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Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. október 24-én, hétfőn elfogadott  

törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló jelentés
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény a következőt állapítja meg „a Kormány 
kétévente legalább egy alkalommal áttekinti a Magyar Köztársaság területén élő kisebbségek helyzetét, és arról 
az Országgyűlésnek beszámol”. Ennek a törvényi  kötelezettségnek eleget téve a Kormány a 2009. február – 
2011. február közötti időszakra vonatkozóan egy 169 oldalas dokumentumot nyújtott be az Országgyűlésnek. A 
jelentés többek között beszámol arról, hogy az Országgyűlés 2010. május 20-ai ülésnapján módosította a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt. Az új jogszabály alapján az Alkotmány rögzíti, hogy a 
nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletére a 200 főben meghatározott országgyűlési képviselői létszám felett 
további, legfeljebb tizenhárom képviselő választható.
A Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztérium keretében létrejött az Egyházi,  Nemzetiségi  és Civil  Társadalmi 
Kapcsolatokért  Felelős  Államtitkárság,  amelynek  hatáskörébe  tartoznak  a  nemzetiségek  ügyei,  valamint  a 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, e szervezeti  egység felelősségi körébe tartozik a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák társadalmi integrációjának koordinálása.
A  kormányzati  beszámoló  szerint  a  beszámolási  időszak  nemzetiségpolitikai  szempontból  legjelentősebb 
eseménye az országgyűlési és a kisebbségi önkormányzati választások megrendezése volt. A választások újra 
megerősítették, hogy maga a nemzetiségi önkormányzatiság megfelel a hazánkban élő nemzetiségi közösségek 
önszerveződéssel kapcsolatos elképzeléseinek, ugyanakkor ismét nyilvánvalóvá váltak a rendszer hiányosságait 
megerősítő visszaélések,  és nagy hangsúlyt  kapott  az ún. etnobiznisz jelenség megszüntetésének igénye.  A 
kisebbségi önkormányzatok működésének pénzügyi átláthatósága törvényi módosításoknak is köszönhetően az 
önkormányzati választások óta jelentősen növekedett 
A jelentés alapos részletességgel beszámol a Magyarországon élő 13 kisebbség helyzetéről kulturális, oktatási, 
önkormányzati támogatási szinten egyaránt. 

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. február - 2011. 
február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló javaslat

Az Országgyűlés a Kormánynak a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről  
(2009. február – 2011. február) szóló beszámolóját elfogadja.

Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat
A Jelentés az agrárgazdaság 2010. évi teljesítményéről valós képet mutat és kritikailag értékel, magában foglal 
minden  olyan  létező  információt,  amely  az  agrárgazdaság  2010.  évi  folyamatainak  megismertetéséhez  és 
nemzetgazdasági szerepének megítéléséhez szükséges. 
A 2010-ben alakult kormány az új kormányzati struktúrával is összhangban, a gazdasági és társadalmi prioritások 
megváltozásával az agrárbeszámolót is új tartalommal töltötte fel. A jelentés átalakítása során figyelembe vette 
az  Agrárgazdasági  Tanács,  illetve  az  elmúlt  évi  parlamenti  vita  javaslatait  is.  Az  új  struktúrájú  jelentés  a 
korábbinál  nagyobb  hangsúlyt  helyez  az  agrártermelésen  túlnyúló  területekre,  a  szermaradvány-mentes, 
biztonságos élelmiszer-előállításra, a táj, az élővilág és a vízbázisok megőrzésére, a talaj termelékenységének 
fenntartására, arra, hogy az új szemléletű mezőgazdálkodás és élelmiszer-előállítás minél több embernek adjon 
munkát  és  megélhetést.  A  jelentés  keretein  belül  önálló  fejezetként  jelenik  meg  a  vidékfejlesztés,  melyben 
összefoglalóan mutatja be a vidéki életminőség, a helyi közösségek és a helyi gazdaság helyzetét. Szintén új a 
környezetvédelemmel  foglalkozó  fejezet,  melyben  kitér  a  mezőgazdaság  környezeti  hatásaira  is.  Nagyobb 
hangsúlyt  kapott,  illetve  új  elemként  jelent  meg  a  WTO tárgyalások,  és  az  EU KAP-reform aktualitásainak, 
valamint az agrárdiplomáciai tevékenység bemutatása. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
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A  kormánytisztviselők  jogállásáról  szóló  2010.  évi  LVIII.  törvény  módosításáról,  valamint  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.  törvény módosításáról  szóló 2011. évi LII.  törvény 2011. június 1. napjától 
módosította  a  Kjt.  pihenőidőre  vonatkozó  rendelkezéseit.  E módosításokra  azért  volt  szükség,  mert  a  2009. 
január 1-től bevezetett  kinevezett  vezetői  rendszer  2011. január 1-jével  megszűnt,  így indokolttá vált a 2009. 
január 1. előtti állapotokat helyreállítani, amikor is - a jelenlegihez hasonlóan - csak megbízás keretében lehetett 
ellátni a magasabb vezetői feladatokat. 
A Kjt. 57/B. § (1)-(2) bekezdésének a 11/2011. (III. 9.) AB határozat által történt megsemmisítése, továbbá a 
magasabb vezetői/vezetői beosztás alapján járó pótszabadság ismételt bevezetése azonban nem állította vissza 
az „eredeti”  állapotot,  az a jelen módosító indítványban foglaltakkal  valósulna meg. A Kjt.  2010.  január 1-től 
hatályon kívül helyezett 58. § (3) bekezdése - amely korábban kimondta, hogy az oktató-nevelő munkát végző 
magasabb vezetőt/vezetőt a munkakör alapján járó pótszabadság mellett már nem illeti meg a beosztás alapján 
járó  10,  illetve  5  munkanap  pótszabadság  -  továbbra  is  hatálytalan,  azaz  jelenleg  mindkét  jogcímen  jár  a 
pótszabadság. Ez azt eredményezi, hogy pl. egy oktató-nevelő munkát végző magasabb vezetőt a Kjt. 57-58. §-ai 
alapján évi 56 munkanap szabadság illet meg, amelynek igénybe vétele a tapasztalatok alapján gondot jelent az 
intézményvezetők  számára,  továbbá  indokolatlan  különbségtételt  eredményez  az  oktató-nevelő  munkát  nem 
végző magasabb vezetőkhöz képest, akik esetében a szabadság mértéke a fizetési fokozat függvényében évi 31 
– 45 munkanap.
Tapasztalataink  alapján  elmondható,  hogy  az  intézményvezetők  a  gyakorlatban  megközelítőleg  sem tudnak 
kivenni  annyi  szabadságot,  amennyit  a  jogszabályok  lehetővé  tennének.  Álláspontunk  szerint  a  magasabb 
vezetői  pótlék is  kompenzálja  a  többletterhet,  amit  magasabb vezetőként  viselnek,  nemcsak  a szabadnapok 
száma.

Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

A törvényjavaslat  elfogadása  révén  az  Országgyűlés  jóváhagyja  a  2010-ben megszűnt  ORTT jogutódjaként 

megalakult  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság  (NMHH)  Médiatanácsa  2010.  évi  költségvetésének 

végrehajtását,  valamint  a  Médiatanács  zárszámadásának  mellékleteként  a  Műsorszolgáltatás  Támogató  és 

Vagyonkezelő Alap (MTVA) költségvetése végrehajtásának mérlegét.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítására a NAV megalakulása óta eltelt egy 
évben felmerült gyakorlati problémák és az időközben lezajlott egyéb módosítások miatt szükséges jogszabályi  
koherencia megteremtése érdekében kerül sor.  
A törvényjavaslat nem érinti a NAV törvény alapvető intézkedéseit, csupán néhány módosítást eszközöl, amelyek 
a napi munkamenet megkönnyítéséhez járulnak hozzá. 
A  törvényjavaslat  fontosabb  módosításai  a  személyi  állományra  vonatkoznak.  A  NAV  létrehozásakor  két, 
különböző  jogviszony  alatt  álló  személyi  állomány  egyesült  egy  szervezetben.  Egyfelől  17  ezer 
kormánytisztviselő, másfelől 5 ezer hivatásos állományú személy tagja jelenleg a hivatalnak. Erre a problémára 
már a NAV törvény is reagált, de a szervezet egy éves működése során kiderült, hogy további finomhangolásra 
van  szükség.  A  javaslat  ezért  tovább  pontosítja  a  két  jogviszonyra  vonatkozó  szabályokat,  és  közös 
rendelkezéseket vezet be több területen (pályázati rendszer, besorolás, idegennyelv-tudási pótlék, szakmai cím, 
összeférhetetlenség, bizonyos fogalmak egységes értelmezése).
A javaslat beemeli a Hszt.(A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 
évi XLIII. Törvény) a NAV hivatásos állományú tagjaira vonatkozó fejezetét a NAV. törvénybe. Így könnyebbé 
válik a jogalkalmazás és egységesebbé a szabályozás. 
A javaslat rendezi azt a problémát is, amely abból adódott, hogy a NAV-nak ebben az új, a Ktv. törvény logikáján 
alapuló, és a Hszt. törvénytől idegen rendszerében nem volt világos, hogy a pénzügyőrök illetményét mi alapján 
kell meghatározni. Mostantól a pénzügyőr illetményét ugyanis nem a beosztása, hanem a besorolása, a leszolgált 
ideje határozza meg. 
A  legfontosabb  tisztázó  rendelkezés  azonban  azt  rögzíti,  hogy  amikor  a  NAV  nem  rendvédelmi,  hanem 
államigazgatási szervként jelenik meg.
A  NAV-ot  a  rendvédelmi  szervek  mellett  lehet  feltüntetni  a  javaslat  szerint  akkor,  ha  az  adott  jogszabály 
szabályozási tárgyköre a NAV hivatásos állományára, vagy ezen állomány által ellátott feladatokra irányul (pl. 
vámhatósági, nyomozóhatósági feladatok).  Lényeges, hogy a NAV-ot csak abban az esetben lehet rendvédelmi 
szervként  feltüntetni,  ha  a  rendvédelmi  szervek  mellett  történő  feltüntetése  nehézkessé  tenné  a  jogszabály 
szövegezését. 
Fontos továbbá, hogy a törvényjavaslat tágítaná a pénzügyőrök nyomozati lehetőségeit (ruházat átvizsgálásának 
lehetősége,  megállásra  kényszerítés  lehetősége,  hírközlési  rendszerekből  és  egyéb  adattároló  eszközökből 
információ gyűjtésének lehetősége), hozzáigazítva az eredeti NAV. törvény vonatkozó részeit az Rtv-hez (1994. 
évi XXXIV. törvény a rendőrségről), valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez 
A javaslatban szerepel az is, hogy a pénzügyőrnek nem lehet alacsonyabb az illetménye, mint az előző években. 
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A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. 

június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat

Az Egyezmény fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele. Hatálya a jövedelemadókra terjed ki. 
Jelentősége a kettős adóztatás kizárása oly módon, hogy pontosan meghatározza; az egyes jövedelemfajták 
(osztalék,  kamat,  jogdíj,  munkaviszonyból  származó  jövedelem,  stb.)  melyik  államban  adóztathatók.  Az 
egyezmény garanciális szabályként fekteti le az egyenlő elbánás elvét, valamint lehetőséget biztosít a két ország 
hatóságai  közötti  információcserére.  A  szabályozás  megfelel  a  nemzetközi  gyakorlatnak  (azaz  az  OECD 
modellegyezmény szabályainak). A törvényjavaslat ezt az egyezményt hirdeti ki törvénnyel.

Az Egyezmény a két fél belső jogi szabályozás megtörténtéről szóló kölcsönös értesítését követően 30 nappal lép 
hatályba.  Rendelkezései  jövő  év  január  1-étől  alkalmazandók.  Leghamarabb  a  hatálybalépés  után  öt  évvel 
mondható föl.

A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a 
tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 

megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat

Az  Egyezmény  fő  célja  az  adóztatás  szabályozása,  kiszámíthatóbbá  tétele.  Hatálya  a  jövedelem-  és  a 
tőkenyereség-adókra terjed  ki.  Jelentősége  a  kettős  adóztatás kizárása oly  módon,  hogy  pontosan 
meghatározza;  az  egyes  jövedelem-  és  tőkenyereségfajták  (osztalék,  kamat,  jogdíj,  elidegenítésből  és 
tevékenységből  származó  jövedelem)  melyik  államban  adóztathatók.  Garanciális  szabályként  fekteti  le  az 
egyenlő elbánás elvét, valamint elősegíti az arra illetéktelen személyek osztalék-, kamat- és jogdíj kedvezmények 
igénybevételének megakadályozását. Lehetőséget biztosít a két ország hatóságai közötti információcserére. A 
szabályozás  megfelel  a  nemzetközi  gyakorlatnak  (azaz  az  OECD  modellegyezmény  szabályainak).  A 
törvényjavaslat ezt az egyezményt hirdeti ki törvénnyel.

Az Egyezmény a két fél belső jogi szabályozás megtörténtéről szóló kölcsönös értesítését követően 30 nappal lép 
hatályba. Rendelkezései Magyarországon jövő év január 1-étől, az Egyesült Királyságban részben január 1-étől, 
részben április 6-tól alkalmazandók. Leghamarabb a hatálybalépés után öt évvel mondható föl. 

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat

A törvényjavaslat törvénnyel hirdeti ki a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetés elleni egyezményhez fűzött, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2002. december 18-
án  elfogadott  fakultatív  jegyzőkönyvet.  Az  egyezmény  fakultatív  jegyzőkönyvének  fő  célja  a  szabadságuktól 
megfosztott személyek jogvédelmének megerősítése a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmóddal szemben. Ennek elérése érdekében létre kell hozni a fogvatartási helyek rendszeres látogatásának 
megelőző  rendszerét,  a  nemzetközi  szinten  működő Megelőzési  Albizottságot  és  minden  részes  államnak 
nemzeti  szinten is létre kell  hoznia,  ki  kell  jelölnie,  vagy fenn kell  tartania egy ún. nemzeti  megelőző 
mechanizmust a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megakadályozása érdekében.
Magyarországon a nemzeti megelőző mechanizmus feladatait az alapvető jogok biztosa látja el 2015. január 
1-jétől, az ezzel összefüggésben szükséges mértékben a törvény módosítja az alapvető jogok biztosáról szóló 
2011 . CXI. törvényt.

Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
határozati javaslat

A határozati javaslat az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról 
rendelkezik.  Az Országgyűlés új eseti  bizottságának  elnöke Pósán László,  alelnöke Z. Kárpát Dániel,  tagjai 
Bartos  Mónika,  dr.  Bácskai  János,  dr.  Horváth  Zsolt,  László  Tamás,  dr.  Nagy István,  Szólláth  Tibor  Zoltán 
(Fidesz),  Michl  József,  Sáringer-Kenyeres  Tamás,  Spaller  Endre  (KDNP),  Harangozó Gábor,  Mandur  László 
(MSZP), Bana Tibor (Jobbik), Osztolykán Ágnes (LMP). 

Budapest, 2011. október 25.
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