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Vantara Gyula országgy  űlési képviselő tájékoztatója a Magyar Országgyűlés által beterjesztett   
törvényjavaslatokról   

Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgy  űlés elé   
terjesztett és 2010. november 8-án, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 

A javaslat a 428/2009/EK tanácsi  rendelet  jogharmonizációját  segíti,  amely a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi 
forgalmának korlátozását teszi lehetővé. Kettős felhasználású termékek azok a termékek - beleértve a szoftvert és a technológiát is 
- amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók.
A törvényjavaslat bevezeti a „nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv” fogalmát, amely egyes korlátozásokkal kapcsolatos 
engedélyezési és más hatósági feladatokat lát el. Fontos elem, hogy a szerv bírság kivetésére is felhatalmazást kap, amire eddig 
nem volt törvényi háttér. A bírság a Magyar Köztársaság központi költségvetésének bevétele, de beszedéséről a kirovó hatóság 
gondoskodik.  A nemzeti  külkereskedelmi államigazgatási  szerv felhatalmazást kap továbbá hatósági  feladatainak ellátása során  
birtokába  kerülő adatokról  nyilvántartást  vezetni.  Ez  azért  szükséges,  mert  eddig csak az  adatok  kezelésére  és  átadására  volt  
jogosult. 

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

2010.10.11.18:06:24 sürgősség elfogadva 359 0 0 Elfogadott
2010.10.25.17:04:23 részletes vitára bocsátás 300 42 0 Elfogadott
2010.11.08.20:09:40 az önálló indítvány elfogadása 318 0 45 Elfogadott
2010.11.08.20:10:07 sürgős kihirdetés kérése 321 0 41 Elfogadott

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

A törvényjavaslat célja az, hogy pontosító fogalom-meghatározásokkal segítse
• a szabálytalan építkezések feltárását-, 
• létrehozzon egy olyan monitoring-rendszert, amely az adatokat a térbeli összefüggésekkel együtt kezeli-, 
• elősegítse a változások vizsgálatát,  a folyamatok nyomon követését  mind a településrendezési,  mind az építésügyi  

hatóság feladatellátása tekintetében.

A Javaslat  meghatározza, hogy mi a közterület rendeltetése.  Az önkormányzatok rendeletben rögzíthetik, hogy a jogszabálytól 
eltérő vagy engedély nélküli közterület használókkal szemben szabálysértési eljárást indítanak.
A Javaslat létre kívánja hozni a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus nyilvántartását (e-közmű), amely 
jól  illeszkedne  a  jelenkor  gazdasági,  technikai  lehetőségeihez,  valamint  a  nyilvántartás  érintettjei  közös  érdekét  szolgáló 
szabványosítási, ellenőrzési rendszert. Az elektronikus, naprakész nyilvántartással megelőzhetők a gyakran életeket veszélyeztető 
és nagy vagyoni hátrányt okozó katasztrófahelyzetek. (pl. közmű-átvágások, stb.)
A Javaslat célja továbbá, hogy az Alkotmánybíróság 144/2010. (VII.14.) határozatában hozott döntése értelmében megszüntesse 
a kártalanítási szabályok körében felmerült joghézagot.

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

2010.10.25.  17:05:16 Részletes vitára bocsátás 289 54 0 Elfogadott
2010.11.08.  20:08:37 Az önálló indítvány elfogadása 264 99 0 Elfogadott

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

A jelen alkotmánymódosítás két alapvető célra irányul:

http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.11.18:06:24&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:10:07&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:10:07&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:10:07&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:09:40&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:09:40&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:09:40&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.25.17:04:23&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.25.17:04:23&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.25.17:04:23&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://intra.parlament.hu/plsql/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.11.18:06:24&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39


Egyrészt a jogalkotás rendjének újraszabályozásának alkotmányos alapját hivatott lefektetni, másrészről az ügyészség és a legfőbb 
ügyész alkotmányjogi helyzetét kívánja megerősíteni.
Az Alkotmánybíróság 2010. december 31-ei hatállyal megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt, határozatával új  
irányt  mutatva  a  jogalkotással  kapcsolatos  elvárásoknak.  Ennek  következtében  egy  új  jogalkotási  törvény  megalkotásán  túl  
szükséges egyidejűleg az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek módosítása is. 
Jelen  módosítás  szerint  tehát  az  Alkotmány  meghatározza  a  jogszabályok  körét,  továbbá  minden  jogszabály  tekintetében 
alkalmazandó garanciális rendelkezéseket tartalmazna (pl. tartalmukra, kihirdetésükre vonatkozóan).
A módosítás  ezen felül  a  legfőbb ügyész megválasztását,  valamint  az ügyészségről  és az ügyészek szolgálati  viszonyáról  szóló 
törvények elfogadását a jelenlegi egyszeri többség helyett a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatához köti. 
Mindemellett a legfőbb ügyész politikai interpellálhatósága – politikai felelőssége hiányában - megszűnik.

Szavazások az önálló irományról

Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.10.04.16:55:18 sürgősség elfogadva 277 60 0 Elfogadott
2010.10.18.19:07:48 részletes vitára bocsátás 248 105 0 Elfogadott
2010.11.08.20:33:46 az önálló indítvány elfogadása 308 57 0 Elfogadott
2010.11.08.20:34:20 sürgős kihirdetés kérése 305 59 0 Elfogadott

                                                                            
Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről

A törvényjavaslat törvényi kihirdetésére Magyarország az Európai Uniós csatlakozási szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt. 
Szerbia stabilizációjára vonatkozó megállapodás, melynek célja, hogy gazdaságilag és politikailag közeledjen egymáshoz az EU és 
Szerbia. A szerződés a kölcsönös kedvezmények nyújtására épít a következő területeken:

• politikai párbeszédről, annak továbbfejlesztéséről,

• a regionális együttműködés hatékonyabbá tételéről,

• az áruk szabad mozgásáról,

• a munkavállalók szabad mozgásáról, letelepedésről, szolgáltatásnyújtásról, és tőkemozgásról,

• a jogszabályok közelítéséről, jogérvényesítésről, és versenyszabályokról,

• a jogérvényesülésről, szabadságról, és biztonságról,

• az együttműködési politikákról

Magyarországnak  egyértelmű érdeke a  Nyugat-Balkáni  országok  csatlakozásának  előmozdítása,  ez  a szerződés közelebb viheti 
Szerbiát a tagjelölti státuszhoz, bár az országnak még komoly erőfeszítéseket kell tennie elsősorban a korrupció elleni harc és a 
demokratikus jogok biztosítása terén.

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

2010.11.08.18:09:00 az önálló indítvány elfogadása 315 2 43 Elfogadott
2010.11.08.20:01:07 sürgős kihirdetés kérése 349 2 0 Elfogadott

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási 
megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A  törvénnyel  az  Országgyűlés  kihirdette  a  nemzetközi  jogi  szempontból  2009.  április  1-jén  hatályba  lépett  Jegyzőkönyvet.  A 
kihirdetés hazánk nemzetközi jogi kötelezettsége volt.
Az Európai Közösségek (és tagállamaik) és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodást (STM) 2006. június 12-én írták alá.  
Bulgária  és  Románia  ezt  követően (2007.  január  1-jén)  csatlakozott  az  Unióhoz  –  ezáltal  az  STM feleivé  váltak  –  ,  ezért  vált 
szükségessé a megállapodás  módosítása.  A módosítás ennél  fogva  elsősorban a Bulgária és  Románia,  illetve Albánia  közötti 
viszonyok részleteit szabályozza, magyar érdekeket nem érint, ezért feltehetően nem gerjeszt politikai vitát.
A  jegyzőkönyv  egyes  közösségi  termékekre  vonatkozó  albániai  vámengedmények és  egyes  Albániából  származó  termékekre 
vonatkozó  közösségi vámengedmények, az ezekhez kapcsolódó fogalom-meghatározások, valamint a rendelkezések alkalmazása 
terén zajló együttműködés kérdéseit szabályozza.

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:01:07&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:01:07&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:01:07&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.18:09:00&p_szavkepvszav=T&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.18:09:00&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.18:09:00&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.18:09:00&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:34:20&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:34:20&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:34:20&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:33:46&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:33:46&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.11.08.20:33:46&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:07:48&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:07:48&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.19:07:48&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.04.16:55:18&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.04.16:55:18&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.04.16:55:18&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


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

2010.11.08.18:22:17 az önálló indítvány elfogadása 344 0 0 Elfogadott
2010.11.08.20:01:36 sürgős kihirdetés kérése 355 2 0 Elfogadott

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán/ Grúzia / Moldovai Köztársaság / Oroszországi 
Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt 

jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslatokról

Háttér:
Az  Európai  Unió  2009.  május  7-én  hivatalosan  útjára  indította  a  Keleti  Partnerséget,  amelynek  keretében  hat  volt  szovjet  
tagköztársasággal – Ukrajna, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, és Belorusszia – szorosabbra kívánja fűzni politikai és 
gazdasági  kapcsolatait.  Magyarország  számára  a  kezdetektől  kiemelten  fontos  ez  a  terület.  Ebbe  a  folyamatba  illeszkednek 
szervesen az Azerbajdzsánnal, Grúziával, Moldovai Köztársasággal valamint az Orosz Föderációval kötendő megállapodások.
Magyarország fundamentális érdeke, hogy jó viszonyt ápoljon az Oroszországi Föderációval. Ennek részeként nagy jelentőséggel 
bírnak a kereskedelmi, energiaipari valamint a mezőgazdasági kapcsolatok. A magyar-orosz kapcsolatok új alapokra helyezése zajlik  
a  Magyar-Orosz  Gazdasági  Együttműködési  Kormányközi  Bizottságban,  melyben a  magyar felet  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter 
képviseli.

Az elfogadott törvények:
A törvények az Azerbajdzsán, Grúzia, Moldovai Köztársaság és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodásokat hirdetik ki  
Magyarországon. Ez nemzetközi jogi kötelezettség, mely a csatlakozási szerződés miatt hárul hazánkra. A szerződés célja, hogy az 
EU és az adott négy állam közötti kapcsolatokat erősítse, politikai és gazdasági téren. Ugyanakkor a befektetési és a harmonikus 
gazdasági kapcsolatok előmozdításával hozzájáruljon az adott négy ország fenntartható gazdasági fejlődésének elősegítéséhez.  A 
megállapodás rendelkezéseket tartalmaz többek között az áruk szabad mozgása, a gazdasági társaságok letelepedése, a határokon 
átnyúló szolgáltatások, a személyek mozgása, a nem katonai tudományos-technológiai  és kulturális együttműködés,  valamint a  
szellemi, az ipari és kereskedelmi tulajdon oltalma területén.

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

2010.11.08.18:37:00 az önálló indítvány elfogadása 347 0 0 Elfogadott
2010.11.08.20:02:04 sürgős kihirdetés kérése 360 0 0 Elfogadott

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

2010.11.08.18:37:29 az önálló indítvány elfogadása 347 0 0 Elfogadott
2010.11.08.20:02:29 sürgős kihirdetés kérése 362 0 0 Elfogadott

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

2010.11.08.18:37:57 az önálló indítvány elfogadása 351 0 0 Elfogadott
2010.11.08.20:02:55 sürgős kihirdetés kérése 362 0 0 Elfogadott

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

2010.11.08.18:38:25 az önálló indítvány elfogadása 356 0 0 Elfogadott
2010.11.08.20:03:22 sürgős kihirdetés kérése 357 6 0 Elfogadott

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-
mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről

A  javaslat  az  Euro-mediterrán  Partnerségen  belül  az  Izraellel  kötött  1995-ös  megállapodást  hirdeti  ki  Magyarországon.  Ez 
nemzetközi jogi kötelezettség, mely a csatlakozási szerződés miatt hárul hazánkra.  A szerződés, célja, hogy az EU és Izrael állam 
közötti  kapcsolatokat  erősítse,  politikai  és gazdasági  téren.  A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz  többek között  az  áruk 
szabad mozgása területén (ipai termékek, mezőgazdasági termékek stb…) melyekkel a felek kölcsönös kedvezményeket nyújtanak  
egymásnak az áruk be- és kivitelét illetően. A felek elkötelezik magukat, hogy kölcsönös kedvezményeket nyújtanak egymásnak a 
másik államban honos vállalkozás gazdasági célú letelepedése és szolgáltatás nyújtása terén.
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Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény

2010.11.08.19:58:19 az önálló indítvány elfogadása 287 45 6 Elfogadott
2010.11.08.20:03:47 sürgős kihirdetés kérése 306 46 7 Elfogadott

Budapest, 2010. november 9.
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