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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. november 29-én, hétfőn elfogadott törvény - és határozati javaslatairól

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és 
Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről 

A megállapodás megkötésével  lehetővé válik a Szuverén Máltai Lovagrend számára, hogy magyarországi 
ún. kijelölt  szervezetei  (Magyar  Máltai  Lovagok, Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat,  stb.)  –  a normatív állami 
hozzájárulás, illetve kiegészítő támogatás tekintetében – az egyházi intézményfenntartókkal azonos elbírálás 
alá essenek, így megkaphassák az ún. egyházi kiegészítő támogatást. (A Lovagrend az Apostoli Szentszék 
által elismert szerzetesrend, „egyházi entitás”.)  A megállapodás által a Lovagrend kijelölt szervezetei jogosulttá 
válnak az egyházi intézményfenntartókkal megegyező mértékű támogatásra, azonban nem válnak sem egyházi 
intézményfenntartókká, sem egyházi jogi személyekké. Jogosítványaikat a megállapodás egyebekben nem érinti.

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

2010.11.29.17:38:54 az önálló indítvány elfogadása 356 0 3 Elfogadott

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról 

A  törvény  értelmében  a  miniszterelnök  a  külszolgálathoz  kapcsolódó  képviselet-vezetői  (nagyköveti) 
megbízás esetében felmentést adhat a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény azon rendelkezése 
alól,  amelynek  alapján  nincsen lehetőség  70.  életévét  betöltött  személy  kormánytisztviselővé  történő 
kinevezésére, illetve a kormánytisztviselői jogviszony a 70. életév betöltésével automatikusan megszűnik. 
A  törvény  célja  annak  biztosítása,  hogy  a  magyar  állam  képviseletét  misszióvezetőként  az  adott  posztra 
legmegfelelőbb személyek láthassák el.

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

2010.11.22.17:59:20 részletes vitára bocsátás 258 109 0 Elfogadott
2010.11.29.17:44:10 az önálló indítvány elfogadása 256 111 0 Elfogadott

2010.11.29.17:44:39 sürgős kihirdetés kérése 255 110 0 Elfogadott

„A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett katasztrófáért viselt felelősség 
feltárásával és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozásához szükséges feladatok 

meghatározásával foglalkozó országgyűlési vizsgálóbizottság” felállításáról szóló határozat 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó gátjának átszakadása Magyarország történelmének legnagyobb környezeti 
katasztrófáját okozta. A gátszakadásnak több halálos áldozata és több száz sérültje van. A későbbi környezeti és 
anyagi  károk  beláthatatlanok.  A  közvetlen  kárelhárítást  követően  a  már  bekövetkezett  eseményekért  viselt 
felelősség megállapítása elsőrendű feladat. Ennek érdekében  szükséges megállapítani, hogy hány hasonló 
létesítmény létezik az országban és azok milyen veszélyt jelentenek az emberekre, a környezetre.
A bizottság tagjait a frakciók jelölik, az alábbi létszámban:
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - 4
KDNP -1
MSZP - 2

1



Jobbik Magyarországért Mozgalom – 2
LMP- 1
A bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet 2011. november 1-ig benyújt az Országgyűlésnek.

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

2010.11.08.  17:00:21 Részletes vitára bocsátás 281     34 0 Elfogadott
2010.11.29. 17:41:59 Az önálló indítvány elfogadása 364 1 1 Elfogadott

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról 

Az  ügyvédekről  szóló  1998.  évi  XI.  törvény  módosításával  elérni  kívánt  cél  az  ügyvédi  kamarai  tagság 
megszerzéséhez szükséges feltételek szigorítása. 
A módosítás alapján a kamarai tagság további feltétele lenne legalább egy év ügyvédjelölti vagy alkalmazott 
ügyvédi joggyakorlat a korábban hatályban levő kritériumok mellett.
Tehát a módosító szerint a kamarába - kérelmére - ügyvédként fel kell venni azt is, aki legalább egy évig ügyvédi,  
ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi joggyakorlatot folytatott.
Az eddigi szabályozás alapján a jogi szakvizsga megszerzését követően a kamarába fel lehet venni ügyvédként 
azt is, aki ténylegesen nem szerzett gyakorlatot az ügyvédi hivatásban.
A  tapasztalatok  szerint,  szükség  van  az  ügyvédek  iránti  magasabb  szakmai  elvárásokra,  ezért  írja  elő  a 
módosítás ezt a speciális joggyakorlatot.
Az ügyvédi hivatás magas szintű végzéséhez elengedhetetlen a komplex tudás, amit csak a gyakorlati készségek 
megszerzésével lehet elsajátítani.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.15.12:57:50 részletes vitára bocsátás 287 57 0 Elfogadott

2010.11.29.17:40:52 az önálló indítvány elfogadása 258 60 44 Elfogadott

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról

A hazai kormányzati, megyei és helyi szervezetek, az európai uniós és más nemzetközi intézmények, valamint a 
társadalmi,  gazdasági  és  tudományos  szervezeteknek  munkájuk,  döntéseik  megalapozásához  megbízható 
adatokra van szükségük a népesség, valamint a lakásállomány számáról, összetételéről. Ezt hivatott biztosítani a 
2011. évi népszámlálás.
Sikeres  lebonyolításához  szükséges  a  2011.  évi  népszámlálásról  szóló  törvény  módosítása,  annak 
érdekében, hogy a népszámlálás előkészítése és végrehajtása a lehető legrövidebb idő alatt, és legjobb 
minőségben, valamint a legkisebb kockázatokkal végrehajtható legyen.
A módosítás e célt azzal szolgálja, hogy  lerövidíti az adatfelvételi időszakot, és  törli az adatkörök közül a 
lakosság számára kényes kérdésnek minősülő vagyoni jellegű adatköröket.
A módosítások összhangban vannak a közösségi  jog követelményeivel,  biztosítják a korábbi  népszámlálások 
adataival  való  összehasonlíthatóságot,  nem csökkenti  a  kormányzati,  megyei  és  helyi  döntés-előkészítéshez 
nélkülözhetetlenül szükséges adatok mennyiségét, miközben javítják azok minőségét.
A  módosítás  ezen  felül  javít  a  törvény  szerkezetén,  pontosítja  a  definíciókat,  és  tisztázza  a 
népszámlálásban együttműködő szervek hatásköreit.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.22.17:04:33 részletes vitára bocsátás 317 50 0 Elfogadott

2010.11.29.17:49:44 az önálló indítvány elfogadása 299 2 63 Elfogadott

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A fenti két törvény módosítása az új földgáz-árszabályozás bevezetésének első lépése. A javaslat értelmében 
a  földgáz biztonsági készlet indokolt  szintjét  az energiapolitikáért felelős  miniszter rendeletben határozza 
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meg. A javaslat megteremti a lehetőségét annak, hogy az egyetemes szolgáltatás esetében a hazai kitermelésű, 
valamint az import földgázforrások árát a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben 
állapítsa meg. Ezzel  biztosítható,  hogy az egyetemes szolgáltatásban részesülő,  a fogyasztási  jellemzőikből 
fakadóan alacsonyabb  alkupozícióval  rendelkező  kisfogyasztók  díjaiban  is  megjelenhessen a  nyugat-európai 
gázpiacok – valamint ezzel párhuzamosan a hazai kitermelés – alacsonyabb árainak kedvező hatása.
A javaslat egyben azt  is biztosítja, hogy a társaságokra kivetett  különadó ne legyen a fogyasztók számára 
továbbhárítható. 

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

2010.11.29.13:51:07 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 315 45 0 Elfogadott

2010.11.29.19:23:49 az önálló indítvány elfogadása 295 52 0 Elfogadott
2010.11.29.19:24:20 sürgős kihirdetés kérése 294 52 0 Elfogadott

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény a telefonon és a központi rendszeren keresztül,  
elektronikus úton megvalósuló adatbejelentés mellett 2010. december 1-i hatállyal lehetővé kívánta tenni 
egyes, arra alkalmas mobiltelefonokon futtatható, külön kifejlesztett alkalmazás segítségével történő SMS 
alapú adatbejelentést is.
Az eddigi tapasztalatok alapján az SMS alapú megoldásnál jóval egyszerűbben kezelhető, jelentős beruházást 
nem igénylő  telefonos  bejelentés  is  csak  az  összes  bejelentés  kevesebb,  mint  1  %-át  tette  ki.  A  telefonos 
bejelentésnél népszerűtlenebb, SMS alapú bejelentéshez speciális alkalmazás kifejlesztésére és bevezetésére 
lenne szükség. Az SMS alapú megoldás bevezetéséhez szükséges fejlesztés költsége több százmillió Ft-ot tenne 
ki.
Mindezek alapján indokolt a törvény arra irányuló módosítása, hogy az SMS alapú adatbejelentést szabályozó 
rendelkezések kikerüljenek a törvényből, illetve ne lépjenek hatályba ez év december 1-én.

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

2010.11.29.13:48:47 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 314 40 1 Elfogadott

2010.11.29.18:34:07 az önálló indítvány elfogadása 278 36 16 Elfogadott
2010.11.29.18:34:37 sürgős kihirdetés kérése 293 37 4 Elfogadott

Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

Az  Országgyűlés,  tekintettel  az  agrárgazdaság  fejlesztéséről  szóló  1997.  évi  CXIV.  törvény  előírásaira  és 
figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait , elfogadta az agrárgazdaság 2009 . évi helyzetéről 
szóló jelentést . A mezőgazdaság teljes kibocsátása 2009-ben 1621 milliárd forint volt, amely folyó áron számítva 
17,6%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. A teljesítménycsökkenést elsősorban a gabonafélék és 
az ipari növények termésmennyiségének és árának egyidejű visszaesése okozta. A kibocsátás volumene 9,9%-
kal  csökkent  az  előző  évhez  képest.  A  mezőgazdaság  jelentőségét  mutatja  ugyanakkor,  hogy  noha  az 
élelmiszergazdaság  mindössze  néhány  százalékkal  részesedik  Magyarország  külkereskedelmi  forgalmából, 
aktívuma mégis számottevően hozzájárul a külkereskedelmi egyenleg javításához. Az agrár-külkereskedelem 
2009-ben sajnálatos módon visszaesett, ennek ellenére elmondható, hogy  az élelmiszergazdaság stabilizáló 
tényező  lehet  a  válságkezelésben.  Ezen  túlmenően,  az  agrárágazat  jelentős  mértékben  hozzájárulhat  a 
beruházások növekedéséhez, a vidéki lakosság foglalkoztatásához és megélhetéséhez. Ennek előfeltétele 
lenne  a  támogatások  időre  történő  kifizetése  és  a  gazdálkodók  érdekeit  képviselő  közigazgatás.  Az 
Agrárgazdasági Tanács megállapítja, hogy a törvényben megfogalmazott célokkal ellentétben, a Kormány 2009-
ben  nem biztosította a nemzeti agrártámogatások  reálértékének megőrzését, hiányolja,  hogy  máig sem 
készült el egy világos jövőkép alapján kidolgozott agrárstratégia. A Tanács felhívja a figyelmet arra, hogy a 
jelentés  érdemben  nem  foglalkozik  az  élelmiszerkereskedelmi  etikai  kódex gyakorlati  alkalmazásának 
meghiúsításával.  Aggodalomra  ad  okot  továbbá  a  gazdálkodók  jövedelemhelyzetének  kirívó  romlása, 
valamint  a csökkenő mezőgazdasági  és élelmiszeripari  külkereskedelmi mérleg mellett  a kivitel  és behozatal 
termékszerkezetének alakulása. 

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

2010.11.29.17:39:47 az önálló indítvány elfogadása 300 62 0 Elfogadott
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http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.19:23:49&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.13:51:07&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.13:51:07&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.29.13:51:07&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
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