 258 112 0 Elfogadott

2010.12.23.12:57:22 sürgős kihirdetés kérése 253 117 0 Elfogadott

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

Gazdasági növekedés, a foglalkoztatás növelése, pénzügyi stabilitás: ezek az értékek fémjelzik a jövő évi magyar 
költségvetést. A Nemzeti Ügyek Kormányának első költségvetése az ország talpra állásának költségvetése, 2.9 
százalékos  GDP-arányos  államháztartási  hiánnyal  számol,  ezzel  Magyarország  uniós  csatlakozása  óta  első 
ízben kerül kézzel fogható közelségbe a csatlakozáskor vállalt, a maastrichti kritériumoknak megfelelő 3 százalék 
alatt  hiánycél.  A  költségvetési  törvény  pontosan  mutatja  azt  a  tényt,  hogy  a  Kormány  szakított  elődjei 
megszorításokra  alapuló  felfogásával,  és  a  hiányt,  az  államadósságot  nem a  társadalom  nagy  részét  sújtó 
megszorításokkal kívánja csökkenteni.  A 2011. évi költségvetés:
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• Jelentős  előnyt  biztosít  a  munkát  vállaló,  egy vagy  több  gyermeket  nevelő családok  számára  –  az 
adórendszer átalakításán keresztül, az elmúlt húsz év legjelentősebb adócsökkentésével.

• Segíti  az  üzleti  szféra szereplőit,  ezen belül  is  kiemelten a kis-  és középvállalkozásokat  –  nagyobb 
pénzügyi  mozgástérhez,  levegőhöz  jutnak  a  versenyképességet  növelő  adócsökkentések  és  az  Új 
Széchenyi Terven keresztül. 

• A közszférában növeli a hatékonyságot, strukturális átalakításokat és karcsúsítást alapoz meg.

• Növeli a közfoglalkoztatottak számát – ezt a célt segíti a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elindítása.
• Javítja a közrendet és a közbiztonságot – a költségvetésben ezekre a feladatokra a korábbinál többet 

szán a Kormány.
• A határon túli magyarok számára kedvezményes honosítási lehetőséget biztosít.

• Modernizálja a közoktatást, támogatja a kistelepülési kisiskolákat. A szakképzés területén erősödik a 
munkaerőpiac igényeihez illeszkedő képzési rendszer.

• Átalakítja az állami szervezetrendszert – leképezi a korszerű minisztériumi struktúrát, s megteremti a 
költségvetési alapokat a hamarosan létrejövő fővárosi és területi kormányhivatali rendszerhez, az adó- 
és  adójellegű  bevételek  teljes  körű  kontrollját  és  védelmét  szolgáló  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal 
felállításának.

• Megkezdi  az  egészségügy  átalakítását  -  a  szükséges  forrásokat  a  járulékok  mellett  a  központi 
költségvetés adja majd.

• Átalakítja és biztonságossá teszi a nyugdíjrendszert.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.08.14:06:59 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 330 0 0 Elfogadott

2010.11.15.12:57:01 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 342 0 0 Elfogadott

2010.11.22.13:58:44 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 338 2 0 Elfogadott

2010.11.22.17:05:14 részletes vitára bocsátás 303 64 0 Elfogadott

2010.12.06.13:59:32 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 357 0 0 Elfogadott

2010.12.13.14:01:39 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 346 2 2 Elfogadott

2010.12.20.14:28:31 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 357 1 0 Elfogadott

2010.12.23.13:39:46 az önálló indítvány elfogadása 257 119 0 Elfogadott

2010.12.23.13:40:31 sürgős kihirdetés kérése 290 81 2 Elfogadott
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