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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 2011. április 26-án, kedden elfogadott törvényjavaslatairól 

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló 
Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az  Európai  Unió  és  Kirgizisztán  közötti  együttműködés  az  Unió  Közép-Ázsia  stratégiájának  (2007-2013)  elfogadásával  és 
folyamatos érvényesítésével szorosabbá vált. A közép-ázsiai országok közül Kirgizisztánnal valósul meg a legtöbb együttműködési 
projekt, a kapcsolatok jövőbeni alakulása jelentős részben a kirgiz belső helyzet konszolidációjától függ.
A partnerségi és együttműködési megállapodás olyan prioritásokra összpontosít, mint az emberi jogi párbeszéd és a demokratikus  
fejlődés előmozdítása; a piacgazdasági, pénzügyi, kutatási, oktatási, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szektor és együttműködés  
fejlesztése,  a  határigazgatási  szervekkel,  a  kábítószerügyi  hatóságokkal  való  együttműködés  kibővítése,  a  jogharmonizáció 
elősegítése.  Meghatározza  az  intézményesített  politikai  párbeszéd  kereteit;  megállapítja  a  legfontosabb  közös  célokat  a 
kereskedelem  és  befektetési  politika,  a  harmonikus  gazdasági  kapcsolatok,  a  fenntartható  fejlődés,  a  gazdasági,  szociális,  
tudományos-technológiai és kulturális együttműködés fejlesztése területén.  A Megállapodás fontos eszköz az kirgiz és az uniós 
jogrendszer harmonizációjának elősegítésére annak érdekében, hogy a Kirgiz Köztársaság minél közelebb kerüljön az EU-hoz.

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. 
napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt 
hatodik módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A megállapodás módosítására  az  európai  uniós  szabályozással  való  összehangolás  és  a  digitális  menetírókészülék  (tachográf) 
bevezetését  követő  műszaki-technikai  fejlődésnek  megfelelés  miatt  van  szükség. Új  szabályokat  állapít  meg  a  készülék 
típusjóváhagyására, felszerelésére, ellenőrzésére, használatára, szerkezeti, vizsgálati, beépítési és felülvizsgálati követelményeire, 
illetve a közúti fuvarozásra vonatkozó vezetési időkre, pihenőidőkre, szünetekre vonatkozóan.

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és a 
Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Egyezményének az 1994. évi 
kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak 
Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A törvény egységes szerkezetben tartalmazza a hazánk által 1992. december 22-én Genfben aláírt Nemzetközi Távközlési Egyesület  
(ITU)  Alapokmányának  és  Egyezményének  az  1994-es  kiotói,  1998-as  minneapolis-i,  2002-es  marrakesh-i  és  2006-os  antalyai 
felülvizsgálati értekezleteken elfogadott módosításait.

A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről 

A  kétoldalú  megállapodás  aláírására  a  2011.  április  13-án  megtartott  magyar-amerikai  belügyminiszteri  találkozón  került  sor.  
Lehetővé teszi  az Egyesült Államok és Magyarország közötti  kereskedelmi  légi  járatokon légimarsallok (civil  ruhás fegyveres  
hatósági védelmi kísérők) alkalmazását (hazánk a gyakorlatban nem tervez élni a lehetőséggel).

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény módosításáról 



A módosító javaslat az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását kívánja szorgalmazni a megfelelő 
törvényi  módosítások  révén,  a  dohánytermékek  részleges  korlátozásával,  nyilvános  helyeken  történő  fogyasztásának 
korlátozásával,  az  egészségtudatos  szemléletmódra  való  felhívással,  valamint  a  passzív  dohányzókra  és  a  különösen 
veszélyeztetettekre tekintettel.
A javaslat dohányzási  tilalom bevezetését indítványozza  a közforgalmú intézmények valamennyi,  nyilvánosság számára nyitva 
álló, zárt légterű helyiségében, valamint a munkahelyek zárt légterű helyiségében.  
A  jövőben  zárt  légtérben  minden  olyan  helyen  tilos  lesz  a  dohányzás,  amely  közforgalmúnak  minősül,  ebbe  beleértve  a  
vendéglátóipari egységeket (szórakozóhelyek, bárok, vendéglők), munkahelyeket, közösségi közlekedési járműveket, illetve azok 
megállóhelyeit és öt méteres körzetét, a későbbiekben ismertetett kivételekkel.
Teljes körű dohányzási tilalom lép életbe többek között a közoktatási intézmények, óvodák, iskolák, bölcsődék, egészségügyi  
intézmények területén. Ezeken a helyeken a szabadban sem lehet dohányozni.

A kijelölt helyek kivételével tilos lesz dohányozni: 
- a közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
- a közösségi közlekedési eszközökön, a közforgalmi vasúton és a hozzá kapcsolódó üzemi létesítmények területein sem, táblától  
vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú távolságon belül;
- munkahelyeken;
-  közterületnek minősülő,  a  gyalogosforgalom számára nyitva álló  aluljárókban,  zárt  légterű  felüljárókban,  játszótereken,  és  a  
közösségi közlekedési eszközök megállóhelyein.

A helyi önkormányzat mindezeken túlmenően egyéb közterületeket is nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.
Az elfogadott  módosító javaslat kijelölt helynek minősíti  továbbá a szállodákban az úgynevezett  szivarszobákat is, amelyekben 
2012. január elsejétől más szolgáltatás, különösen étel vagy ital nem szolgálható fel.
 A módosítások következtében a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények a bejárattól számított 5 
méteren belül is kijelölhetnek bizonyos feltételekkel dohányzó helyet.

Teljes körű dohányzási tilalom lép életbe a következő intézményekben 
– közoktatási intézmények (óvodák és iskolák),
– bölcsődék és egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
– egészségügyi  szolgáltatók,  kiegészítve azzal,  hogy  a pszichiátriai  intézetben a pszichiátriai  betegek számára mégis  kijelölhet ő 
bizonyos feltételekkel zárt légterű dohányzó hely.
– büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak - számára is kijelölhető zárt légterű 
dohányzó hely.

A közterületi  dohányzási tilalmak megszegőivel szemben helyszíni  bírság is kiszabható.  20.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra emelkedik a 
tiltott helyen való dohányzásért kiszabható bírság felső határa.
Bevezetik  az Európai  Unióban rendszeresített  képes (kombinált)  egészségvédő figyelmeztető  feliratot  a cigarettásdobozokra, 
ezekről a kormány külön rendeletben dönt. 
A javaslat a  kormányhivatali  integrációra  is  tekintettel  pontosítja  a  hatásköri  és  a bírságfelosztási  szabályokat. A bírságokból 
befolyó bevételek kizárólag egészségfejlesztési célra, így különösen dohányzás megelőzésre, a dohányzásról leszoktató programok 
támogatására, egészségmegőrzési célokra, valamint az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztő szakmai programok támogatására, 
valamint a népegészségügyi felügyelet fejlesztésére használható fel. 
A  javaslat a  társasházi  lakóépület házirendjének  –  minősített  többséggel  elfogadott  –  eltérő  rendelkezése  hiányában  fő 
szabályként dohányzási tilalmat javasol bevezetni a társasházak közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészeiben,  területein, 
illetve helyiségeiben. Az elfogadott módosító javaslatok következtében hasonló szabályozás vonatkozik a lakásszövetkezetekre is.
A javaslat  erősíti a civil szervezetek bevonását  a dohányzás elleni küzdelembe. A  jövőben a törvény  közérdekű keresetindítás 
lehetőségét biztosít a dohányzás visszaszorítása érdekében tevékenykedő civil szervezeteknek, ezért szükséges az egészségvédelmi 
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet fogalmának meghatározása is. A minisztériumhoz befolyó bírságbevétel legfeljebb 
10%-a pedig pályázati úton az egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek támogatására kell fordítani. 
Az elfogadott módosító javaslat alapján a zárt légterű dohányzóhelyek esetében a megfelelő szellőzést biztosítani kell, mégpedig 
a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító szellőztető berendezéssel.
A  módosító  javaslat  következtében  az  önkormányzatoknak  rendeletben,  kelő  részletességgel  kell  szabályozniuk,  hogy  a 
kötelezettek a dohányzóhely-kijelölési kötelezettségüknek eleget tehessenek.

A törvény  a  módosító  javaslatok  következtében  már  a  kihirdetését  követ  ően  hatályba  lép   a  harmadik  napon  azzal,  hogy   
bizonyos rendelkezései csak 2012. január elsején lépnek hatályba.
Az egészségvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatban az elfogadott törvényjavaslat három hónap türelmi id  őt biztosít.   

Budapest, 2011. április 27.


