
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2016.12.05-2016.12.09.

1. A Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiáról 2014-2025-re,

kitekintéssel 2050-re

Szabályozás  célja:  Az  ENSZ  Éghajlatváltozási  Keretegyezménye  és  annak  Kiotói
Jegyzőkönyve  végrehajtási  keretrendszeréről  szóló  2007.  évi  LX.  törvény 3.  §  (1)−(2)
bekezdésében  foglaltak  alapján  a  H/5054.sz.  határozati  javaslat  a  mellékletét  képező,
2014−2025  közötti  időszakra  vonatkozó,  2050-ig  tartó  időszakra  is  kitekintést  nyújtó
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS 2) elfogadását célozza.

2. A villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény

módosításáról

3. Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról

szóló 2003. évi CXXV. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  A hatályos  normaszöveg  átszerkesztésével  és  kiegészítésével
egyértelműen  rögzíti  a  javaslat  az  Ebktv.-ben  (az  egyenlő  bánásmódról  és  az
esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény),  hogy  a  vallási
meggyőződésen  alapuló  oktatás  nem vezethet  etnikai  alapú tiltott  megkülönböztetéshez.
Továbbá meghatározza a  követelményt,  hogy a  nemzetiségi  oktatás  az  állami  oktatással
megegyező átlagos színvonalon kell működtetni.

4. Egyes gyermekvédelmi és
egészségügyi tárgyú törvényeknek

a gyermekek biztonságának és
védelmének fokozása érdekében

történő módosításáról 

Szabályozás célja: A gyermekvédelmi rendszer/jelzőrendszer hatékonyabbá tétele.

5. Egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggő

módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslat  a  honvédelmi  kérdésekkel  kapcsolatban  több  törvényt
módosítana,  mely  változások  a  Magyar  Honvédség  személyi  állományát,  valamint
általánosságban a  honvédelem ügyét  érintő  kérdéseket  kíván  a  hatékonyabb közfeladat-
ellátás érdekében szabályozni.

6.
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7. A keresztényüldözés és a közel-
keleti és afrikai népirtás

elítéléséről és az üldözöttek
támogatásáról

Szabályozás célja:  A határozati  javaslat célja,  hogy  segítsük az üldözött keresztényeket,
felhívjuk  a  nemzetközi  közvélemény  figyelmét  az  üldözöttek  tarthatatlan  helyzetére,
valamint támogassuk a nemzetközi humanitárius akciókat.

8. Egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A fogyatékos személyek nagy létszámú otthonainak kiváltása,  és  az
újonnan létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatások tapasztalatai alapján módosulnak az
ehhez kapcsolódó szabályok.  A házi segítségnyújtás is módosul:  az óraszám megszűnik;
önköltségen  is  igénybe  lehet  majd  venni.  A nagykorú  gyermekek  szüleik  iránti  tartási
kötelezettségének érvényesülésért a leszármazók jövedelmi helyzete is figyelembe vehetővé
válik  az  intézményi  térítési  díj  megállapítása  során.  Sor  kerül  a  gyermek
veszélyeztetettségét,  illetve  a  család,  a  személy krízishelyzetét  észlelő  és  jelző rendszer
további  megerősítésére,  a  fogyatékos  gyermek  nevelőszülőnél  történő  elhelyezésére
vonatkozó szabályozás pontosítására, valamint a gyermekvédelmi gyámok akadályoztatása
esetén, a helyettes gyermekvédelmi gyám jogintézményének bevezetésére.
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9.  
A civil szervezetek és a cégek
nyilvántartásával összefüggő
eljárások módosításáról és

gyorsításáról

Szabályozás célja: A Javaslat a civil szerveztek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési
eljárását kívánja meggyorsítani.

10.  Az egyszerű bejelentés körének
bővítésére és az építésügy területén

érvényesítendő további
bürokráciacsökkentésre

vonatkozóan az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A Javaslat célja, hogy az új lakóépületek egyszerű bejelentésének 2016.
január 1-vel bevezetett gyakorlatát kiterjessze a szabályozás tárgyát képező további építési
tevékenységekre,  így  a  meglévő  lakóépületek  bővítésére,  tartószerkezetet  érintő
átalakítására is. 

11. A társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény és egyéb
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A  tervezet  tartalmazza  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  kis  terjedelmű  módosítását  a  gyermekek
napközbeni ellátása és az örökbefogadás tekintetében. A bölcsődei térítési díj tekintetében
egyértelműen  rögzítésre  kerül,  hogy  azt  a  munkáltató  átvállalhatja;  az  örökbefogadás
kötelező utánkövetésének időpontjai pedig a gyakorlati tapasztalatok alapján módosulnak.
A társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  módosítása  a
hatékonyabb  jogalkalmazás,  az  ügyfélbarát  ügyintézésre  vonatkozó  törekvések
megerősítése érdekében indokolt.

12.  Az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról

13. Az elektronikus hírközléssel és a
fogyasztóvédelemmel összefüggő
egyes törvények módosításáról

14. Egyes állami és önkormányzati
tulajdonú ingatlanok ingyenes

átadásáról
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15.  A megyei könyvtárak és a megyei
hatókörű városi múzeumok

feladatának ellátását szolgáló egyes
állami tulajdonú vagyontárgyak

ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló 2015. évi

LXXV. törvény módosításáról

Szabályozás célja:  Önkormányzatok részéről  érkező megkeresések megfelelően, megyei
hatókörű  városi  múzeumok  és  a  megyei  könyvtárak  feladatellátását  szolgáló  ingó  és
ingatlanvagyontárgyak a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerültek.

16. Az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló

1997. évi LXVIII. törvény,
valamint a legfőbb ügyész, az
ügyészek és más ügyészségi

alkalmazottak jogállásáról és az
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A törvényjavaslat  szerinti  módosítás  biztosítja,  hogy az  igazságügyi
alkalmazottak, és a nem ügyész ügyészségi alkalmazottak a jövőben is ugyanolyan mértékű
illetménykiegészítésben részesüljenek, mint a hatályos szabályok alapján.

17. A Szociális Munka Napjának
munkaszüneti nappá

nyilvánításáról

Szabályozás  célja: A Szociális  Munka  Napja  munkaszüneti  nap  legyen,  ugyanakkor  a
Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  a  továbbiakban  -  főszabály  szerint  -  nem  minősül
munkaszüneti napnak.

18. Egyes energetikai tárgyú
törvények árszabályozási célú

módosításáról

Szabályozás célja: A rezsicsökkentések politikájának, illetve eredményeinek hosszú távú
megőrzése  érdekében  indokolt  annak rögzítése,  hogy a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) 2016. december 31-ét követően is rendeletben állapítsa meg
az árhatósági jogkörébe tartozó egyes villamosenergia- és földgázdíjakat.

19. A tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló

2014. évi LXXVI. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A módosítás egyrészt érinti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a
törvény  szerinti  minősítésre  vonatkozó,  törvényi  szintű  szabályozást  igénylő  eljárási
szabályokat, másrészt egyéb technikai jellegű rendelkezések módosítását valósítja meg.

20. Zártkertként nyilvántartott
ingatlanok művelés alóli

kivonásával kapcsolatban egyes
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: Egy évvel  meghosszabbítja  a  zártkerti  területek  művelés  alól  kivett
területként  való  földhivatali  bejegyzésére  biztosított  kedvezményes  időszakot  és  ezzel
kapcsolatos jogtechnikai pontosításokat vezet be. Igazgatási szolgáltatási díjkötelessé teszi a
földvédelmi eljárásokat és a hivatali  szervezet integrációja utáni időszakra is biztosítja a
földművelésügyi miniszter ingatlan-nyilvántartási adatbázisokhoz való hozzáférését.
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21. A szőlő szaporítóanyag termesztés
érdekében a mező- és

erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről

és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény

módosításáról

Szabályozás  célja: a  vegetatív  szaporítóanyag  előállítás  eseteire  is  kiterjeszti  a
Földforgalmi törvény vetőmag előállításra vonatkozó kedvezményes szabályait.

22. Egyes törvényeknek a nagypéntek
munkaszüneti nappá történő

nyilvánításával összefüggő
módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat célja, hogy nagypéntek munkaszüneti nappá történő
nyilvánítása  valamennyi  szükséges  jogszabályban  rögzítésre  kerüljön.  A nagypéntek  a
keresztény  liturgiában  a  húsvét  előtti  péntek,  amelyen  a  keresztények  Jézus  Krisztus
kínszenvedéséről,  kereszthaláláról  és  temetéséről  emlékeznek  meg.  A  nagypéntek
munkaszüneti nappá történő nyilvánítása elősegíti a méltó megünneplést.

23. A Magyarország Kormánya és a
Horvát Köztársaság Kormánya

között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről

szóló egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás  célja: A  Mavtv.-  ben  foglaltak  végrehajtása,  Magyarország  nemzetközi
kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és kölcsönös
védelmével  történő  szorosabb  együttműködés  biztosítása  miatt  indokolt  új  szerződések
megkötése.

24.  
A Magyarország Kormánya és az

Oroszországi Föderáció Kormánya
között a minősített adatok
kölcsönös védelméről szóló
egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás  célja: Az  egyezmény  aláírására  2016.  szeptember  7-én  került  sor.
Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok
cseréjével  és  kölcsönös  védelmével  történő  szorosabb  együttműködés  biztosítása  miatt
indokolt új szerződések megkötése.

25. A Magyarország Kormánya és
Montenegró Kormánya között a
minősített adatok cseréjéről és

kölcsönös védelméről szóló
egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás célja:  Az egyezmény aláírására 2016. október 6-án került sor. Magyarország
nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és
kölcsönös  védelmével  történő  szorosabb  együttműködés  biztosítása  miatt  indokolt  új
szerződések megkötése.
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26. A Magyarország Kormánya és az
Ománi Szultánság Kormánya

között a jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről és az

adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló
Egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás célja:  Az adóegyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és
jogi  hátteret  biztosít  mindkét  szerződő  fél  befektetői  számára,  így  az  Egyezmény
megkötésével  a  gazdasági  kapcsolatok  élénkülésére,  a  tőkebefektetések  növekedésére
számíthatunk. 

27. A Magyarország Kormánya és a
Spanyol Királyság Kormánya

között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről

szóló egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás célja:  Az egyezmény aláírására 2016. június 15-én került sor. Magyarország
nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és
kölcsönös  védelmével  történő  szorosabb  együttműködés  biztosítása  miatt  indokolt  új
szerződések megkötése.

28. A közigazgatási ügyintézéshez
kapcsolódó egyes illetékek és díjak

megszüntetéséről

Szabályozás  célja:  A  Kormány  2016-os  esztendőben  az  állampolgárok  bevonásával
lakossági konzultációt tartott. Több százezer visszajelzés alapján, a Kormány felülvizsgálta
a fizetendő illetékek és díjak körét, amelyek közül több megszüntetésre fog kerülni jövő év
tavaszától.
 

29. Egyes pénzügyi és gazdasági
tárgyú törvények módosításáról

Szabályozás  célja:  A Javaslat  célja  a  vállalkozói  adóterhek  csökkentése,  és  ez  által  a
gazdaság versenyképességének javítása, a bérek emelkedése. A javaslat legfontosabb eleme
a kormány és a szociális partnerek – a következő hat évben megvalósuló béremelésekről
szóló – egyezségének törvénybe iktatása
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30.  
Az ügyészség 2015. évi

tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

Szabályozás  célja: Törvényi  kötelezettség  alapján elkészített  beszámoló  (B/11709.)
elfogadása az ügyészség 2015. évi szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről.

31.  
Az Országos Bírósági Hivatal

elnökének 2015. évi beszámolója
elfogadásáról

Szabályozás  célja: Törvényi  kötelezettség  alapján elkészített  beszámoló  (B/12080)
elfogadása a bíróság 2015. évi szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről.

32. A Kúria elnökének a Kúria 2015.
évi tevékenységéről a jogegység
biztosítása és az önkormányzati
normakontroll körében címmel

benyújtott beszámolójának
elfogadásáról

Szabályozás  célja: Törvényi  kötelezettség  alapján elkészített  beszámoló  (B/11304.)
elfogadása, a Kúria 2015. évi szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről. 
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