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A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 (Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa.)

Az állam kizárólagos joga és lehetősége a rend fenntartása és helyreállítása, a közbiztonság és közrend védelme a rendőrség 
feladata. A polgárőrség közreműködik az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásában. 
Magyarországon  napjainkban  előforduló  jelenség,  hogy  társadalmi  szervezetek  tagjai  a  közrend,  közbiztonság  fenntartásának 
látszatát keltve járnak el, figyelmen kívül hagyva az állam erőszak monopóliumát. (pl.: Gyöngyöspatán)
Ennek a  rossz  irányú folyamatnak  a  megfékezése érdekében  szükséges  a polgárőrségről  szóló  2006.  évi  törvény,  valamint  a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása.  
A módosítás eredményeképpen polgárőr szervezet tagja csak nagykorú, büntetlen előéletű személy lehet.  A polgárőrséről szóló 
törvény  legfontosabb  módosítása,  hogy  polgárőrség  csak  a  rendőrséggel  kötött  írásbeli  megállapodás  alapján  végezheti 
tevékenységét és ezt az alapító okiratában székhelyeként feltüntetett működési területen láthatja el. Ez utóbbitól eltérni csak 
írásbeli  megállapodással  lehet,  melyet  a  polgárőrszervezet  köt  a  rendőrséggel,  vagy  más állami,  önkormányzati  rendvédelmi, 
közbiztonsági szervezettel. A polgárőrségről szóló törvény módosításnak következtében a polgárőr a jövőben nem viselhet olyan 
formaruhát,  amely  rendvédelmi  szerv  vagy  más  hatóság  tagjának  egyenruhájához  való  hasonlósága  miatt  megtévesztésre 
alkalmas vagy amelynek a viselése jogszabályba ütközik.
A szabálysértésekről  szóló törvény módosítása a polgárőrségségről  szóló törvény rendelkezéseinek betartását  biztosítja,  azáltal  
hogy elzárási vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírságolási szankciót vezet be a jogszabálysértővel szemben.
A módosítás  külön szabálysértési  tényállásban rögzíti a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzésének tilalmát,  melynek 
szankcionálási lehetősége az előzővel megegyező.   

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

 (Kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) indítványa.)

A tervezett intézeten kívüli szülés jogi szabályozásának részeként alapvető fontosságú, hogy szabályozottan, a szülőket  lehetőleg 
legkevésbé terhelő adminisztratív kötelezettségek mellett kerülhessen sor azoknak az újszülötteknek az anyakönyvezésére, akik  
az  anya döntése  alapján  intézeten kívül,  a  szülők  otthonában,  vagy erre kijelölt  más helyen születtek.  Ehhez  kapcsolódóan 
egyértelmű törvényi szintű rendezést kíván az is, hogy az orvosi közreműködés nélkül, nem tervezetten intézeten kívül született  
újszülöttek miként anyakönyvezhetők.
Jelen  módosítás  lehetővé  teszi,  hogy  amennyiben  a  tervezett  intézeten  kívüli  szülés  a  szülő  nő  döntése  alapján  orvos 
közreműködése  nélkül,  kizárólag  szülésznő  jelenlétével  zajlik,  akkor  a  szülésnél  közreműködő  szülésznő  is  kiadhassa  az 
anyakönyvezéshez szükséges igazolást a szülés tényéről. Az anyakönyvvezető az eljárásban kizárólag akkor működik közre, ha a 
felek a díjat megfizették. 
Az azonosíthatóság biztosítása érdekében ikergyermekek ugyanolyan utónevet nem viselhetnek.
A módosítás  megoldást kínál külföldön felhasználásra kerülő anyakönyvi kivonatok adattartalmával kapcsolatos problémákra, 
oly módon, hogy amennyiben az adatok utóbb megváltoznak, úgy a korábban kiállított anyakönyvi kivonat érvénytelenné válik.
A fentiek mellett a módosítás az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet további – pontosító jellegű – módosításait tartalmazza.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes 
törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

 (A Kormány (nemzetgazdasági miniszter) indítványa.)

A törvényjavaslat alapvetően jogharmonizációs célú: az Európai Unió Tanácsa által 2010. október 25-én elfogadott 961/2010/EU 
rendelet pénzügyi szektorra vonatkozó részének hazai végrehajtását biztosítja. 
A rendelet megerősíti, egyúttal jelentősen bővíti az Iránnal szemben korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket. A pénzügyi 
szektorra vonatkozó része új engedélyezési és értesítési kötelezettségeket tartalmaz az iráni személyek, szervezetek vagy szervek  
részéről,  illetve  részére  történő  átutalások  vonatkozásában.  Az  új  elemek  végrehajtására  a  javaslat  meghatározza  a  korlátozó 
intézkedés foganatosításáért felelős szerv kötelezettségeit, az eljárás részletszabályait, az adatkezelésre és megkeresésre, továbbá 
a felügyeletre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy az új eljárás alapvető jogokat érint, az uniós jogi  
aktus érvényesüléséhez törvényi szintű szabályozás megalkotására van szükség.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
 (Dr. Navracsics Tibor és dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) képviselők önálló indítványa.)



A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., mint Magyarország meghatározó hungarikuma 25%+ 1 darab kisebbségi állami részvényeinek  
tartós állami tulajdonban kell maradnia. A Vtv. mellékletének módosításával  a Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja a 
Herendi  Porcelánmanufaktúra,  mint  valós  hungarikum  nemzeti  kincs  jellegét,  amelyet  nemzeti  tulajdonban  akar  tartani  a  
jelenben, és nemzeti tulajdonban kíván tartani Magyarország jövő nemzedéke számára is. 
A  Herendi  Porcelánmanufaktúra  Zrt  .  25%+1  darab  kisebbségi  állami  részvényei  tartós  állami  tulajdonban  marad  és  ezzel  
kapcsolatban az idejétmúlt rendelkezés hatályon kívül kerül.

Budapest, 2011. május 17.


