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Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgy  űlés elé   
terjesztett 2011. június 27-én, hétfőn  elfogadott törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat 

A 2008 decemberében elfogadott előadó-művészeti törvény létrejöttét az előadó-művészeti területet érintő, ágazati szintű törvényi  
szabályozás hiánya indokolta, a törvény azonban sem szakmai, sem fenntartói oldalról nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Ezt jól mutatja, hogy a jelentősebb szakmai szervezetek mindegyike módosítási igényt fogalmazott meg.
A  törvénymódosítás  tisztázza  az  állami  szerepvállalás  alapvető  szempontjait,  ésszerűbbé  és  átláthatóbbá  teszi  a  közpénzek 
felhasználását az előadó-művészeti  területen.  Meghatározza az állami  és fenntartói  felelősség mibenlétét,  illetve az állami és 
fenntartói szerepvállalás korlátait, ezzel is  védve a művészi szabadság elvét.  Átalakítja az ágazati érdekegyeztetés struktúráját, 
újradefiniálja az illetékes miniszter felelősségét. Megteremti a minőségbiztosítás megfelelő kereteit, a nemzeti kulturális értékek 
érvényesülésének lehetőségét, és korrigálja az intézményfinanszírozás gyakorlati egyoldalúságait, torzulásait.
A törvényjavaslat főbb elemei:
• Módosulnak az ágazati  érdekegyeztetés szabályai.  Az Előadó-művészeti Tanács helyett két új testülettípus jön létre, a 

Nemzeti  Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács (NEÉT) és az  előadó-művészeti  bizottságok (a Színházművészeti, a 
Zeneművészeti és a Táncművészeti Bizottság).

• Megszűnik a korábbi kategóriarendszer. A törvény innentől  a normatív támogatásban részesülő és a pályázati  úton 
támogatott szervezeteket  különíti  el.  Ezek  elhatárolásáról  a  miniszter  dönt.  A  minisztert  döntésében  közvetlenül  a 
bizottságok, közvetve a NEÉT állásfoglalásai segítik.

• A normatív támogatásban részesülő előadó-művészeti  szervezetek két fajtája: a  nemzeti és a  kiemelt szervezetek.  A 
nemzeti szervezeteket az állam tartja fenn vagy az állammal kötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. A kiemelt 
szervezeteket önkormányzat tartja fenn vagy önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

• A normatív  támogatással  nem rendelkező szervezetek  pályázati  úton juthatnak  támogatáshoz.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a 
korábbi  VI.  kategóriába tartozó szervezetek nem maradnak  támogatás  nélkül,  de ezt pályázati  úton,  meghatározott 
minőségi követelményeknek eleget téve kapják. 

• A  művészeti  támogatás  és  a  működési  támogatás  elkülönül  egymástól,  így  a  művészi  szempontok  és  a  szervezeti 
infrastruktúra működtetésének szempontjai nem egymás rovására kell hogy megvalósuljanak.

• A  törvény  a  támogatás  mértékének  meghatározásakor  kötelezően  érvényesítendő  szempontok  mellett  további, 
ösztönzőként  szolgáló  szempontokat  határoz  meg.  Fontos  kiemelni  ezen  szempontok  közül  a kortárs  és  klasszikus 
magyar  szerzők  műveinek  bemutatóit,  az  előadó-művészeti  szervezetek  művészetpedagógiai  programban  való 
részvételét, valamint a  korhatárral  kapcsolatos nézőtájékoztatási  rendszer működtetését.  A törvény ez utóbbi  révén 
eleget tesz annak a társadalmi igénynek, hogy a nézők előzetesen értesülhessenek arról, az adott előadás megtekintése 
mely korosztály számára ajánlott.

• A  törvény deklaráltan  védi a művészeti élet szabadságát. Az előadó-művészeti szervezetek művészeti tevékenysége a 
jogszabályban rögzített vagy általuk vállalt kötelezettségeken túlmenően nem korlátozható.

• A  törvény a gyakorlati  tapasztalatok alapján számos helyen  pontosítja  az előadó-művészeti  területet  érintő sajátos 
foglalkoztatási  szabályokat,  a  szakirányú  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  művészek  meghatározott  arányú 
foglalkoztatása  pedig  törvényileg  meghatározott  kritériumként  jelenik  meg  a  normatív  támogatásban  részesülő  
szervezetek esetében.

Az új támogatási rendszer teljességében 2013-tól lép életbe. A hatálybalépés időzítése tekintettel van az évadtervezés gyakorlati 
szempontjaira, segíti az új támogatási rendszerre való átállást. A támogatási rendszer változásait az NFM Támogatásokat Vizsgáló  
Irodája megvizsgálta, és azok állásfoglalásuk szerint nem igénylik az Európai Bizottság jóváhagyását, így a törvény módosítása nem 
veszélyezteti az előadó-művészeti szervezetek által igénybe vehető társaságiadó-kedvezményt.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A törvényjavaslat célja elsősorban a Széll Kálmán Tervben foglaltak végrehajtása, valamint az egészségügyi ágazati törvényekben 
foglalt  szabályozás  pontosítása,  korszerűsítése,  különösen  a  népegészségügy,  az  egészségügyi  ügyelet,  az  egészségbiztosítás 
területén. Az  Egészségbiztosítási törvény módosításának lényege, hogy a közpénzekkel való visszaélés lehetőségét a minimálisra 
csökkentse.  A  javaslat  kimondja a  biztosítási  jogviszony megszűnését  követő  keresőképtelenség  esetén járó,  vagyis  a passzív 
táppénz eltörlését.  Továbbá rendezi azt, hogy a  táppénzen lévők akár soron kívüli ellátásban részesülhessenek. A cél, hogy a 
betegek minél előbb igénybe tudják venni az orvosi ellátást és hamarabb visszanyerjék egészségüket, munkavégzési képességüket. 



Az  Egészségügyi  Törvény  Népegészségügyről  szóló  fejezetéhez  kapcsolódó  javaslat  korszerű  definíciók  mentén  módosítja  a 
népegészségügy fogalmát, a népegészségügyi feladatokat. Az „egészségmegőrzés” kifejezést a törvény teljes szövegében mellőzi,  
helyette  a  szövegkörnyezettől  függően  az  „egészségfejlesztés”,  „egészségvédelem”  kifejezéseket  tartalmazza.  Az  Egészségügyi  
Törvénybe bekerül a teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetése a közoktatási intézményekben, valamint a népegészségügyi 
stratégia és a hozzá kapcsolódó akcióterv készítése.

A tervezet foglakozik a Nemzeti Egészségügyi Tanácsra  (NET) vonatkozó rendelkezések  hatályon kívül helyezésével. Feladatait a 
május 1-től működő új szakmai kollégiumi rendszer látja el. Módosul az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt névre 
vonatkozó  szabályozás.  Az  ügyvédi  szakmához  hasonlóan  egészségügyi  ágazati  szinten  is  szükséges  megteremteni  a szakma 
gyakorlása során használni kívánt név kategóriáját, ugyanis a hivatalos név a személyek esetében gyakran változhat. (Elsősorban 
az orvosnőket érinti.) Az  egészségügyi dolgozókat továbbra is hivatalos nevük alapján tartják nyilván, azonban  megtarthatják a 
szakmájuk gyakorlása során használt nevüket is. A két név között pedig a működési nyilvántartási szám teremt kapcsolatot. Az 
Egészségügyi  tevékenység végzésének egyes kérdéseire vonatkozó törvény módosítása:  Az  indítvány az egészségügyi dolgozók 
ügyeleti  idejét,  díjazását  is  rendezi,  kimondva,  hogy  a  heti  munkaidő  maximális  időtartamába  az  egészségügyi  ügyelet  teljes  
időtartamát  be  kell  számítani.  Így  a  munkavállaló  bérét  a  személyi  alapbérére,  illetve  közalkalmazott  esetében  a  garantált  
illetményre kell kiegészíteni abban az esetben, ha az ügyeleti feladatok, illetve az erre tekintettel kiadott kompenzáló pihenőidő  
alkalmazása miatt a rendes munkaidő egészét - egészségügyi ügyeleten kívül - nem dolgoztatta le a munkáltató. Az egészségügyi  
tevékenység  befejezése  és  a  következő  munkarend  szerint  megkezdett  egészségügyi  tevékenység  között  legalább  11  óra  
megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani. Ez a folyamatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében a felek megállapodása  
alapján  minimum 8  órára  csökkenthető.  A gyógyszerellátásra  vonatkozó  szabályok  módosításának  célja  a  gyógyszertámogatás 
kiadási  és  bevételi  oldalán  a  költségvetési  törvényben meghatározott  háromszáz  milliárd  forintos  egyenleg tartása.  A  javaslat  
szerint a jelenlegi 12 százalékról 20 százalékra emelkednek a gyógyszergyártói befizetések, súlyos szabálytalanság esetén pedig a 
gyártókra kiszabható bírság maximumát 25-ről  500 milliárd forintra emelik.  Ez a gyártók extraprofitjának mérséklését jelenti. 
Bevezetésre kerül az ún. preferált referencia ársáv fogalma melybe azon kedvező árú készítmények tartoznak az azonos terápiás  
eredményességűek közül, amelyeket a betegeknek a biztosító gyógyszerfelírások egy csoportjánál  vagy a közgyógyellátás során  
ajánl. A javaslat értelmében 2011. július 1-jétől  az orvoslátogatói díj a jelenlegi 5 millió forintról 10 millió forintra emelkedik.  A 
módosítás célja a marketing tevékenység visszaszorítása. A kisebb, legfeljebb 12 orvoslátogatót foglalkoztató cégek esetében ez a 
tétel  nem  emelkedik.   A  támogatáspolitikai  intézkedések  kiegészítését  szolgálja  a  gyógyszergyártói  promóciós  tevékenységek 
szigorítása. A korábbi gyakorlattal ellentétben, minden szakmai rendezvényt előre be kell jelenteni és ennek szakmai indokoltságát 
hatóság  ellenőrzi.  Megszűnik  az  a  gyakorlat,  hogy  egzotikus  helyeken,  konferencia  álnéven  üdültetést  szerveznek.  Egy  adott  
helyszínen rendezvényt támogatni, illetve egy adott helyszínhez kötött rendezvényen való részvételt támogatni csak akkor lehet, ha  
a rendezvény tárgyát képező vagy céljához szükséges erőforrások, szakértelem kizárólag e helyszínen állnak rendelkezésre, illetve  
azok más, a résztvevők munkahelyéhez közelebbi helyszínen való biztosítása aránytalan többletköltséggel járna. A módosítások 
révén  a  gyógyszergyártók  a  tavalyi  kutatás-fejlesztési  ráfordításaik  alapján  50  százalékot  visszaigényelhetnek  az  iparági  
különadójukból. Bevezetésre kerül az ismertetői tevékenységet folytató vállalatok vagy azok nevével eljáró ismertetők közhiteles  
nyilvántartása. A hatóság honlapján elérhető lesz az orvoslátogatók listája illetve azok is, akiket ettől a tevékenységtől eltiltottak. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

Az atomenergiáról  szóló  törvény módosítását  egyrészt  a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az 
államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII.  törvénnyel való összhang megteremtése, továbbá a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapból  a  radioaktívhulladék-tárolók,  és  a  kiégett  üzemanyag  átmeneti  és  végleges  tárolójának  engedélyese  által  nyújtható 
támogatás felhasználásának az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által igényelt pontosabb szabályozása teszi szükségessé.
A  nukleáris  biztonsági  szabályozásoknak  a  törvényjavaslatban  is  megnyilvánuló  korszerűsítését  többek  között  a  Paksi 
Atomerőmű  blokkjainak  üzemidő-hosszabbítása,  a  Nemzetközi  Atomenergia  Ügynökség  újonnan  összeállított  nukleáris 
biztonsági  alapelveinek és a  Nyugat-európai  Nukleáris  Hatóságok  Egyesülete  által  meghatározott  követelmények (referencia 
szintek) hazai szabályozásba történő beépítése indokolják.
A törvényjavaslat korszerűsíti a nukleáris biztonsági szabályokat, amit az európai társhatóságok gyakorlata, a hazai közigazgatás 
korszerűsítésére irányuló törekvések, és az erőforrásokkal történő hatékonyabb gazdálkodás is indokol. Fontos kiemelni, hogy a 
tervezett szabályozás átalakításokra vonatkozó új elemei nem jelentik sem a biztonsági követelmények lazítását, sem a hatósági 
felügyelet gyengülését.  Az új  elemek célja  és  lényege a nemzetközi  trendeknek  megfelelő  és egyben hatékonyabb hatósági  
felügyeleti  módszerek  bevezetése,  áttérés  az  előíró  jellegű  hatósági  beavatkozásokról  az  ellenőrző  jellegű  megközelítésre. 
Következésképp a szabályozásban a biztonságot garantáló követelmények semmit sem gyengülnek, pusztán az azok teljesülését 
biztosítani hivatott hatósági tevékenyég jellege változik meg.  A törvényjavaslatban szereplő szabályozást a nukleáris biztonsági 
szabályzatokat tartalmazó új kormányrendelet egészíti ki.
Az  ÁSZ  –  ellenőrzései  alapján  –  szükségesnek  tartotta  a  Központi  Nukleáris  Pénzügyi  Alapból  a  radioaktívhulladék-tárolók  
engedélyese  által  nyújtott  támogatás  felhasználásának  pontosabb  szabályozását.  A  törvényjavaslat  ennek  megfelelően  – 
változatlanul  ragaszkodva  a  társulási  szabadság  törvényben  rögzített  elveihez  –  előírja,  hogy  csak  a  létesítményt  befogadó 
települést és az azzal területileg határos településeket, illetve a telephelykutatás helyszínét magába foglaló létesítményenként,  
illetve kutatási helyszínenként egy önkormányzati ellenőrzési és információs társulás számíthat támogatásra.
A törvényjavaslat egyértelművé teszi azt is, hogy a radioaktívhulladék-tároló, továbbá a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges  
tárolójának  engedélyese,  amely  a  Központi  Nukleáris  Pénzügyi  Alapból  származó  juttatásokból  gazdálkodik,  az  elkülönített  
állami  pénzügyi  alapokra  vonatkozó szabályok  miatt  területfejlesztési  célra nem nyújt  támogatást.  Az  ilyen engedélyes csak 



tájékoztatási, ellenőrzési, működési és településfejlesztési célra adhat támogatást.

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

A  látvány-csapatsportot  (labdarúgás,  kézilabda,  kosárlabda,  vízilabda,  jégkorong)  támogató  adózó  a  támogatási  igazolásban 
szereplő összegig társasági adókedvezményt, illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. 
A módosított intézkedés nem csak az első és másodosztályú csapatokra korlátozódik, továbbá az érintett kedvezményezetti kör 
legnagyobb részének talán legfontosabb módosításként az utánpótlás-nevelési feladatok közvetlenül a sportszervezetek útján is 
támogathatók.
A  törvényben  megjelennek  az  ellenőrzés  folyamatának  legalapvetőbb,  garanciális  rendelkezései,  a  támogatási  igazolással,  a 
támogatás  felhasználásával,  az  ellenőrzéssel  és  az  esetleges  szankciókkal  összefüggő  részletes  rendelkezéseket  a  törvény  
felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben állapítja meg.
A brüsszeli egyeztetések eredményeként a magyar és a brüsszeli hatóságok a hivatalos bejelentést megelőzően megállapították, 
hogy melyek az intézkedéscsomag állami támogatást nem tartalmazó részei, melyek a bizottsági  eljárástól  függetlenül hatályba  
léptethetők, ezek:
a) Utánpótlás-nevelés támogatása  a  szövetségek,  hivatásos  és  amatőr  klubok,  valamint  az  utánpótlás-neveléssel 
foglalkozó közhasznú alapítványok (akadémiák) esetén.
b) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás (ideértve az ingatlan-fejlesztést is) a szövetségek, az amatőr sportklubok és a 
közhasznú alapítványok (akadémiák) esetén. 
c) Személyi jellegű kiadások támogatása a sportköztestület (MOB), a szövetségek, az amatőr klubok és az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok (akadémiák) esetén. 
A támogatási program versenyjogi szempontból állami támogatást tartalmazó és ezért bizottsági jóváhagyáshoz kötött elemei a  
következőek:
a) A  profi  klubok  személyi  jellegű  (sportolók  kivételével  a  sport  szervezet  által  foglalkoztatott,  pl.  edző,  orvos, 
könyvelő) költségeinek támogatása.
b) Profi  klubok  esetében a beruházási  költségek támogathatósága  (a  sportrendezvények biztonságáról  szóló külön 
jogszabályban meghatározott  biztonsági  követelmények teljesülését  szolgáló  infrastruktúra-fejlesztés kivételével,  ami bizottsági  
eljárástól függetlenül is hatályba léptethető).
c) Infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó illeték kedvezmény.

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának 
feltételrendszeréről” szóló határozati javaslat 

A  kedvezményezett  térségek  besorolásának  feltételrendszerét  meghatározó  hatályos  67/2007.(VI.  28.)  OGY  határozat  alapján 
számított mutatók nem érzékelik a természeti és civilizációs katasztrófák okozta súlyos helyzetet, ezért szükséges a természeti és 
civilizációs  katasztrófa  sújtotta  térségek  és  települések  fogalmának  bevezetése,  a  leghátrányosabb  kistérségekkel  azonos  
elbírálásban részesítése.
A szabályozással  lehetővé válik,  hogy Devecser kistérsége - a vörösiszap katasztrófa miatt  -  támogatáspolitikai  szempontból  
leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősüljön. 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat

A  környezetvédelmi  termékdíjról  szóló  törvény  célja  a  hulladékhasznosítási  iparág  tevékenységének  teljes  megújítása,  a  
többször  felhasználható  termékek  szélesebb  körű  elterjedésének  előmozdítása,  valamint  a  hulladékhasznosítás  mértékének 
jelentős  megnövelése,  összhangban az Európai  Unió elvárásaival.  A  jelenlegi  rendszer  hiányosságai  és rendszerhibái  folytán a 
termékdíj rendszer teljes átalakítás vált szükségessé. A legfőbb gondot az okozza, hogy a termékdíj megfizetésére kötelezettek nem  
érdekeltek  a  rendszer  felső  hasznosítási  arányig  történő  fejlesztésében,  mindössze  a  minimumként  előírt  szinteknek  a  
teljesítésében.  Ezt  a  termékdíjra  vonatkozó mentességi  szabályok  okozzák,  amely  a  hulladéknak  a  lerakótól,  égetőtől  történő  
eltérítését gyakorlatilag ellehetetlenítik.  Az állam mindezidáig  kívül  maradt  az  iparág  működtetéséből,  ami a  hazai  hasznosítói  
rendszer  kiépülését torzította,  primer és szekunder termelői  ágazatok teljes eltűnéséhez járult  hozzá, máshol  hazai  kibocsátás 
sokszorosára rúgó, kihasználatlan kapacitásokat hozott létre. 
Az  iparág  irányítására  teljesen  új  szervezeti  modell  került  kidolgozásra.  Az  elfogadott  törvényjavaslat  a  jelenleg  a  rendszert 
irányító  koordináló  szervezetek  megszűnésével  párhuzamosan  egy  önálló,  100  %-os  állami  tulajdonban  lévő nonprofit  Kft.  
szervezeti  formában  létrehozza  az  Országos  Hulladékgazdálkodási  Ügynökséget,  melynek  feladata  az  államot  illető  jogok 
gyakorlása, valamint az államra háruló feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése. A Javaslat értelmében a kötelezettek továbbra  
is  maguk  választhatnak  az  egyéni  és  a  kollektív  teljesítés  között.  Az  ügynökség  működéséhez,  valamint  az  általa  támogatott  
tevékenységek finanszírozásához, a vámhatóság által beszedett termékdíjból részére biztosított keret nyújt fedezetet. A kétszintű  
szervezeti  struktúra  másik  eleme a  Termékdíj  Bizottság,  mely  a környezetvédelemért  felelős  miniszternek  az  iparág  egészét 
befolyásoló stratégiai döntéseiben szakértő, tanácsadó, döntés előkészítő testülete. 
Az elfogadott javaslat értelmében megszűnik a termékdíj mentesség intézménye. Az új díjak a jelenleg érvényes törvény szerinti 
termékdíjakhoz viszonyítva két esetben növekednek: a kenőolaj és a reklámhordozó papír esetében.  A legtöbb kategóriában a 
díjszabás mértéke a kötelezetteket terhelő jelenlegi összesített költséghez viszonyítva 10-30%-kal emelkedik. Az egyik kivétel a 



nem  kereskedelmi  csomagolás,  ahol  a  díjfizetés  a  jelenlegi  termékdíj  mértékével  válik  azonossá,  mely  jelentős  50-100%-os 
növekedés.  A  kereskedelmi  csomagolások  esetében  a  terhelés  összesített  mértéke  jellemzően  5-15%-ban  növekedik.  A  
gumiabroncs termékáram esetében 45%-os növekedés az előirányzat.  Az elektromos  és elektronikai  berendezések esetében a  
terhelés differenciáltan növekszik. A mentességi rendszer eltörlése az adminisztrációs terheket önmagában jelentősen lecsökkenti.  
Az egyszerűsítés legfontosabb eszköze a kis kibocsátók körének létrehozása, amelyre jellemző, hogy termékdíj átalányt fizet , 
évente egyszer, egyszerű bejelentőlapon.  A Javaslat a lakossági tudatformálásra fordítható költségek mértékét a jelenlegi 5%-os 
szintről  7%-ra  emeli.  Az  előterjesztő  várakozása  szerint,  az  új  szabályozási  környezetnek  köszönhetően  23 ezer  új  munkahely  
megteremtése prognosztizálható a hulladékhasznosítás területén.

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok 
során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló 

határozat 

Font  Sándor  és  Ivanics  Ferenc  azt  kezdeményezik,  hogy  az  Országgyűlés  állítson  fel  a  cukorgyárak  privatizációját,  valamint 
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő,  
és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottságot.
A rendszerváltás idején, 1990-ben összesen 12 cukorgyár  működött  Magyarországon,  összesen 600 ezer tonna kapacitással.  Az 
egyes privatizációs eljárások során tulajdont szerzett külföldi befektetők az egyes esetekben száz éves hagyományokra visszatekintő 
üzemeket bezárták, a termelést megszüntették.
 
A javaslat szerint a vizsgálóbizottság feladata lenne megvizsgálni, hogy

• a cukoripar privatizációja során milyen mulasztások történtek, milyen privatizációs döntések, megállapodások születtek, 
azokhoz kapcsolódóan az új tulajdonosok felé milyen kikötések kapcsolódtak, betartották-e azokat,

• ki, mikor, és hogyan ellenőrizte az új tulajdonosok által vállalt kötelezettségek betartását,
• milyen jogszabályi felhatalmazás, irányelvek és szakmai szempontok alapján születtek döntések a cukoripari privatizáció  

folyamatáról,
• a koncepcióalkotásban,  pályázati  és döntéshozatali  folyamatban mely állami és kormányzati  szervek voltak érintettek 

(előkészítés, döntés, ellenőrzés),
• milyen felelősség terheli ez ügyben a korábbi  ciklusok - különös tekintettel a szocialista-szabad demokrata koalíciók -  

kormányzatát,  mennyiben szolgálta  a  privatizáció  a  hozzájuk  köthető  gazdasági  érdekkörök  céljait,  az  egyes üzemek 
értékesítéséből befolyt vételár miként aránylott azok valós piaci értékéhez,

• milyen okra vezethető vissza, hogy az elidegenített üzemek jellemzően külföldi tulajdonba kerültek, 
• az  Európai  Unió  2004.  évi  csatlakozásunkkor  hatályban  lévő  cukorrendtartása,  majd  az  azt  követő  több  lépcsős 

cukorrendtartási reform előkészítési és döntési folyamatában milyen álláspontot, milyen szakmai alapon és milyen cél 
elérése  érdekében  képviselt  Magyarország?  A  2004-től  hivatalban  lévő  miniszterelnökökhöz  és  szaktárcavezetőkhöz  
milyen  döntések,  milyen  általuk  képviselt  magyar  álláspont,  adminisztratív  intézkedések  köthetők,  amelyek lehetővé 
tették a jelenlegi helyzet kialakulását,

• az intézkedések milyen hatással voltak, vannak a hazai cukorrépa termesztésre, a cukorpiaci helyzetre és az árakra, a  
szakágazati foglalkoztatásra, továbbá a kapcsolódó műszaki fejlesztésre és kutatásra?

A bizottság a javaslat szerint 12 tagból állna, ebből lenne 4 Fidesz, 2 KDNP, 2 MSZP, 2 Jobbik, 1 LMP és egy független képviselő.
A Bizottság működése a bizottság jelentéséről szóló országgyűlési határozat meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva 
álló határidő eredménytelen leteltéig tart.

A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás 
kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. április 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat 

(
illetve

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az egyezmények fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban.  Meghatározzák, hogy az 
egyes jövedelemfajták tekintetében melyik szerződő félnek milyen körben van adóztatási joga, ezáltal kizárják a magánszemélyek 
és vállalkozások jövedelmének – illetve, a második egyezmény esetében, vagyonának – kettős adóztatását. Rögzítik az egyenlő 
elbánás elvének alkalmazását és lehetővé teszik a szerződő államok számára kölcsönös egyeztetési eljárás kezdeményezését..

Az  egyezmények  tartalmukat  tekintve  megfelelnek  a  nemzetközi  gyakorlatnak,  az  OECD  modellegyezményben  és  annak  
kommentárjában  elfogadott  elveknek  és  szabályoknak,  valamint  a  Magyarország  által  eddig  megkötött  más  kétoldalú 
adóegyezményekben foglaltaknak. 



Az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslat

Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény 6. §-ában foglalt jogkörének megfelelően Dr. Dienes-Oehm Egont, Dr. Balsai Istvánt, Dr. Pokol Bélát, Dr.  
Szalay Pétert és Dr. Szívós Máriát   javasolta alkotmánybíróvá megválasztani.
A képviselők titkos szavazással választották alkotmánybíróvá a jelölteket.

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat

A határozat az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI.  
16.)  OGY  határozatot  úgy  módosítja,  hogy  az  országgyűlési  képviselők  választásának  új  szabályairól  szóló  törvényjavaslat  
elkészítésére és előterjesztésére az eredetileg meghatározott 2011. június 30. helyett 2011. október 31-ig legyen lehetőség.

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról

Az elmúlt években egyre több olyan ügy került nyilvánosságra, amelyben látható volt, hogy a privatizált állami vagy önkormányzati  
vagyon  új  tulajdonosai  nem  fordítottak  elegendő  pénzt  a  vagyonértékesítési  szerződésekben  foglalt  környezet-  és 
természetvédelmi  kötelezettségek  teljesítésére,  vagy  nem  egyszer  teljesen  figyelmen  kívül  hagyták  azokat.  Ilyen  elsődleges 
szakvélemények fogalmazódtak  meg Magyarország  eddigi  legnagyobb ökológiai  katasztrófáj  a -  a kolontári  vörösiszap-áradás - 
kapcsán is.
Az határozat legfontosabb rendelkezése, hogy az elmúlt két évtized privatizációs gyakorlatát a környezetvédelmi teljesítések  
szempontjából meg kell vizsgálni, hogy a további környezet- és természeti károk elkerülése érdekében, indokolt helyzetekben a 
hatóságok a szükséges katasztrófa-megelőzési intézkedéseket meg tudják tenni, intézkedni tudjanak az elmaradt pénzügyi vagy 
tárgyi teljesítések behajtásával kapcsolatban, illetve gondoskodni tudjanak az állampolgárok személy- és vagyonbiztonságáról.
Az elfogadott javaslat által előírt vizsgálatot különösen indokolja, hogy a volt állami vagy önkormányzati vagyon értékesítését az  
esetek nagy részében azért végezték (végezhették) a piaci értéknél alacsonyabb áron, mert éppen az ilyen jellegű környezeti és  
természeti kárelhárítás, a természetet és az állampolgárok biztonságát szolgáló és védő környezetkímélő beruházások vállalása volt  
a szerződések garanciális eleme.
Budapest, 2011. június 28.
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