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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 2011. február 14-én, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól és   határozati javaslatról  

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A 2009. október 14-én parafált Keretmegállapodás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság (Dél-Korea) közötti 
politikai,  környezetvédelmi,  fejlesztéspolitikai,  tudományos,  oktatási  és  civil  kapcsolatokra terjed  ki  (a 
kereskedelmi  kapcsolatokat  a  Szabadkereskedelmi Egyezmény szabályozza). Együttműködést irányoz elő az 
emberi  jogok  védelme,  a  terrorizmus  elleni  küzdelem,  a  tömegpusztító  fegyverek  elterjedésének 
megakadályozása,  valamint  az  éghajlatváltozás,  az  illegális  migráció,  a  pénzmosás,  a  drogkereskedelem,  a 
szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem területén. 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi 
és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

(

A  felek  közti  kétoldalú  kapcsolatok  kereteit  megteremtő  Keretmegállapodás  az  1980.  évi  EGK-ASEAN 
megállapodás helyébe lép. Együttműködést ösztönöz a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy, a 
természettudományok, a technológia, a tengeri és légi közlekedés, az emberi jogok, valamint a terrorizmus, a 
tömegpusztító  fegyverek  elterjedése,  az  illegális  migráció,  a  pénzmosás,  a  tiltott  kábítószerek,  a  szervezett 
bűnözés és a korrupció elleni küzdelem területén. Indonézia kötelezettséget vállal a Nemzetközi Büntetőbíróság 
Római  Statútumához  való  csatlakozásra. A  Keretmegállapodás  az  ASEAN-országokkal  szabadkereskedelmi 
térségről (Free Trade Area – FTA) folyó tárgyalások előrehaladásának előfeltétele.
Az  Indonéziával  megkötött  megállapodás  a  régió  többi  országával  kötendő  partnerségi  és  együttműködési 
keretmegállapodások szempontjából mérföldkő, amelytől az EU azt reméli, hogy nagyobb befolyást gyakorolhat 
egy olyan régióban, amely hagyományosan Kína és az Egyesült Államok felé orientálódik.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
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A  közös  légtér  létrehozásának  célja  a  piaci  korlátozások  fokozatos  megszüntetése,  az  európai  uniós  jog 
meghatározott  részével  való  összhang  megteremtése,  a  külföldi  befektetések  elősegítése,  tisztességes 
versenykörnyezet  kialakítása.  A  Megállapodás  kedvezőbb  és  biztonságosabb  feltételeket  biztosít  a  részes 
országok vonatkozásában megvalósuló légi személy- és áruforgalom lebonyolításában.

A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

(
A  2010.  december  14-én  Szófiában  aláírt  kétoldalú  megállapodás  a  hazánk  által  2004-ben  az  Osztrák 
Köztársasággal, 2006-ban a Szlovák Köztársasággal és a Szlovén Köztársasággal, 2008-ban pedig Romániával 
és a Horvát Köztársasággal  kötött hasonló tárgyú megállapodások rendszerébe illeszkedik.  Rendelkezik a két 
ország bűnüldöző szerveinek nemzetközi együttműködési formáiról (információcsere, ellenőrzött szállítás, közös 
bűnfelderítő-csoport létrehozása, fedett nyomozó alkalmazása, stb.), rögzíti az azokra vonatkozó szabályokat, az 
együttműködő  szerveket,  a  megkeresések  sajátos  tartalmi  elemeit,  az  együttműködési  cselekmények  és  az 
abban  résztvevő,  együttműködő  szervek  irányításának  szabályait,  valamint  az  együttműködők  jogait  és 
kötelezettségeit.  A bűnüldöző szervek közötti együttműködésre a büntetőeljárás keretein kívül, a bűnmegelőzés 
és a bűnfelderítés során kerül sor, nem érintve a bűnügyi jogsegély alapján az igazságügyi szervek hatáskörébe 
tartozó eljárási cselekményeket.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló OGY 
határozat módosításáról 

Az Egészségügyi bizottságba dr. Mikola István helyett dr. Kovács Józsefet; az Önkormányzati bizottságba dr. 
Kovács Zoltán helyett dr. Láng Zsoltot elnökké; az Egészségügyi bizottságba dr. Pesti Imre helyett Jándosiné dr. 
Bene Ildikót, a Gazdasági bizottságba Szatmáry Kristóf helyett Koszorús Lászlót, a Sport- és turizmusbizottságba 
Zakó László helyett Szilágyi Györgyöt alelnökké; az Alkotmányügyi bizottságba dr. Dorkota Lajos helyett Gulyás 
Gergelyt,  dr.  Kerényi  János  helyett  dr.  Gruber  Attilát,az  Egészségügyi  bizottságba dr.  Mikola  István  tagsági 
helyére dr.  Ódor Ferencet,  dr.  Pesti  Imre helyett  Bábiné Szottfried Gabriellát;az Emberi  bizottságba Murányi 
Levente helyett Zagyva György Gyulát;az Európai bizottságba Samu Tamás Gergő helyett Murányi Leventét, dr. 
Vinnai Győző helyett dr. Szalay Pétert;a Gazdasági bizottságba Szatmáry Kristóf helyett Herman István Ervint, B. 
Nagy László helyett Sági Istvánt;az Ifjúsági bizottságba Czunyiné dr. Bertalan Judit helyett Tamás Barnabást, 
Erdős Norbert helyett dr. Vas Imrét;a Külügyi bizottságba Szávay István helyett Samu Tamás Gergőt, Zagyva 
György  Gyula  helyett  Vona  Gábort;a  Mezőgazdasági  bizottságba  Vona  Gábor  helyett  Z.  Kárpát  Dánielt;a 
Nemzetbiztonsági bizottságba dr. Kovács Zoltán helyett dr. Kocsis Mátét;a Nemzeti összetartozás bizottságába 
dr. Dorosz Dávidot;az Oktatási bizottságba Tóth Ferenc helyett Kőszegi Zoltánt;az Önkormányzati bizottságba 
Rácz Róbert helyett Szedlák Attilát, dr. Kovács Zoltán tagasági helyére dr. Tilki Attilát;a Sport bizottságba Szilágyi 
György helyett Zakó Lászlót, Horváth László helyett dr. Tapolczai Gyergelyt; a Számvevőszéki bizottságba dr. 
Kerényi János helyett Font Sándort taggá.

Budapest, 2011. február 15.
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