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Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgy  űlés elé   
terjesztett 2011. június 6-án, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

 (A kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) indítványa.)

A funkcionális légtérblokk (FAB) működési követelményeken alapuló, az államhatároktól függetlenül kialakított légtérblokk, ahol a 
léginavigációs  szolgálatok  tevékenységei  optimalizáltak  annak  érdekében,  hogy  közöttük  fokozott  együttműködés,  adott  
esetben egy integrált szolgáltató jöjjön létre. A Közép-európai funkcionális légtérblokk (FAB CE) tagja hazánk mellett Csehország, 
Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Ausztria, Szlovákia és Szlovénia.
A funkcionális légtérblokkok kialakításának kötelezettségét az Egységes Európai Égbolt (SES) közösségi jogszabálycsomag írja elő. A 
megállapodás felváltja az 1997-ben kötött Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló megállapodásokat.

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/2224. szám)

(Ágh Péter (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)

1. A javaslat egyrészt úgy módosítja az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényt, hogy a  miniszterelnöki biztos - 
hasonlóan  a  kormánytagokhoz,  államtitkárokhoz  -  csak  a  képviselői  alapdíját  kapja.  Ezáltal  megakadályozható az,  hogy  egy 
miniszterelnöki biztos jövedelme az előírt havi bruttó 2 millió Ft-os bérplafon fölé menjen. 
2. A  törvény  további  rendelkezései  a szervezett  földgázpiac szabályainak  és  a  szervezett  villamosenergia-piaccal  kapcsolatos 
szabályok módosításait tartalmazza.
A  szervezett  villamosenergia-piaccal  kapcsolatos  szabályok  a  gyakorlati  tapasztalatok  során  szükségessé  vált  módosításait  
tartalmazza. A módosítások a szervezett villamosenergia-piac prudens működését szolgálják.  
Mivel 2011. július 1-jei  hatállyal sor kerül a fosszilis tüzelőanyaggal villamos energiát hővel kapcsoltan termelők kivezetésére a 
kötelező átvétel rendszeréből, szükséges a VET. módosítása akként, hogy a kapcsoltan termelők számára a piaci értékesítésre való  
felkészülést szolgáló rendelkezések kerüljenek bevezetésre. 
A 2011. évi XXIX. törvény egyes rendelkezései hatályba lépésének 2011. október 1-jére történő elcsúsztatása szükséges azért, hogy 
a  jogalkalmazók  számára  hosszabb  felkészülési  idő  kerüljön  biztosításra.  Az  Európai  Uniós  tagságból  fakadó  kötelezettséget  
tartalmazó rendelkezések – az eredeti hatálybalépési időpontnak megfelelően – 2011. július 1-jén lépnek hatályba.   

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról országgyűlési határozati javaslat

(H/3075. szám)

(Dr. Kocsis Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)

Az Országgyűlés 2011. június 6-án elfogadta az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 
valamint  az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. 
Magyarország jelenleg hatályos jogrendszere egyértelműen szabályozza, hogy  a közbiztonság  és közrend védelme a Rendőrség 
feladata. Az elmúlt időszakban hazánk több pontján, köztük a Heves megyei Gyöngyöspatán a  közbiztonságra, közrendre, az ott élő 
emberekre, valamint az anyagi javakra veszélyt jelentő helyzet alakult ki, melyet a hatóságok előtt jelenleg még részben tisztázatlan  
hátterű és motivációjú személyek és csoportok idéztek elő. Mindezek után más érdek csoportok a kialakult helyzettel kapcsolatban 
valótlanságot állítva, hazánk rossz hírét keltették a nemzetközi közvélemény előtt. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a Nemzeti 
Együttműködés Programjában világossá tette, hogy a törvényes erőszak joga és lehetősége kizárólag a Magyar Államot illeti  
meg,  kényszer  alkalmazására  kizárólag  állami  szervek  jogosultak.  Hazánk  újjáépítésében  kiemelt  szerep  jut  a  közrend  és  a  
közbiztonság helyreállításának, az emberi élet védelmének és a tulajdon megóvásának. A bizottság feladata:
a) a gyöngyöspatai romák „húsvéti utaztatása” körülményeinek és szervezésének feltárása, továbbá
b) annak  megállapítása,  hogy  mely  hazai  és  külföldi  személyek  illetve  szervezetek  szervezik  és  támogatják  anyagilag  a  
Gyöngyöspatán, valamint hazánk más pontjain egyenruhában tartózkodó, magukat valótlanul és jogellenesen rendfenntartóknak 
beállító személyeket, csoportokat és szervezeteket, továbbá
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c) annak  megállapítása,  hogy  ki  és  miért  állította  valótlanul  azt  a  Vöröskereszt  által  hosszú  ideje  szervezett  akcióról,  hogy  a  
gyöngyöspatai romák helyszínről történő evakuálása zajlik, mi volt ezen pánikkeltés oka és célja, továbbá
d) annak megállapítása, hogy kinek a megbízásából, és milyen szerepet játszott a Gyöngyöspatán lezajlott eseményekben Richard  
Field, valamint kinek a megbízásából, és milyen céllal állította valótlanul, hogy evakuálni kell a helyi lakosságot, továbbá
e) annak megállapítása, hogy mely magyarországi, esetleg külföldi szervezetek támogathatják Richard Field szerepvállalását, mely  
külföldi  szervezetekkel,  sajtóorgánumokkal  tarthat  fenn  kapcsolatot,  továbbá  annak  megállapítása,  hogy  az  Országgyűlésben 
képviselettel rendelkező ellenzéki pártok közvetett vagy közvetlen módon részt vettek-e az ország közrendjének, közbiztonságának  
és  köznyugalmának megzavarásában,  és  ha igen,  azt  milyen szándékkal  és céllal  tették,  továbbá  annak megállapítása,  hogy  a  
képviselőcsoportokat, vagy azok egyes tagjait a kialakult helyzettel összefüggésben milyen politikai felelősség terheli, továbbá
h) annak  megállapítása,  kinek  az  érdeke,  hogy  a  nemzetközi  sajtó  Magyarországról,  a  valóságban  nem létező  polgárháborús 
helyzetet  mutasson  be,  valamint  kik  és  miért  nyújtanak  téves,  Magyarországot  indokolatlanul  rossz  fényben  feltüntető  
információkat, ezzel lejáratva hazánkat a nemzetközi közvélemény előtt, továbbá
i) javaslattétel a működő jogellenes csoportok törvényes felszámolásának elősegítése.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról 

(T/3200. szám)

(Lázár János, Dr. Balsai István, Talabér Márta (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)

A  törvényjavaslat  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvénynek  az  Alaptörvénnyel  összefüggő  egyes 
átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló T/3199. számú törvényjavaslathoz kapcsolódva, az 
Alkotmánybíróságról szóló törvényben szüksége s módosításokat tartalmazza.
Ebből kifolyólag  a módosítások technikai jellegűek, tehát az AB tagjainak 11-ről 15-főre emelését rögzíti, illetve a tagok és az  
elnökválasztásból adódó nyelvtani módosulásokról gondoskodik.
Rögzíti, hogy a törvény nem érinti az Alkotmánybíróság hivatalban levő tagjainak megbízatását.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti 
rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/3199. szám)

(Lázár János, Dr. Balsai István, Talabér Márta (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)

A törvényjavaslat két fő iránya a hatályos Alkotmányba – tehát nem az új alaptörvénybe – egy öregségi nyugdíjra vonatkozó szakasz  
beépítése, illetve az Alkotmánybíróságot érintő egyes módosítások elvégzése.

1.) A törvényjavaslat egyrészt az Alkotmány 70/E. §-át egy új (3) bekezdéssel egészíti ki. A kiegészítés alapján a szociális biztonság  
keretei között nyugdíj címén járó ellátásra főszabályként azok jogosultak, akik – a törvényhozó által a mindenkori demográfiai  
viszonyokra és a várható időtartamra tekintettel kialakított – öregségi nyugdíjkorhatárt elérték. 
A képviselői indítvány ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a törvény a nyugdíjjogosultságot kiterjessze az öregségi nyugdíjkorhatárt  
még  be  nem  töltött  polgárokra  is –  így  például  a  nők  fokozottabb  védelme érdekében,  ha  a  nők  40  év  jogosultsági  idővel 
rendelkeznek.
A törvényjavaslat módot ad arra is, hogy a törvényhozó a jelenleg már nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt 
még be nem töltött személyek a társadalombiztosítási vagy a szociális rendszer keretében, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés  
lehetőségének megnyitásával a megélhetésükhöz hozzájáruló juttatásban részesüljenek.
2.) Az új alaptörvény 15 főben állapítja meg az alkotmánybírák számát, jelen javaslat szerint viszont már annak hatálybalépését 
megelőzően  megtörténne  a  bővülés.  Így  az  emelt  létszámmal  működő  testület  az  évek  során  felhalmozott  ügyhátralékát 
hatékonyabban ledolgozhatja, illetve az olyan indítványozó által benyújtott utólagos normakontrollra irányuló indítványokat, akik 
az Alaptörvény szerint indítványozási joggal már nem rendelkeznek, ésszerű időben elbírálja. Ez teszi lehetővé, hogy az Alaptörvény  
alapján kibővített hatáskörű – az ún. valódi alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárások miatt várhatóan növekedő ügyteherrel 
rendelkező – testület ésszerű határidőn belül hozza meg döntéseit.
A Javaslat biztosítja,  hogy  a kibővült létszámú testület már 2011. szeptember 1-jén megkezdhesse a működését ,  illetve az új 
alkotmánybírák megválasztására még az Országgyűlés tavaszi ülésszakán sor kerülhessen. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi AB elnök 
megbízatása  2011  júliusában  lejár,  a  Javaslat  lehetővé  tenné,  hogy  az  új  alkotmánybírák  és  az  Alkotmánybíróság  elnökének 
megválasztása az Alaptörvény szerint, tizenkét évre történjen.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V.14.) OGY 
határozat módosításáról (a Külügyi bizottságba Samu Tamás Gergő helyett Jámbor Nándort taggá)

(H/3419. szám)
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(Az Országgyűlés elnökének indítványa.)

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési 
határozati javaslat

(H/3420. szám)

 (Az a  lkotmányügyi bizottság   indítványa.)

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések 
megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló T/3199. számú, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII .  
törvény módosításáról szóló T/3200 . számú törvényjavaslatok az Alkotmánybíróság létszámának – a 2012 . január 1-én hatályba 
lépő  Alaptörvényben  rögzített  –  15  főre  történ  ő  felemelésére,  valamint  az  Alkotmánybíróság  elnökének  Országgyűlés  általi  
megválasztására tartalmaznak rendelkezéseket. Annak érdekében, hogy a Házszabály vezető közjogi tisztséget betöltő személyek 
megválasztására  vonatkozó  rendelkezései  összhangban  legyenek  az  Alkotmánybíróság  elnöke  megválasztásának  módosuló 
szabályaival, szükséges a Házszabály 132. §-ának módosítása. A hatályos szöveg ugyanis a választott tisztségek tekintetében egy 
taxatívnak tekinthető felsorolást  tartalmaz, de – a most hatályos törvényi  szabályozásnak megfelelően – nem tesz említést az  
Alkotmánybíróság elnökéről.
A módosítás ezen túlmenően jogtechnikai korrekciót is tartalmaz: egységesen egyes számot használ a hatályos szöveg szerinti 
többes számok helyett (a megválasztandó személyek konkrét számát minden esetben az adott tisztségre vonatkozó szabályokat  
megállapító  külön  törvény  írja  elő).  A  határozati  javaslat  elfogadásához  az  Alkotmány  24.  (4)  bekezdése  alapján  a  jelenlévő  
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődéséről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslat

(T/3114. szám)

(L. Simon László (Fidesz) önálló indítványa.)

A Magyar  Nemzeti  Digitális  Archívum és  Filmintézet  (MANDA) létrehozása  az  NFM  Digitális  Megújulás  cselekvési  tervében  
szerepel, a feladat végrehajtásáért a NEFMI kulturális államtitkársága felelős.
Az alapvető cél egy egységes, önálló költségvetési szervként működő digitális archívum létrehozása a magyar kulturális örökség  
digitális  megőrzése,  illetve  hatékonyabb  nemzetközi  reprezentációja  érdekében .  A  MANDA  összevonja  a  meglévő,  jelenleg 
széttagolt digitális gyűjteményeket, és a jövőben a magyar kultúrkincs digitalizálását végzi.
A MANDA a Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) alapjain jön létre. Az MNFA mint működő országos közgyűjtemény meglévő 
infrastruktúrájára épül, kibővítve annak feladatkörét és intézményi struktúráját.
A jelen törvényjavaslat a mozgóképről és a muzeális intézményekről szóló törvényt módosítja, azokban nevesítve a MANDÁ-t, 
hogy a MANDA alapító okirata (az MNFA alapító okiratának módosításával) hivatalosan bejegyzésre kerülhessen.

Budapest, 2011. június 7.
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