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A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

A  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  a  Kormány  általános  hatáskörű  területi  államigazgatási  szerve. 
Megjelenik  a  kormánymegbízott  intézménye,  aki  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalt  vezeti.  A hivatali 
szervezetet a főigazgató vezeti, az ő munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal  a kormánymegbízott  által  közvetlenül  vezetett  szervezeti  egységekből (törzshivatal),  valamint 
ágazati szakigazgatási szervekből (szakigazgatási szerv) áll.  A fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs 
feladatait  a fővárosi és megyei  államigazgatási kollégium állandó fórum segíti  elő.  A létrejövő fővárosi és 
megyei kormányhivatalban elsősorban a funkcionális feladatellátás egységesül,  az integrálásra kerülő szervek 
szakmai  autonómiája  és  az  ágazati  szakmai  irányítás  érintetlenül  hagyásával.  A  kormányhivatal  néhány 
jellemzője:

- hatékonyabb szervezeti struktúra
- ügyfél-centrikus területi államigazgatás
- bürokratikus terheket csökkentő és eljárásokat egyszerűsítő módosításokat tartalmaz, melyek javítják az 
államigazgatási  tevékenység  hatékonyságát  és  megbecsülését  bázisa  a  megyei  és  fővárosi 
kormányhivatal. 
- csökkennek az eljárások költségei is.

Szabályozza  a  feladat-  és  hatáskör  illetőleg  az  illetékességi  kérdéseket.  A  hivatal  felett  osztott  irányítás 
érvényesül, azaz a közigazgatási és igazságügyi miniszter szervi irányító jogköre mellett minden ágazat az 
adott ügycsoportok tekintetében szakmai irányítóvá válik. 
A törvény meghatározza a fő államigazgatási feladatokat is. Ezek öt nagy csoportba sorolhatók: a hatósági 
tevékenység, a helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, a területi államigazgatást 
érintő funkcionális feladatok, a kormányzás területi feladataiban való részvétellel összefüggő feladatok és 
egyéb feladatok.  A Kormány rendeletben dönthet a kormányhivatal  működésére és létrehozására vonatkozó 
részletkérdésekben.
A módosítások közül kiemelkedőek a megyei és fővárosi kormányhivatalok keretein belül kialakítandó integrált 
ügyfélszolgálati  irodák  hatósági  eljárásokban  és  szolgáltatásokban  való  közreműködésének  keretet  adó 
rendelkezések.  Az internet hozzáféréssel rendelkező ügyfelek számára, amennyiben igénylik,  e-mailben 
értesülhetnek a döntésekről. A költségmentesség  iránti  kérelmek elbírálásáig a hatóság viseli  az eljárási 
költségeket,  ezáltal  felgyorsítva  az  ügyintézést.  2011.  január  1-től  a  hatóságoknak  és  az  ügyfélszolgálati 
irodáknak is biztosítaniuk kell az időpontfoglalás lehetőségét.

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

2010.10.04.16:56:41 sürgősség elfogadva 290 58 0 Elfogadott
2010.10.25.17:03:25 részletes vitára bocsátás 250 93 0 Elfogadott
2010.11.16.12:51:49 az önálló indítvány elfogadása 257 100 0 Elfogadott

2010.11.16.12:52:19 az önálló indítvány elfogadása 257 102 0 Elfogadott
2010.11.16.12:52:50 sürgős kihirdetés kérése 258 100 0 Elfogadott

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezeléséről szóló
1994. évi LXXX. törvény módosításáról 
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Az 1989.  évi  alkotmányozási  revízió  új  alapokra  helyezte  és  megállapította  a  hatalmi  ágak  és  alkotmányos 
intézmények viszonyát egymáshoz, melynek során azonban az ügyészség alkotmányjogi helyzetét változatlanul 
hagyta.  Amellett  ugyanis,  hogy  fenntartotta  a  Kormánytól  való  érdemi  függetlenséget,  a  legfőbb  ügyész 
megválasztását egyszerű többséghez kötötte, így megválasztását a kormánytöbbség kezébe helyezte. Ezen felül 
nem érintette a legfőbb ügyész interpellálhatóságát sem.
Az ügyészség  alkotmányjogi  helyzetének  megszilárdítását  célul  tűző  alkotmánymódosítással  összhangban  a 
törvény a legfőbb ügyész megbízatási idejét hat év helyett kilenc évre.
A Javaslat rendez továbbá egy hosszabb ideje megoldatlan kérdést, amely a magas életkort betöltött ügyészek 
méltó visszavonulását segíti elő azáltal, hogy a 65. életévét betöltött ügyészt a legfőbb ügyész felmentheti.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.18.18:58:50 sürgősség elfogadva 236 84 1 Elfogadott
2010.11.02.17:02:15 részletes vitára bocsátás 255 88 0 Elfogadott
2010.11.16.13:18:18 az önálló indítvány elfogadása 247 102 0 Elfogadott
2010.11.16.13:18:53 sürgős kihirdetés kérése 244 104 0 Elfogadott

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

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szól ó 2010. évi 
XC. törvény módosításáról

A Fidesznek sikerül tartania egyik karizmatikus választási ígéretét. A demokrácia erősítését fogja 
jelenteni  az,  hogy a  kormánypárt  betartja  szimbolikus  ígéreteit,  így  például  azt,  hogy visszaszerzi  a 
kifizetett  végkielégítéseket,  és megszünteti  a  végkielégítések rendszerét. A döntés már csak azért  sem 
veszélyeztetheti a demokráciát, mert ideiglenes, ugyanis a jövő tavasszal elfogadandó alaptörvénynek tisztáznia 
kell ezeket a kérdéseket.

Az  egész  konstrukció  középpontjában  a  98  százalékos  különadóról  szóló  törvény  állt  (Az  egyes 
gazdasági  és  pénzügyi  tárgyú  törvények  megalkotásáról,  illetve  módosításáról  szól  ó  2010.  évi  XC.  
törvény  módosításáról). Ennek  módosításában  fontos  szerepet  játszott  a  Pedagógusok  Demokratikus 
Szakszervezete és a Munkástanácsok: e szervezetek javasolták ugyanis, hogy 3,5 millió forint legyen az a plafon, 
amin felül  különadót  kell  fizetniük a közszféra munkavállalóinak.  Az állami,  önkormányzati  vezetők  esetében 
azonban maradt a kétmillió forintos felső határ. A különadóval kapcsolatban több olyan pontosítást is bekerült a 
törvénybe, amely adószakértők részéről hangzott el. A különadót önkéntes bevallás alapján kell majd megfizetni. 
A  különadót  az  örökösöknek  nem  kell  megfizetniük  az  elhunytak  korábbi  végkielégítései  után,  illetve  egy 
módosító javaslat kivette az adó hatály alól a bíróság által az elbocsátott alkalmazottaknak megítélt összegeket.  
Az elfogadott  javaslat  szerint  a különadó összegébe be kell  számolni a már korábban megfizetett  adókat és 
járulékokat is, és csak a nettó összeg után kell 98 százalékos adót fizetni.  Különadó fizetésére köteles az a 
költségvetési  szervnél,  állami,  önkormányzati,  közalapítványi  forrásból  alapított,  fenntartott  vagy 
működési  támogatásban  részesített  más  jogi  személynél  foglalkoztatott  magánszemély,  aki 
munkavégzésre  irányuló  jogviszonya  alapján,  továbbá  aki  a  takarékos  állami  gazdálkodásról  és  a 
költségvetési felelősségről szóló törvény, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban különadó alapnak minősülő 
bevételt  szerez.  Lehetővé  válik,  hogy  az  ilyen  juttatások  adóztathatóak  legyenek  az  adott  adóév  egészére 
vonatkozóan.  A törvény személyi  hatálya  alá tartozó magánszemélyek  meghatározott  jövedelmük után 
különadó  fizetésére  kötelezettek. A  különadó  az  állami  költségvetés  bevétele. A  különadó  fizetési 
kötelezettség a közszférában munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyekre terjed ki. 
A különadó alapja az említett jogviszonyok megszűnésével  összefüggésben fizetett  egyes juttatásoknak a 60 
napra számított rendszeres járandóságot meghaladó része.  A különadó mértéke az adóalap 98 százaléka. A 
különadó-alap  után  további  27  százalék  egészségügyi  hozzájárulás-fizetési  kötelezettség  terheli  a 
kifizetőt. A különadót a kifizetéskor a kifizetőnek forrásadóként kell levonnia, az Art. szerinti havi bevallásában 
kell bevallania és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetnie. A kifizetésről a magánszemély 
számára  igazolást  kell  kiállítani.  Amennyiben  a  különadó  levonását  a  kifizető  elmulasztotta,  azt  a 
magánszemélynek kell  a  kifizetést  követő hónap 12.  napjáig megfizetnie.  A törvény hatálya  alá  tartozó 
bevételt  a  magánszemélynek  személyi  jövedelemadó bevallásában elkülönítetten kell  bevallania,  azt  további 
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személyi  jövedelemadó  nem  terheli,  de  a  magánszemély  összes  jövedelmét  az  adóévben  az  összeg 
hozzáadásával  kell  megállapítani.  Az  összeg  nem  minősül  a  Tbj.  szerinti  járulékalapnak,  de  alapja  az 
egészségügyi hozzájárulásnak.

Az  Ab  csak  akkor  semmisítheti  meg  a  költségvetésről,  adókról,  illetékekről  és  járulékokról  szóló 
jogszabályokat,  ha azok  sértik  az élethez,  emberi  méltósághoz való jogot,  a  személyes  adatok  védelmét,  a 
gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz, illetve a magyar állampolgársághoz fűződő jogokat. Rendelkezik 
a Javaslat továbbá arról, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell az új hatásköri szabályt,  
ebből következőleg az Alkotmánybíróságnak meg kell szüntetnie azon ügyekben az eljárást, amelyekben 
megszűnt a hatásköre. Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 
Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.11.02.23:59:27 részletes vitára bocsátás 241 44 0 Elfogadott
2010.11.16.11:16:00 az önálló indítvány elfogadása 261 103 0 Elfogadott
2010.11.16.12:02:15 sürgős kihirdetés kérése 257 100 0 Elfogadott

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szól ó 2010. évi 
XC. törvény módosításáról 

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

2010.11.03.00:01:35 részletes vitára bocsátás 277 9 0 Elfogadott
2010.11.16.12:07:20 az önálló indítvány elfogadása 304 58 0 Elfogadott

2010.11.16.12:07:54 sürgős kihirdetés kérése 303 57 0 Elfogadott

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról 

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.11.03.00:00:32 részletes vitára bocsátás 242 45 0 Elfogadott
2010.11.16.12:04:27 az önálló indítvány elfogadása 260 100 0 Elfogadott

2010.11.16.12:05:20 sürgős kihirdetés kérése 260 101 0 Elfogadott

A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló tanácsi rendelet 

végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról

2008 decemberében fogadta el az Európai Unió Tanácsa a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó  jogról,  a  határozatok  elismeréséről  és  végrehajtásáról,  valamint  az  e  területen  folytatott 
együttműködésről szóló EK rendeletet, amelyet 2011. június 18-ától kell alkalmazni.
Folyamatban  van  az  Európai  Unió  csatlakozása  a  gyermektartás  és  a  családi  tartások  egyéb  formáinak 
nemzetközi  behajtásáról  szóló,  2007  novemberében  elfogadott  hágai  egyezményhez  is,  amely  számos 
vonatkozásban mintaként szolgált a Rendelet megalkotása során.
Az Európai Unió célja az, hogy biztosítsa a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak hatékony 
nemzetközi  behajtását;  mivel  a  tartási  követelések  túlnyomó  többsége  gyermektartásra  vonatkozik,  az 
egyezmény és a rendelet mindenekelőtt gyermekvédelmi intézkedés.
Az Európai Közösség emellett a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapuló, valódi igazságügyi  
térség létrehozását  is célul  tűzte ki.  A Rendelet  ennek is eleget tesz,  hiszen  tovább egyszerűsíti  a tartási 
kötelezettséget megállapító határozatok kölcsönös elismerésére és végrehajtására irányuló eljárást, és a 
központi hatóságok közötti adminisztratív együttműködést hoz létre. 
Jelen törvényjavaslat ennek megfelelően a Rendelet hazai érvényesüléséhez szükséges rendelkezéseket állapít 
meg arra vonatkozóan, hogy másik uniós tagállamban tartási ügyben hozott határozat hazai végrehajtása 
érdekében milyen eljárást kell lefolytatni, hová, melyik bírósághoz kell az ügyfeleknek kérelmeiket intézni, 
másik oldalról pedig mit kell tenniük azoknak a hazai ügyfeleknek, akik külföldön kívánnak végrehajtatni. 
A Javaslat ennek érdekében módosítja:

- a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr-t, 
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, 
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, és 
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- a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényt. 

A  módosítások  nagyrészt  olyan  szabályozási  tárgykörökben  történnek,  melyek  a  Rendelet  vonatkozásában 
szükséges tagállami  közlések  tárgyát  is  képezik;  a  törvényjavaslat  elfogadása szükséges tehát  ahhoz,  hogy 
Magyarország az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettségének is eleget tudjon tenni.
Mivel a Rendeletet 2011. június 18-ától kell majd alkalmazni, ezért a Javaslat érintett szakaszai is ekkor lépnek 
hatályba.

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

2010.11.16.13:17:14 az önálló indítvány elfogadása 347 2 0 Elfogadott

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az 
európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat 

1. Magyarországon az általános  adóterhelés szintje túlzottan magas, különös tekintettel az élőmunka 
terhelésére. A munkabért  kétféle adókulcs érinti,  de vannak olyan jövedelmek, amelyek külön adóznak, 
több  eltérő  adókulccsal. Az  adófizetők  ezért  arra  törekszenek,  hogy  jövedelmeiket  az  alacsonyabb 
adómérték alá tartozóként mutassák ki, sok esetben pedig eltitkolják.
2. Ezzel szemben az alapvetően sikeres országok egykulcsos rendszert használnak. A világon ma már 
húsznál több ilyen ország van, például: Észtország, Ukrajna, Oroszország, Litvánia, Lettország, Szlovákia, 
Románia, Bulgária.
3. Az  egykulcsos  személyi  jövedelemadó  bevezetésével  a  személyi  jövedelemadóztatás  bonyolult 
rendszere  leegyszerűsödik,  mert  minden  típusú  jövedelem  azonos  terheléssel  adózik,  valamint 
egyszerűbbé és átláthatóbbá válik az adóbevallás, az ellenőrzés, és az adóadminisztráció.
4. A  következő  három  évben  várható  adóváltoztatások  hatására  nő  a  lakosság  rendelkezésre  álló 
jövedelme,  melynek  hatására  nőni  fog a  fogyasztás  és  a  megtakarítások  szintje.  Az NGM előzetes 
számításai szerint 2011-ben 308 milliárd forinttal több marad az embereknél.
5. A törvényjavaslat  egyik  alapköveként  az átalakuló személyi  jövedelemadózás rendszerében  minden 
jövedelemre egységesen egykulcsos, 16 százalékos mértékű lesz az adó.
6. 2011-re az adóalap meghatározásának most élő szabályai még nem változnak. Ez azt jelenti, hogy az 
ún.  „szuperbruttósítást” el kell végezni:  az adó alapja a bruttó jövedelmek munkáltatói,  kifizetői járulék-, 
illetve  eho-mértékkel  (adóalap-kiegészítéssel)  növelt  összege.  Az  adómódosítások  szerint  azonban  ez 
fokozatosan kivezetésre kerül: 2012-ben a mértéke a felére csökken és 2013-ra teljesen megszűnik.
7. Az adócsökkentés nem csak a munkabérre vonatkozik: minden olyan jövedelem adója 16 százalékra 
változik, amely után személyi jövedelemadót kell fizetni. Ilyen többek között az ingatlanértékesítés, az 
osztalék, ezeknél a legtöbb esetben 9 %-pontos adócsökkenés és egyben komoly megtakarítás jelentkezik.
8. Az  arányos  adózás  bevezetése  során  fokozott  figyelemmel  voltunk  az  alacsonyabb  jövedelműek 
helyzetére,  ezért  az  adójóváírás  továbbra  is  megmarad, mértéke  jövőre  a  bér  16  százaléka,  de 
legfeljebb havonta 12 ezer 100 forint. A teljes adójóváírást (12 ezer 100 forint 12 hónapon keresztül) 2 
millió 750 ezer forint éves keresetig lehet igénybe venni, az ennél többet keresők csökkentett mértékben 
vehetik igénybe, és 3 millió 960 ezer forint éves kereset fölött nem jár.
9. Az új szabályok jelentős támogatást nyújtanak a családoknak.  A családok segítése érdekében már 
az  első  gyermek  vállalását  is  támogató  személyi  jövedelemadó  rendszer  kialakítására  került  sor,  a 
támogatás igénybevétele ráadásul nem fog többé attól függeni, mennyi is a szülők keresete.
10. Adókedvezményt biztosítunk  a  gyermekes  családok  számára,  méghozzá  1 és  2  gyermek  esetén 
gyermekenként havi 62 ezer 500 forint, míg 3 gyermek vállalásától gyermekenként havi 206 ezer 250 forint 
adóalap-csökkentés lehetőségét. Az adókedvezmény igénybevétele 2 gyermekig havonta és gyermekenként 
10 ezer forint, a legalább 3 gyermeket nevelő szülőknél pedig 33 ezer forint adócsökkentést jelent.
11. Adókedvezmények,  rendelkezés az adóról:  továbbra is  csökkenthető lesz az adó néhány fontos 
kedvezménnyel,  például  a sporttal kapcsolatos adókedvezményekkel, és az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárakba teljesített saját befizetések után is kérhetünk vissza adót.
12. A kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások után továbbra sem kell járulékot fizetni, és míg a 
hatályos  szabályok  szerint  a  kifizetőt  25%  szja  fizetési  kötelezettség  terheli,  2011-től  az  adókulcs  16 
százalékra csökken.
13. Adómentessé  váló  jövedelmek:  a  nyugdíj,  gyes,  ösztöndíj-juttatások,  lakáscélú  munkáltatói 
támogatás  ténylegesen  adómentesek  lesznek,  mivel  az  egykulcsos  adórendszerben  nincs  értelme 
hozzáadni  őket  a  munkabérhez.  Eddig  ugyanis  ezeket  hozzá  kellett  adni  a  munkabérhez,  és  az  így 
megnövelt összegből már magasabb adókulccsal kellett megfizetni a munkabér utáni adót.
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14. Társadalombiztosítás:  egyrészt  megszűnik a sokat vitatott tevékenységre jellemző kereset utáni 
járulékfizetés szabálya.  Másrészt 2011-től a nők kedvezményesen, negyvenéves munkaviszony után 
nyugdíjba mehetnek. A munkaviszonyba beleszámít a gyerekneveléssel töltött  időszak is, több gyermek 
esetén azonban maximum nyolc évet vesznek számításba. Ezen lépés finanszírozására a nyugdíjjárulék fél 
százalékpontos emelésére kerül sor.
15. Az egykulcsos személyi  jövedelemadó bevezetésével  Magyarországon senkinek nem növekszik a 
személyi jövedelemadó-terhelése. Azok adója csökken, akik eddig a legtöbb adót fizették, és  2011-ben 
minden  gyereket  nevelő  családnál  több  pénz  marad  a  családi  kasszában.  Ez  éppúgy  igaz  az  1 
gyerekesekre, mint a 2, 3, vagy több gyereket nevelőkre, de természetesen  a 2, 3, vagy több gyereket 
nevelőket fokozatosan egyre nagyobb összeggel támogatja a családi adókedvezmény bevezetése.
16. 2011-ben  egyedül  a  bankoknak,  a  távközlési  szektorba  tartozó  cégeknek,  az 
energiaszolgáltatóknak és a nagy kereskedelmi áruházláncoknak kell több adót fizetnie. 2011-ben az 
eddigiekkel  ellentétben  nem  az  emberek  fizetnek  több  adót,  hanem  a  legnagyobb  profittal  rendelkező 
multinacionális  és  hazai  bankok  és  vállalatok.  Ezen  felül  egyedül  a  cigaretta  és  a  fogyasztói  dohány 
esetében következik be a jövedéki adó emelkedése, ami nyilvánvalóan érthető, és egészségpolitikai célokkal 
is indokolható.

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

2010.10.18.15:52:11 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 359 0 0 Elfogadott

2010.10.18.18:59:51 sürgősség elfogadva 293 53 0 Elfogadott
2010.10.25.13:59:17 időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárulás 310 43 0 Elfogadott
2010.11.02.17:03:12 részletes vitára bocsátás 299 44 1 Elfogadott
2010.11.16.12:36:29 az önálló indítvány elfogadása 259 104 1 Elfogadott

2010.11.16.12:37:04 sürgős kihirdetés kérése 260 103 0 Elfogadott

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

Az  állampolgársági  törvénynek  a  határon  túli  magyarok  számára  az  egyszerűsített,  kedvezményes 
állampolgárság  megadását  lehetővé  tevő  módosítása  2011  januárjától  jelentős  feladatokat  ró  a  magyar 
külképviseleti  hálózatra.  A  konzuli  törvény  módosítására  a  külképviseleti  eljárások  –  egyszerűsített 
honosítási  és  visszahonosítási  eljárások  és  az  ezekhez  kapcsolódó  útlevéligénylések  –  ebből 
következően  megemelkedő  ügyszámának  gyors  és  hatékony  lebonyolítása  érdekében  került  sor. A 
törvénymódosítás  fedezetet  teremt  a  konzuli  iratok  diplomáciai  futárposta  helyett  gyorspostával  történő 
továbbítására,  újraszabályozza  a  konzuli  díjrendszert,  létrehozza  a  konzuli  tisztviselők  jogosultságai 
elektronikus  nyilvántartásának  jogi  alapját,  valamint  megteremti  a  biometrikus  adat  (ujjlenyomat) 
levételének feltételeit.

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

2010.11.08.21:07:49 részletes vitára bocsátás 313 0 0 Elfogadott
2010.11.16.13:24:20 az önálló indítvány elfogadása 304 39 0 Elfogadott
2010.11.16.13:24:56 sürgős kihirdetés kérése 295 37 0 Elfogadott

„A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti –kiemelten a MÁV 
Zrt. szerkezetalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó- döntések vizsgálatára” 

országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról  

2003-ban megkezdődött a korábban funkcionális alapú MÁV Zrt. társaság átalakítása, arra hivatkozással, hogy a 
vasúti tevékenység és az infrastruktúra működtetése külön váljanak egymástól.2006 januárjában létrejött a MÁV-
Cargo Zrt,  2007-ben a MÁV-Start  Zrt.  és a Záhonyi  Logisztikai  és Rakománykezelési  Zrt,  2008-ban a MÁV-
Trakció Zrt, a MÁV Gépészeti Zrt. és ezzel megalakult a MÁV-csoport.  A csoportból a MÁV-Cargo Zrt. 2008-
ban privatizáció során kivált.
A  MÁV-Cargo  Zrt.  leánytársaság  2008-as  privatizációja  révén  nyílt  meg  a  lehetőség  arra,  hogy  ne  a 
privatizációs  törvény  előírásainak  megfelelően,  az  Országgyűlés  jóváhagyásával,  hanem  a  törvény 
megkerülésével történhessen meg a magánosítás.
Feltételezhető,  hogy  mind  az  állam,  mind  a  MÁV  csoport  vagyona  csökkent,  több,  közszolgálati 
szerződésből  eredő  kötelezettségét  nem  teljesítette,  adósságai  évről-évre  növekedtek.  Az  Állami 
Számvevőszék a problémákat érzékelte és több jelentésében kifogásolta.
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:12&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:12&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:12&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:12&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.25.13:59:17&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.25.13:59:17&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.25.13:59:17&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.18:59:51&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.18:59:51&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.18:59:51&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.15:52:11&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.15:52:11&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


A vizsgálóbizottság 6 tagból áll majd, a tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak 
szerint:
FIDESZ:2 fő, Mszp: 1 fő, Jobbik: 1 fő, Kdnp: 1 fő, Lmp: 1 fő.

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

2010.11.08.  17:01:27 Részletes vitára bocsátás 334     0 0 Elfogadott
2010.11.16.  13:20:41 Az önálló indítvány elfogadása 346 0 0 Elfogadott

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról (NAV) törvényjavaslat 

NAV = APEH + VPOP

Az integráció előnyei:
- hatékonyság, költségtakarékosság (Éves szinten 8-10 milliárd forint), 
- egységes és egyszerűbb eljárási formák, egy helyben való érdemi ügyintézés,
- adóbevételek teljes körű kontrollja és védelme: a költségvetést károsító adózói magatartások 

feltárása, szankcionálása és visszaszorítása.

A NAV:
- a Kormány irányítása és az adópolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt álló kormányhivatal,
- államigazgatási, de fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó országos hatáskörű szerv,
- a központi költségvetésben önálló fejezetet (XVI.) képez.

Négy fő tevékenységi kör:
- adóigazgatás, vámigazgatás, bűnügyi tevékenység, szakmai tevékenységet támogató informatika.

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

2010.10.18.19:00:48 sürgősség elfogadva 254 60 41 Elfogadott

2010.11.02.17:03:55 részletes vitára bocsátás 286 13 45 Elfogadott
2010.11.16.12:44:33 az önálló indítvány elfogadása 259 104 0 Elfogadott
2010.11.16.12:45:09 az önálló indítvány elfogadása 258 104 0 Elfogadott

2010.11.16.12:45:43 sürgős kihirdetés kérése 257 105 1 Elfogadott

Budapest, 2010. november 17.
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http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:43&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:43&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:43&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:43&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:09&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:09&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:45:09&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:44:33&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:44:33&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.16.12:44:33&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:55&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:55&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:55&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.02.17:03:55&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:00:48&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:00:48&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:00:48&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:00:48&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39

