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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. október 18-án, hétfőn elfogadott 
törvényjavaslatról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat. 

A  MOL az  Európai  Bíróság  döntése  alapján  az  elmúlt  évek  során  tiltott  állami  támogatásban 
részesült, és a döntés következében ezt az összeget - 35,2 milliárd forintot - az államnak be 
kellett  fizetnie.  A  MOL  befizetését  a  törvénymódosítás  alapján  a  költségvetés  általános 
tartalékának  emelésére  kell  fordítani. Erre  azért  van  szükség,  mert  a  2010.  évi  költségvetés 
tervezése során a szocialista kormány több olyan kötelezettségre nem irányzott elő forrást, amelyet 
mindenképpen  teljesíteni  kell.  Emellett  a  törvénymódosítás  lehetővé  teszi,  hogy  az 
Egészségbiztosítási Alap 2007. és 2008. évben felhalmozott többletét a Kormány a gyógyító-
megelőző  ellátást  végző  egészségügyi  szolgáltatók  (háziorvosok,  kórházak)  adósságának 
rendezésére fordítsa.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.18.21:41:50 az önálló indítvány elfogadása 350 0 0 Elfogadott

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. 

A  Gyurcsány-Bajnai  kormányok  megszorításokat  alkalmazva  próbálták  a  2009.  évi 
költségvetési  hiányt  megfelelő  szinten  tartani,  de  nem  volt  hozzá  költségvetés-politikai 
koncepciójuk. Az elmúlt évek hibás gazdaságpolitikájának következtében a gazdasági világválság 
egy  legyengült  országot  sújtott.  Kormányzati  kapkodások,  átgondolatlan,  sok  esetben  az 
államháztartási törvényben rögzített  elveket megsértő intézkedések, és az adórendszer folyamatos 
módosításai  a  költségvetési  számok  többszöri  korrekcióját  eredményezték.  A  Gyurcsány  Ferenc 
elhíresült őszödi beszédében említett „költségvetési trükkök százai” 2009-ben is folytatódtak. A 2009. 
évi költségvetés kozmetikázása, a hiány egy részének 2010-re történő átkönyvelése az új kormány 
számára számos súlyos, nehezen megoldható problémát teremtett. Magyarország hitelképessége, a 
költségvetés átláthatósága megköveteli,  hogy a  Gyurcsány-Bajnai kormányok trükkjeit feltárjuk, 
azok  következményeiről  a  közvéleményt  hitelesen  tájékoztassuk.  Az  elfogadott 
zárszámadásban előírtaknak megfelelően a Kormány ennek céljából jelentést fog készíteni az 
Országgyűlés részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási 
problémákról.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.09.13.15:54:34 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 292 2 41 Elfogadott
2010.10.04.16:57:27 részletes vitára bocsátás 291 59 0 Elfogadott
2010.10.18.21:40:38 az önálló indítvány elfogadása 296 53 0 Elfogadott
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Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról 

Az Állami  Számvevőszék  (ÁSZ)  az  Országgyűlés  pénzügyi-gazdasági  ellenőrző  szerve,  az  állam 
legfőbb  pénzügyi  ellenőrző  intézménye.  Alapvető  célja  az  államháztartás  biztonságos, 
kiegyensúlyozott,  hatékony  működésének  támogatása,  a  közpénzekkel  és  a  közvagyonnal  való 
törvényes gazdálkodás ellenőrzése. Tevékenységéről az ÁSZ évente beszámol az Országgyűlésnek. 
Az elfogadott indítvány a 2009. évben nyújtott működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szól.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.11.18:08:03 részletes vitára bocsátás 271 48 41 Elfogadott
2010.10.18.21:43:42 az önálló indítvány elfogadása 309 41 0 Elfogadott

A Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során 
szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 

tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 36. § 
(2)  bekezdés  c)  pontja  előírja  a  Gazdasági  Versenyhivatal  elnökének  az  Országgyűlés  számára 
történő  évenkénti  beszámolás  kötelezettségét.  Az  elfogadott  indítvány  a  2009.  évben  kifejtett 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról szól.
A beszámolóból kiderül, hogy a GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti  eljárások száma az 
előző évekhez képest valamivel csökkent: összesen 137 versenyfelügyeleti döntés született 2009. 
évben. A GVH Versenytanácsa ügyzáró határozatában 57 esetben, összesen 6026,3 M Ft értékben 
szabott ki bírságot.
A fogyasztók továbbra is nagy számban keresik panaszaikkal a versenyhatóságot. 2009-ben a 
GVH közel 1500 panaszt vagy bejelentést kapott. 2009-ben a fogyasztók megtévesztése miatt 
indított eljárásokkal foglalkozott számszerűen a legtöbbet. 41 határozatban összesen 827,8 millió 
forint bírságot szabott ki a GVH, egyre nagyobb összegű bírságokkal a fogyasztók megtévesztése 
miatt.

GVH 2009. elején zárta le a pénzügyi szolgáltatások területén a lakossági és kisvállalati bankpiacon a 
pénzügyi  szolgáltatóktól  igénybevett  egyes  pénzügyi  termékek más pénzügyi  szolgáltatók hasonló 
termékeivel  történő helyettesítésével  (bankváltással)  kapcsolatos piaci  folyamatok megismerése és 
értékelése céljából indított ágazati vizsgálatát.
A legnagyobb visszhangot általában a GVH  kartell ügyekben hozott döntései váltják ki. Ebben az 
ügycsoportban 2009-ben 29 vizsgálat indult. Bírsággal szankcionált ügylezárásra 6 esetben került sor, 
a kiszabott bírság pedig valamivel meghaladta az 5 milliárd forintot.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.18.21:39:36 az önálló indítvány elfogadása 351 0 1 Elfogadott

Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló törvényjavaslat. 

1. A  válságadóra  azért  van  szükség,  hogy  Magyarország  képes  legyen  a  szocialista 
kormányoktól  örökölt,  költségvetésben tátongó 500 milliárd forintos lyukat  betömni,  és 
tartani a 3,8 %-os hiánycélt. Az eddigiekkel ellentétben azonban az ehhez szükséges adót nem 
az emberek fogják megfizetni, hanem a legnagyobb profittal rendelkező multinacionális és 
hazai bankok valamint vállalatok. Az adót a vállalatok nem fogják áthárítani a lakosságra – ezt 
a vállalatok felügyeletére hivatott hatóságok, illetve a piaci verseny fogja biztosítani.
2. A most bevezetett válságadó 3 szektorra terjeszt ki adókötelezettséget:

1) a bolti kiskereskedelmi tevékenységre,
2) a távközlési tevékenységre,
3) valamint az energiaellátók által folytatott vállalkozási tevékenységre.

3. A válságadót  korlátozott  időre,  három adóévre  (2010-re,  2011-re és 2012-re)  veti  ki  az 
állam. Első ízben már idén, 2010. december 20-ig be kell vallani és meg kell fizetni.
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4. Az adó alól nem lehet különböző trükkökkel kibújni  (pl.:  egy társaság több társasággá 
válik szét) – a törvény szigorú szabályokat tartalmaz ugyanis az egymással kapcsolt vállalkozási  
viszonyban állók adójának megállapítására.
5. Az adó igazságos: egyrészt ha egy cég több adóköteles tevékenységet is végez,  csak az 
egy egyik után köteles adót fizeti, másrészt az adó mértéke különböző mértékű az egyes 
szektorok,  és  azon  belül  az  egyes  adózók  eltérő  teherviselő  képességére  tekintettel.  Az 
alacsonyabb  adóteher-viselő  képességgel  rendelkező,  alacsony  árbevételű  mikro-,  és 
kisvállalkozásoknak nem kell  adót  fizetni.  A bolti  kiskereskedelmi  és a távközlési  szektorban 
ezért sávosan progresszív, az energiaellátók esetében pedig lineáris az adó mértéke. Az adó 
alapja az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel.

Bolti 
kiskereskedele
m

500 M-ig 500 M - 30 Mrd 30 Mrd – 100Mrd 100 Mrd -

0 % 0,1 % 0,4 % 2,5 %

Az  adóalap  500  M  forintot  meg  nem  haladó  része  után  0  %,  az  adóalap  500  M  forintot 
meghaladó, de 30 Mrd forintot meg nem haladó része után 0,1 %, az adóalap 30 Mrd forintot  
meghaladó, de 100 Mrd forintot meg nem haladó része után 0,4 %, az adóalap 100 Mrd forintot  
meghaladó része után 2,5 %.

Távközlési 
tevékenység

100 M-ig 100 M – 500 M 500 M – 5 Mrd 5 Mrd -

0 % 2,5 % 4,5 % 6,5 %

Az  adóalap  100  M  forintot  meg  nem  haladó  része  után  0  %,  az  adóalap  100  M  forintot 
meghaladó, de 500 M forintot meg nem haladó része után 2,5 %, az adóalap 500 M forintot  
meghaladó, de 5 Mrd forintot meg nem haladó része után 4,5 %, az adóalap 5 Mrd forintot 
meghaladó része után 6,5 %.

Energiaszolgáltat
ók tevékenység

1,05 %

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.18.15:54:56 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 299 62 1 Elfogadott
2010.10.18.21:23:04 az önálló indítvány elfogadása 294 44 12 Elfogadott
2010.10.18.21:23:53 sürgős kihirdetés kérése 295 55 1 Elfogadott

H/497. számú határozati javaslat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő 
Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló Korm. 

határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

Németország,  az  Északi  Régió  Parancsnokság  vezető  nemzete  -  az  új  ISAF  műveleti  
követelményeknek  megfelelően  –  elkészítette  a  parancsnokság átalakításának  tervét  és  a  hozzá 
kapcsolódó  állománytáblát,  melynek  értelmében  a  csapatküldő  országoktól  mintegy  100, 
többnemzetinek minősített beosztás betöltését kérte.
A Magyar Honvédségnek az eddigi közjogi engedélyek alapján (99/2003. (X. 10.) OGY határozat és 
2113/2008.  (VIII.  27.)  Korm.  határozat)  mindösszesen  80  fő  egyéni  beosztást  betöltő  katona 
kiküldésére  volt  lehetősége.  A  németországi  igényeket  kielégítve  a  Kormány  az  afganisztáni 
Nemzetközi  Biztonsági  Közreműködő Erők  (ISAF)  műveleteiben  történő  magyar  katonai  részvétel 
engedélyezéséről  szóló  2113/2008.  (VIII.  27.)  Korm.  határozat  módosításával  döntést  hozott  az 
egyéni beosztást betöltő katonák létszámának 30-ról 70 főre történő felemeléséről. E döntéssel 
mindösszesen legfeljebb  120  fő  egyéni  beosztást  betöltő  magyar  katona kiküldésére  nyílik 
lehetőség.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.11.18:10:44 részletes vitára bocsátás 301 59 0 Elfogadott
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2010.10.18.21:49:39 az önálló indítvány elfogadása 294 55 0 Elfogadott

H/1259. számú Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. 

határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Kormány az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról és 
a következő katonai szerepvállalásokról döntött:
A Különleges Műveleti Csoport feladatteljesítésére vonatkozó mandátum meghosszabbítása további 
két váltással, 2010. október 1-jéig, valamint korábbi 16 fős létszám felemelése legfeljebb 20 főre. 
A NATO Átfogó Politikai-Katonai  Stratégiai  Tervében kiemelt  fontosságú feladat  az afgán haderő 
kiképzése. A Korm. határozat e célból engedélyezte az ún. Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport 
(Operational  Mentor  and  Liaison  Team,  OMLT  I.)  feladatkörébe  tartozó  tevékenységben  való 
részvételt 30 fővel. A Kormány az afgán haderő fejlesztéséhez igazodóan engedélyezte az OMLT II.-
ben történő feladatvállalást 56 fős maximális tervezett létszámmal.
Továbbá a  NATO Afganisztáni  Kiképző  Missziójának  (NTM-A)  támogatására  a  kabuli  repülőtéren 
működő  Légi  Kiképzési-támogató  Csoportba  (Air  Mentor  Team)  legfeljebb  10  fő  kiküldését 
engedélyezte  a  Kormány  maximum  1  éves  időszakra.  Feladatuk  az  afgán  helikopter-vezető  és 
kiszolgáló személyzet oktatása, képzése, részvétel a tervezési folyamatokban.
Az afganisztáni  parlamenti  és tartományi  választások biztosítására a  Kormány döntést  hozott  egy 
legfeljebb 40 fős választást biztosító szakasz kiküldését legfeljebb 6 hónapos időtartamra Baghlan 
tartomány területére.
A  Magyar  Honvédség  egyre  szélesedő  közreműködésének  biztosítása  érdekében  a  Kormány 
egyetértett egy 35 fős Nemzeti ISAF Támogató Elem műveleti területre történő kitelepítésével.
Hazánk 2008. október 1-től 2009. március 31-ig már felvállalta az ISAF-művelet keretében a Kabuli 
Nemzetközi Repülőtér működtetésének vezető nemzeti szerepét. Azonban a Kormány úgy döntött,  
hogy  legfeljebb  90  fővel,  maximum  egyéves  időszakra  e  szerepkört  újra  a  Magyar  Honvédség 
szakemberei lássák el.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.11.18:12:46 részletes vitára bocsátás 345 15 0 Elfogadott
2010.10.18.21:54:56 az önálló indítvány elfogadása 295 55 0 Elfogadott

H/1260. számú határozati javaslat Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt 

döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
A kormány az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Kormány határozatban a Magyar 
Honvédség kiemelt fontosságú szerepvállalásaként engedélyezte, hogy az ISAF alárendeltségében 
működő  különleges  műveleti  erők  keretében  egy  legfeljebb  20  fős  Különleges  Műveleti  Csoport 
(továbbiakban:  KMCS) 2010.  október  1-jéig  tevékenykedjen,  melyet  később a  Kormány módosító 
határozatában  2011.  október  1-jéig  meghosszabbított.  Továbbá  a  2186/2008.  (XII.  29.)  Korm. 
határozat biztosította, hogy a Magyar Honvédség állományából 30 fő az ISAF keretein belül működő 
Műveleti  Tanácsadó  és  Összekötő  Csoport  (OMLT)  feladatkörébe  tartozó  tevékenységben  2010. 
augusztus 31-ig részt vegyen, melyet később a Kormány módosító határozatában 2011. február 28-ig 
szintén  meghosszabbított.  A  magyar-amerikai  OMLT  az  ISAF  alárendeltségében,  az  észak-
afganisztáni Baghlan tartományban, az Afgán Nemzeti Hadsereg 209. hadtest, 2. dandár, 3. lövész 
zászlóalj tanácsadó csoportjaként működik.
Mindezen túl  a  Kormány a 2186/2008.  (XII.  29.)  Korm.  határozatot  egy  új  ponttal  egészítette  ki,  
miszerint az ISAF-feladat keretében új hozzájárulásként egy magyar katonákból álló, legfeljebb 13 fős 
Mi-17 szállító helikopter légi kiképzés-támogató csoport kitelepítésére kerül sor. A misszió időtartama 
egy év, négyhavi  váltásokkal.  Az előzetes számítások szerint a misszió költségigénye 12 hónapra 
520,9 millió forint. A kitelepítésre a felkészülési időszak után 2011 elején kerül sor.
A Kormány korábban a 2115/2006 Korm. határozattal döntést hozott az ISAF nemzetközi erők egyik 
legfontosabb feladatrendszere az ún.  tartományi  újjáépítési  csoport  (PRT) létrehozásáról,  amellyel 
2006.  október  1-jétől,  három  évre  vezető  szerepet  vállal  Baghlan  tartományban,  Pol-e  Kumri 
központtal működő PRT-ban. E határozat módosítására ezidáig több alkalommal is sor került, és a 
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legutóbbi  révén  a  Kormány  döntést  hozott  a  vezető  szerepvállalás  2011.  április  1-jéig  történő 
meghosszabbításról.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.10.11.18:11:43 részletes vitára bocsátás 345 14 0 Elfogadott
2010.10.18.21:52:17 az önálló indítvány elfogadása 296 55 0 Elfogadott

T/1127. számú törvényjavaslat, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 
katonáinak jogállásáról (Hjt.) szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati 

viszonnyal összefüggő módosításáról:
(

A  Hjt.  módosításáról  szóló  törvényjavaslat  elsődleges  célja  a  jogharmonizációs  kötelezettség 
teljesítése, a fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályok pontosítása.

A módosításban érintett fontosabb tárgykörök: 

1. Az Európai Bizottság 2009. novemberében az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által  a szülői 
szabadságról  kötött  keretmegállapodásról  szóló  96/34/EK  tanácsi  irányelv  nem  megfelelő 
átültetésével  kapcsolatban  kötelezettségszegési  eljárást  indított  Magyarországgal  szemben. 
Ezen javaslat  biztosítja  az irányelv megfelelő átültetését,  azáltal  hogy a Magyar Honvédség 
állományának  férfi  tagjai  számára  lehetővé  teszi,  hogy  a  szülői  szabadságot  a  gyermek 
születése időpontjától kezdődően igénybe vehesse. A rendelkezés emellett a szülői szabadság 
igénybevételének  lehetőségét  örökbefogadott  és  nevelt  gyermekre  tekintettel  is  megfelelően 
biztosítja.

2. A harctéri  egészségügyi,  illetve  a  harctéri  életmentő  katona  fogalmának  meghatározása.  A 
harctéri  egészségügyi  katonának  nevezik  az  állomány  azon  tagját,  aki  egészségügyi 
szakképesítéssel  rendelkezik,  és  eredményese  részt  vett  egészségügyi  szakirányú  szakmai 
továbbképzésen.  Harctéri  életmentő  katona  az,  aki  egészségügyi  szakképesítéssel  nem 
rendelkezik, azonban a MH, illetve a szövetséges fegyveres erők által szervezett egészségügyi  
szakkiképzésen eredményesen részt vett.

3. A módosítás szerint a hivatásos állomány tagjai mellett a szerződéses állomány tagjainak is fel  
kell függesztenie a párttagságot szolgálatteljesítés alatt.

4. Az  önkéntes  tartalékos  katona  jogállásával  kapcsolatos  szabályok,  mint  például  önkéntes 
tartalékos szolgálati  jogviszony 18. életévét betöltött,  de 50 évesnél nem idősebb személlyel 
létesíthető, aki büntetlen előéletű. A szolgálati jogviszony megszűnésének új eseteként rögzíti a 
méltatlanság megállapítását, és a büntetlen előélet követelménynek való megfelelés igazolási 
kötelezettségének elmulasztását. A javaslat az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony további 
megszűnési okait is részletezi.

5. A  honvédelmi  miniszter  az  egészségügyért  felelős  miniszterrel  egyetértésben  rendeletben 
meghatározhatja  azokat  a  fertőző  betegségeket,  amelyek  esetében  kötelező  védőoltást 
rendelhetnek el.

6. A  tiszti  és  tiszthelyettesi  rendfokozatokhoz  különböző  iskolai  végzettségek  kötése.  A  tiszti 
rendfokozathoz kötött  beosztás betöltéséhez legalább főiskolai,  a főtörzszászlósi  rendfokozat 
esetében  középiskolai  végzettség  és  felsőfokú  szakmai  végzettség,  a  többi  tiszthelyettesi 
rendfokozathoz  kötött  beosztás  betöltéséhez  pedig  legalább  középiskolai  végzettség 
szükséges.

7. A különleges műveleti kiképzés alkalmával a szolgálatteljesítési idő nem haladhatja meg a 96 
kiképzési  órát, 24 óránként egészségügyi ellenőrzésen kell  részt venniük, 48 óránként pedig 
biztosítani kell összevontan a napi 8 óra pihenőidőt.

8. A javaslat  az Állampolgári  Jogok Országgyűlési  Biztosának Ajánlásra tekintettel  pontosítja a 
figyelmeztetés alkalmazásának körét, miszerint figyelmeztetéshez nem feltétlenül szükséges a 
fegyelmi  eljárás  megindítása.  Emellett  pedig  a  fegyelmi  eljárás  vonatkozásában  tesz  a  Hjt. 
bekezdéseire vonatkozóan kiegészítéseket.

9. A  javaslat  továbbá  tartalmazza  a  lakhatási  támogatások  egyes  finanszírozási  kérdéseit,  
miszerint a lakhatási támogatás forrása az alábbiak lehetnek:

o A  minisztérium  rendelkezésére  alatt  lévő  lakások  és  nem  lakáscélú  helyiségek 
elidegenítéséből származó bevétel.

o A lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztéséből származó bevétel.
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o Az e célra rendelt fejezeti kezelésű támogatás.
10. A tanulmányi szerződésben meg kell határozni az állomány tagját megillető támogatás formáját  

és mértékét, a tanulmányok befejezése után a Honvédségnél kötelezően szolgálati viszonyban 
eltöltendő  idő  tartalmát,  továbbá  a  tanulmányi  támogatás  pénzben  kiszámított  összegére 
vonatkozó megtérítési kötelezettségét, ha az állomány tagja a tanulmányait nem fejezi be, vagy 
a szerződésben vállalt szolgálati időt önhibából nem tölti be.

Szavazások az önálló irományról
Dátum Szavazás oka Igen Nem Tart. Eredmény
2010.09.13.19:07:10 sürgősség elfogadva 238 85 0 Elfogadott
2010.10.11.18:09:41 részletes vitára bocsátás 314 46 0 Elfogadott
2010.10.18.21:58:52 az önálló indítvány elfogadása 349 1 1 Elfogadott
2010.10.18.21:59:26 az önálló indítvány elfogadása 351 0 1 Elfogadott

H/1375. számú országgyűlési határozati javaslat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet 
meghosszabbításának engedélyezéséről

2010. október 4-én 12.30 órakor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló 10. kazetta nyugati 
gátja átszakadt. A gátszakadás következtében 600-700 ezer m3 vörösiszap és víz elegye a Torna 
patakon  keresztül  elöntötte  Kolontár,  Devecser  és  Somlóvásárhely  települések  mélyebben  fekvő 
részeit. 
2010. október 6-án a Kormány a 245/2010. (X. 6.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 
veszély  elhárítása  és  a  károk  felszámolása  jelenleg  is  tart,  és  várhatóan  még  hosszabb  ideig 
elhúzódik. 
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos  balesetek elleni  védekezésről  szóló  1999.  évi  LXXIV.  törvény 7.  § (1)  bekezdés b)  pontja  
szerint  a  rendeleti  úton  bevezetett  intézkedések  a  katasztrófaveszély  elmúltáig,  illetve  a 
következmények  felszámolásáig,  de  legfeljebb  tizenöt  napig  vannak  érvényben, 
meghosszabbításukra az Országgyűlés adhat felhatalmazást.

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

2010.10.18.16:01:08 Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás 363 0 0 Elfogadott
2010.10.18.21:28:29 az önálló indítvány elfogadása 349 1 0 Elfogadott

Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar 
fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a 

Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozatról
2010. június 4-én emlékülésen emlékeztünk meg a trianoni döntés 90. évfordulójáról, ezt megelőzően 
pedig törvényt fogadott el a parlament, amely ezt a napot nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. 
Az országgyűlési  határozat  célja  a magyarországi  fiatalok külhoni  magyarsággal  kapcsolatos 
ismereteinek bővítése, valamint a magyarországi és külhoni diákközösségek, oktatás-nevelési 
intézmények  közötti  személyes  kapcsolatok  kialakításának,  megerősítésének  támogatása  e 
kapcsolatok tartalommal való megtöltése. 

Az országgyűlési határozat lényege:
1. Iskolai emléknap bevezetése a 2010/2011-es tanévtől a Nemzeti Összetartozás Napján.
2. A  Kárpát-medencei  magyar  testvériskolai  és  diákközösségi  kapcsolatok  elmélyítésének 

elősegítése  oly  módon,  hogy  valamennyi  közoktatásban  tanuló  fiatal  legalább  egyszer 
tanulmányai alatt a magyar állam támogatásával eljusson a magyarlakta területekre. A program 
finanszírozása 2013-ig pályázati formában, azt követően normatív módon történik.

3. 2012. december 31-ig létrejön a Magyarság Háza, mely a Magyarország határain kívül élő magyar 
közösségeket bemutató oktatási és közművelődési intézmény, a Nemzeti Összetartozás Napja 
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http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.21:58:52&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.21:58:52&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.11.18:09:41&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.11.18:09:41&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.11.18:09:41&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.09.13.19:07:10&p_szavkepvszav=N&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.09.13.19:07:10&p_szavkepvszav=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.09.13.19:07:10&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39


iskolai megemlékezéseihez és a tanulmányi kirándulásaihoz, valamint az iskolai emléknapokhoz 
kapcsolódó módszertani központ.

4. A határozat szerint  2010. december 31-ig kell  elkészíteni  a szakmai és finanszírozási  hátteret 
lehetővé tévő javaslatot.

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

2010.07.12.14:37:11 Sürgősség elfogadva 312 52 1 Elfogadva
2010.07.19.14:18:21 Részletes vitára bocsátás 301 45 0 Elfogadva
2010.10.18.21:46:42 Az önálló indítvány elfogadása 309 41 0 Elfogadva
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http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.10.18.21:46:42&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.07.19.14:18:21&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2010.07.12.14:37:11&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39

