
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2016.11.02-2016.11.04.

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 Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság 2015. évi egységes

költségvetésének végrehajtásáról

Szabályozás  célja:  Törvényi  kötelezettség  alapján beszámolás  a  költségvetés
végrehajtásáról.

3. A magyar haditengerészek és a
hősi halált halt magyar

haditengerészek emléknapjáról

Szabályozás célja: A javaslat június 10-ét a Magyar Haditengerészet és a hősi halált halt
magyar haditengerészek emléknapjává nyilvánítja.

4. Az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény, valamint a
Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalról szóló 2013.
évi XXII. törvény módosításáról

Szabályozás célja:  A MEKH, az NMHH és az e-közmű rendszert  üzemeltető szervezet
(Lechner  Nonprofit  Kft.)  együttműködését  biztosító  jelen  törvényjavaslat  elfogadása  a
hároméves, szankció nélküli felkészülési időszak után erősíteni kívánja a közművezeték-
üzemeltetők jogkövető magatartását. Mindhárom szervezet a jövőben közösen ellenőrzik
az  adatszolgáltatási  kötelezettséget,  a  hatóság  pedig  a  törvényi  felhatalmazás  alapján
megteszi  a  szükséges  lépéseket  az  adatszolgáltatási  kötelezettséget  elmulasztó
közművezeték-üzemeltetővel szemben.

5. A polgári perrendtartásról Szabályozás célja: A polgári eljárások szabályozási kereteit a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (Pp.) biztosítja, amelyet lényegében az 50-es évek egyszerű jogvitáira
modelleztek.  A  Javaslat  legfontosabb  jogalkotói  célkitűzése  a  perhatékonyság
rendszerszintű biztosítása,  olyan szabályozás  kialakítása,  ami  minden jogkereső számára
előreláthatóbb, tervezhetőbb, kiszámíthatóbb pert eredményez. 

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

módosításáról

javaslat
(visszaküldés

ideje:2016.10.21.)

Szabályozás célja: Az országos energiahálózatra kapcsolható szélerőművek kapacitásának
szabályozása. Az új rendelkezés a Kormány hatáskörébe rendeli egy adott naptári évben a
szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatósági
engedélyek  számának  és  az  engedélyezhető  szélerőművek,  illetve  szélerőmű  parkok
teljesítményének rendeleti szintű meghatározását.
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7. Az egységes elektronikus
ügyintézési rendszer kialakításához

szükséges egyes törvények
módosításáról

Szabályozás  célja:  A  javaslat  célja,  hogy  az  E-ügyintézési  tv.  rendelkezésének
végrehajtásához  a  jogrendszerből  kigyomlálásra  kerüljön  minden  olyan  szabály,  mely a
törvény gyakorlati érvényesülésének gátat szab.

8.  Egyes belügyi tárgyú törvények
módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat egyrészt az európai uniós normáknak való megfelelést
és  jogharmonizációt,  másrészt  a  jogalkalmazás  során  felmerült  gyakorlati  problémák
kezelését szolgálja.

9.  
Az általános közigazgatási

rendtartásról

Szabályozás célja:  A törvényjavaslat célja a közigazgatási hatósági eljárás megújítása.  A
javaslat terjedelmében jóval rövidebb, mint az utóbbi években jelentősen felduzzadt Ket.
szabályrendszere, és kifejezetten az egyszerűségre, közérthetőségre és tömörségre törekszik.

10. A közigazgatási perrendtartásról Állapot:
részletesvita-szakban

Szabályozás  célja:  A  perrendtartás  tartalmazza  a  közigazgatási  perek  és  egyéb
közigazgatási bírósági eljárások szabályait, amelyeknek keretében a közigazgatási ügyben
eljáró bíróság elbírálja a közigazgatási jogvitákat, és lefolytatja a hatáskörébe utalt egyéb
eljárásokat.

11. A Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C.

törvény végrehajtásáról

Szabályozás  célja:  Törvényi  kötelezettség  alapján beszámolás  az  Országgyűlés  részére.
Felelősségteljes költségvetési gazdálkodás, kedvezően alakuló makrogazdasági mutatók, a
gazdaságfehérítést célzó kormányzati intézkedések eredményeként növekvő adóbevételek,
valamint a kedvezményezetteknek járó uniós támogatások maximális kifizetése jellemezte
tavaly az  államháztartási  folyamatokat.  Az  időközben  hatályba  lépett  módosítások  nem
veszélyeztették a  hiánycél  elérését,  sőt  a  kormányzati  szektor  uniós  módszertan szerinti
hiánya még az előzetes számításokhoz képest is kedvezőbben alakult, ami azt bizonyítja,
hogy a magyar reformok működnek. Az ország GDP-je az eredetileg tervezett 2,5 % helyett
3,1 %-kal bővült tavaly. 

12. A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság 2017. évi egységes

költségvetéséről

Szabályozás célja: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2010. augusztus 11. hatállyal,
autonóm államigazgatási szervként  működik. Feladatai  ellátásával  összefüggő kiadásokat
saját  bevételéből  és  költségvetési  hozzájárulásból  fedezi.  A  Hatóság  egyúttal  önálló
szabályozó szerv. A jövő évi központi költségvetésből Közszolgálati hozzájárulásként 70,14
milliárd forintot kap a Hivatal.
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13. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi

LXXVIII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  A törvényjavaslat  célja  egy  korszerű  építésügyi  műszaki  rendszer
(irányelv)  kidolgozása,  amelynek  alkalmazása  önkéntes  ugyan,  azonban  a  beruházó  az
egyes projektek során kötelezően előírhatja alkalmazásukat.  Az irányelv építőanyagokra,
építéstechnológiákra, építészeti programokra, valamint épületszerkezetekre vonatkozhat.

14. 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.

15. A környezetvédelmi termékdíjról
szóló 2011. évi LXXXV. törvény

módosításáról

Szabályozás  célja:  A Javaslat  a  gépjármű átalány fizetés  lehetőségének kiterjesztését  a
kishaszongépjárművekre  és  az  autóbuszokra,  a  belföldön  hulladékká  vált  termékek
újrafelhasználásra  előkészítését  és  a  használt  termék  újbóli  felhasználásra  történő
előkészítésének  ösztönzését,  valamint  az  adminisztráció  csökkentését  és  a  feltárt
joghézagok megszüntetését célozza.

16.  A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény, a

rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény és más

kapcsolódó törvények
módosításáról

Szabályozás célja: Az egyik fő célja a 2017. január 1-jei illetményfejlesztés szabályainak
meghatározása. A másik célja a tv. javaslatnak, hogy egy új ellátási rendszert hozzon létre,
hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás a rendvédelmi életpálya során bekövetkező
rendkívüli események, élethelyzetek hatékony kezelését szolgálja. Harmadik célja, hogy a
rendvédelmi  egészségkárosodási  ellátás  alapelveivel  egyező  honvédelmi
egészségkárosodási  ellátás  szabályai  kerülnek  beépítésre  a  honvédek  jogállásáról  szóló
2012. évi CCV. törvénybe. 

17. A dohányzás visszaszorításával
összefüggő egyes törvények

módosításáról

Állapot:
bizottsági jelentések

és az összegző
módosító javaslat

vitájára vár

Szabályozás célja: A Javaslat célja, hogy a piacon újonnan megjelenő dohánytermék fajták
(elektromos  cigaretta,  hevítéssel  működő  dohánytermékek,  patronos  termékek)
kereskedelmét  is  ellenőrzött  keretek  közé  szorítsa  a  fiatalok  védelme  érdekében.  A
törvénytervezet ezzel a 2014/40/EU irányelvnek is meg kíván felelni, és annak megfelelően
módosítja a vonatkozó törvényekben a dohánytermékek felsorolását és definícióját.

18. Magyarország Alaptörvényének
hetedik módosítása 

Szabályozás célja: A népszavazás sikerességére tekintettel az Alaptörvény módosítása vált
szükségessé,  hiszen  3  millió  300  ember  szavazott  nemmel  a  kényszerbelepítésre.  Az
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Alaptörvény  legfontosabb  módosítása,  hogy  kimondja,  az  Európai  Gazdasági  Térség
országai állampolgárainak kivételével Magyarországon csak a magyar Országgyűlés által
elfogadott törvény szerinti eljárásban hozott döntés alapján lehet élni. Világosan megtiltja
idegen  népesség  betelepítését.  Továbbá  rögzíti,  hogy  más  állam  vagy  szupranacionális
szervezet döntése nem eredményezheti idegen népességhez tartozó személyek betelepítését.

19. A sportról szóló 2004. évi I.
törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  A Javaslat  célja,  hogy  a  jelenleginél  hatékonyabban  működjön  a
sportirányítás és igazgatás.

20.  A közigazgatási
bürokráciacsökkentést érintő egyes

törvények módosításáról 

Szabályozás célja: A javaslat tovább folytatja az állampolgárok és vállalatok adminisztratív
terheinek csökkentését.

21. Egyes gyermekvédelmi és
egészségügyi tárgyú törvényeknek

a gyermekek biztonságának és
védelmének fokozása érdekében

történő módosításáról 

Szabályozás célja: A gyermekvédelmi rendszer/jelzőrendszer hatékonyabbá tétele.

22. Egyes törvényeknek az
idegenhonos inváziós fajok

betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének

megelőzésével és kezelésével
összefüggésben történő

módosításáról

Szabályozás célja:  A vonatkozó uniós rendelettel  összhangban az idegenhonos inváziós
fajok betelepítésének, behurcolásának, terjedésének megelőzését és kezelését hatékonyabbá
tenni, és az ehhez szükséges intézkedések megtételére kötelezni az uniós tagországokat.

23. A légiközlekedésről szóló 1995. évi
XCVII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A  Javaslat  öt  okból  szükséges.  Először  is  a  tervezet  a  közös
felhasználású repülőtereket a  nem  nyilvános  repülőtér kategóriába  sorolja  át  az  eddigi
nyilvános repülőtér kategóriából  azért,  hogy a  honvédelmi  tárca  megtarthassa  a  katonai
légügyi  hatóság  hatáskörét  bizonyos  engedélyezési  eljárásoknál.  E  mellett  a  jogszabály
megszünteti  a  lajstromozásra  nem  kötelezett  légi  jármű  fogalmát,  és  a  helyébe  a
„repülőeszköz”lép.  A  Javaslat  megfogalmazza  a  Chicagói  egyezmény  alapján  hazánk
számára  is  kötelező  feladatot,  mely  az  elektronikus  terep-,  és  akadály  adatbázis
létrehozására vonatkozik. E mellett a Javaslat jogharmonizációs feladatokat végez el, hogy
a  szabályozás  megfeleljen  a  2015/1998.-as  EU  rendeletnek,  valamint  technikai
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pontosításokat  hajt  végre  a  szakszolgálati  engedélyekre,  a  légtérre,  a  légiforgalmi
irányításra, a lajstromra, valamint az állami légi járművekre vonatkozóan.

24.
A honvédelemről és a Magyar

Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető

intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A javaslat  célja,  hogy a  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről,
valamint  a  különleges  jogrendben  bevezethető  intézkedésekről  szóló  2011.  évi  CXIII.
törvény  gyakorlati  alkalmazásából  eredő  tapasztalatoknak,  valamint  a  szövetségi  és
nemzetközi katonai vállalásainak megfelelőbb szabályozási környezetet alakítson ki.
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25.  
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.

26.  A Honvédelmi Sportszövetségről Szabályozás célja: A tv. javaslat célja megteremteni annak a szervezeti formáját, hogy a
honvédelem  ügye  iránt  elkötelezett  állampolgárok  önkéntes  alapon,  a  rendszeres
testmozgásra épített honvédelmi nevelési programon keresztül, a honvédelmi szempontból
hasznosítható  tudást,  előképzést  megszerezhessék,  az  esetleges  katonai  szolgálatot  és
alapkiképzést  megalapozó  ismereteket  elsajátíthassák.  Ezért  javasolja  a  Honvédelmi
miniszter a Honvédelmi Sportszövetség néven köztestület létrehozását, amely elősegítené e
célok megvalósulását.

27. A polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény, valamint a

nemzeti akkreditálásról szóló 2015.
évi CXXIV. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A Javaslat célja, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a tagja legyen az
Európai  Akkreditálási  Együttműködés  Kölcsönös  Elismerési  Megállapodásnak  és  ezzel
nemzetközileg elismert akkreditáló okiratok kiállítására váljon jogosulttá. A módosítást az
Európai Bizottság és az Európai Akkreditálási Együttműködés Szervezete által támasztott
követelmények teljesítése teszi indokolttá.

28. A Magyarország Kormánya és
Ausztrália Kormánya közötti
légiközlekedési megállapodás

kihirdetéséről

Szabályozás  célja:  A  két  ország  között  eddig  nem  volt  kétoldalú  légiközlekedési
megállapodás.  A  Megállapodás  hatálybalépésével  lehetővé  válik  Magyarország  és
Ausztrália  bármely  nemzetközi  kereskedelmi  repülőtere  között  menetrend  szerinti,
személyszállító és árufuvarozó légijáratok indítása.

29. A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény,

valamint a külképviseletekről és a
tartós külszolgálatról szóló 2016.

évi LXXIII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  A  törvény  jelen  módosítása  az  elmúlt  időszakban  felmerült,  a
mindennapi  működésből  fakadó  problémákat  kívánja  kezelni,  másrészt  technikai
pontosításokat  tartalmaz,  amely  módosítások  azonban  nem  változtatnak  a  törvény
koncepcióján és eredeti szabályozási céljain.

30. 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.

31. A Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény, valamint az

elektronikus hírközlésről szóló

Szabályozás  célja:  A  kiemelten  fontos  létesítmények  körét  és  a  rájuk  vonatkozó
szabályokat  határozza  meg  a  javaslat.  A  rendőrség  a  harmadik  országbeli  személyek
ujjnyomatát a terrorizmus elleni fellépés érdekében a határrendészeti nyilvántartás részeként
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2003. évi C. törvény módosításáról kezelhesse és átadhassa. Továbbá az ún. „prepaid” SIM kártyákra vonatkozó szabályozást
rögzíti. 

32.
 A tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról

szóló 1996. évi LVII. törvény,
valamint a fogyasztókkal szembeni

tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi

XLVII. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A jelen előterjesztés alapvetően három célt szolgál:
 a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

nemzeti  jog  szerinti  kártérítési  keresetekre  irányadó  egyes  szabályokról  szóló
2014/104/EU irányelv átültetését a Tpvt. módosítása révén,

 a  Tpvt.  vállalkozások  összefonódására  irányadó  szabályainak  módosítását  az
eljárások gyorsítása, egyszerűsítése érdekében,

 a Tpvt. egyes rendelkezéseinek kisebb kiigazítását.

33. A jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvény és egyes
törvények eljárásjogi kérdésekkel

összefüggő módosításáról

Szabályozás  célja: A jogi  segítői  névjegyzékre  vonatkozó  szabályok  módosítása  azért
szükséges, mert azok lehetőséget biztosítsanak az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges
feltételekkel  nem  rendelkező  pártfogó  ügyvédeknek  is  arra,  hogy  továbbra  is  a
névjegyzékben  maradjanak  és  polgári  jogi  ügyekben  jogi  segítőként,  illetve
büntetőügyekben mind jogi segítőként, mind pártfogó ügyvédként eljárhassanak.

34. Egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról

Szabályozás  célja: Az  Szt.  és  a  Gyvt.  módosítására  a  szociális  és  gyermekjóléti
szolgáltatások terén, az ellátórendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele érdekében megtett
intézkedések  folytatása  érdekében  kerül  sor.  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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35. Az egyes klímapolitikai és zöld
gazdaság fejlesztési tárgyú
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A Javaslat  6  törvény módosítását  célozza  a  klímapolitika,  az  ÜHG
kereskedelem,  a  villamosenergia  rendszer,  az  energetika,  az  energiahatékonyság,  a
víziközmű-szolgáltatás területén történő sikeresebb működés érdekében.

36. 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.

37.  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. 

38. Az egyrészről az Európai Unió és
tagállamai, másrészről a Kazah

Köztársaság közötti megerősített
partnerségi és együttműködési
megállapodás kihirdetéséről

Szabályozás célja: A megállapodás megerősített partnerséget és együttműködést hoz létre.
Az együttműködés hozzájárul a nemzetközi és regionális békéhez és stabilitáshoz.

39. A mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati

támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény és 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: Kiegészíti  a  jogszerű  földhasználók  körét.  A jogszerű  földhasználat
ezentúl igazolható lesz az NFA-val kötött  megbízási szerződéssel,  a földhasználat tényét
igazoló  hatósági  bizonyítvánnyal,  valamint  jogszerű  földhasználónak  kell  tekinteni  a
vagyonkezelőnek minősülő költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódját.
Ezen kívül a javaslat pontosítja az osztatlan közös tulajdonban álló földterületek használati
rendjének kialakításának folyamatát.
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40. 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.

41. Az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslat  összesen  10  törvény  módosítására  tesz  javaslatot,
pontosításokat, technikai jellegű változtatásokat tartalmaz.

42. A szőlőtermesztésről és a
borgazdálkodásról szóló 2004. évi

XVIII. törvény és a
hegyközségekről szóló 2012. évi
CCXIX. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A  szőlőtermesztésről  és  borgazdálkodásról  szóló  tv.  esetén:
egyszerűsítenek a  szőlőtermő területek más  célú hasznosításának szabályain,  valamint  a
szőlő kivágása esetére vonatkozó szabályokon. A szőlőbetegségek megelőzése érdekében
szigorodnak a művelési kötelezettségre vonatkozó szabályok.
A hegyközségi tv. esetén: Szigorodnak a származási bizonyítványok kiadásának szabályai. 

43.
Az oktatás szabályozására
vonatkozó egyes törvények

módosításáról

Szabályozás célja: A törvénymódosítások célja a hatékony, a köznevelési rendszer minden
szereplőjének  megelégedésére  szolgáló,  jobb  működés  biztosítása,  egyes  gyakorlati
tapasztalatokra való reagálás a jogalkalmazás egységesítése, egyszerűsítése érdekében.
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44. Egyes foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat több törvény módosítását célozza meg. Ezek közül
egyrészt  jogharmonizációs  célú  módosításokra  kerül  sor,  másrészt  pedig  szigorodik  a
munkabaleset  bejelentése  elmulasztásának  következményei,  az  esetleges  visszaélések
elkerülése  érdekében.  Bérgarancia  törvény  esetében  pontosítja  a  támogatás  igénylés
szabályait, és csökkenti az esetleges visszaélések lehetőségét. Kötelezővé teszi a javaslat a
közfoglalkozottak  számára  a  felajánlott  képzés  elfogadását,  rendelkezik  továbbá  a
foglalkoztatási szövetkezet kivezetéséről.

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

Szabályozás  célja:  Az  elektronikus  hírközlésről  szóló  törvény  módosítása  egyrészt  az
európai  uniós  megfelelés  érdekében  jogharmonizációs  célú  módosításokat  tartalmaz,
másrészt  pedig  azon határozott  Kormányzati  cél  elérését  kívánja  támogatni,  hogy 2018
végére az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító, szupergyors
szélessávú internethálózat jöjjön létre.

46.  Egyes állami és önkormányzati
tulajdonú ingatlanok ingyenes

átadásáról

Szabályozás célja:  A Javaslat célja a tervezet mellékletében felsorolt közparkok és egyéb
közterületek  kialakítása  és  fenntartása  feladatának  átadása  mellett,  a  feladat  ellátását
közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges állami tulajdonú, közpark, park ingatlanok, illetve
ilyen funkciót betöltő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.
Ezen  túl  a  törvényjavaslat  az  Erzsébet-tér,  mint  közpark  állami  feladatot  képező
fenntartásához  kapcsolódóan  a  tér  részét  képező  további  ingatlanok  állami  tulajdonba
adásáról rendelkezik.

47. Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény és egyes

kapcsolódó törvények
módosításáról

Szabályozás  célja:  Külön  kormány-engedély  nélkül  lehetővé  válik,  hogy  kedvezőbb
konstrukciókra  lehessen  az  önkormányzati,  illetve  önkormányzati  gazdasági  táraságok
adósságát  átváltani.  A javaslat  egyértelművé teszi,  hogy a fejezeti  stabilitási  tartalékot  a
fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okból új feladatokra, a feladatok bővítésére
kell  létrehozni. A fejezeti stabilitási tartalék felhasználásának szabályait a kormány majd
rendeletben  állapítja  meg.  Módosul  a  jegybank  törvény  is,  ami  a  Pénzügyi  Békéltető
Testület működését bővíti. 

48.  A nemzeti turizmusfejlesztésről Szabályozás célja: A Javaslat célja, hogy a turisztikai fejlesztések tervezési alapegysége a
jövőben a turisztikai desztináció legyen. A tervezet rögzíti, hogy a hazai költségvetésből és
az  európai  uniós  forrásokból  megvalósuló  turisztikai  fejlesztések  tervezése  az  állam
feladata, valamint kimondja, hogy a turisztikai tervezés alapegysége a releváns turisztikai
fogadóterület. 

10



49. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és az azzal
összefüggő egyes törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A  Javaslat  egyik  célja  a  közbeszerzési  piac  szereplőinek  a  Kbt.
alkalmazásával  kapcsolatos  tapasztalatai  alapján  a  közbeszerzési  eljárások  lefolytatását
segítő, azokat gyorsító és egyszerűsítő eljárási megoldások bevezetése. Az egyszerűsítés és
a  gyorsítás  egyúttal  hozzájárul  az  uniós  forrásból  megvalósuló  projektek  hatékonyabb
megvalósításához is.
A Kbt. módosításának másik fontos célja az uniós források felhasználásával kapcsolatban az
Európai  Bizottság  részéről  folyamatosan  hangsúlyozott  probléma,  a  verseny  alacsony
szintjének  kezelése,  az  egy  ajánlattevő  részvételével  zajló  közbeszerzési  eljárások
visszaszorítása.

50. Egyes törvényeknek a
táncművészeti életjáradék
bevezetésével összefüggő

módosításáról

Szabályozás célja: Az előterjesztés célja, hogy a táncművészek részére biztosítsa annak a
járadéknak a lehetőségét, amelynek igénybevételére jelenleg kizárólag néhány balettművész
jogosult.

51. Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC.

törvény eltérő szöveggel való
hatálybalépéséről

Szabályozás  célja:  A  2017.évi  központi  költségvetés  2016.júniusa  óta  bekövetkezett
jogszabályi változásokat vezeti át. Így többek között az adóváltozások (cafetéria), vagy a
közbeszerzés (értékhatárok megváltozása) területén történt változtatások miatt  indokolt a
módosítás. Ezen módosítások nem járnak számszaki változásokkal, így sem a pénzforgalmi,
sem  az  uniós  módszertan  szerinti  hiányt  nem  érintik.  Ennek  következtében  a
módosításoknak nincs hatása az államadósságra sem.

52. Az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények

módosításáról

Szabályozás célja: Számos pozitív intézkedést tartalmaz a jövő évi adócsomag:
Az áfában az alanyi mentesség értékhatárának 6 millióról 8 millió forintra emelése nemcsak
adómegtakarítást, hanem jelentős adminisztrációcsökkentést is jelent. jövőre a kétszeresére
- 6 millió forintról 12 millióra - nő a KATA bevételi határa. Az első házasoknak 24 hónapig
- gyermekáldás esetén is - jár a havi 5 ezer forintos állami "nászajándék". Jövőre senkinek
nem  kell  a  kamatjövedelem  után  6  százalékos  mértékű  ehot  fizetnie.  Az  étel-  és
italautomaták a piaci szereplők kérésére az úgynevezett automata felügyeleti egység (AFE)
nélkül még 2017. június 29-ig üzemeltethetőek. Szintén a piaci igényeknek megfelelve az új
jövedéki adótörvény főbb rendelkezései 2017. április 1-jén lépnek majd hatályba.

53.  A közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításról

Szabályozás  célja:  A módosítással  lehetővé  válik,  hogy  egy  informatikai  platformon
legyenek  lekérdezhetőek  egy gépkocsi  forgalomban  tartásával  kapcsolatosan  keletkezett
műszaki,  környezetvédelmi,  közlekedésbiztonsági,  javítási,  gépjármű-felelősségbiztosítási
adatok. A javaslat  a  kisajátítási  eljárások  és  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításához szükséges eljárásokat
is egyszerűsíti. 

54.  Energetikai tárgyú törvények Szabályozás  célja:  A  szabályozás  célja  az  Uniós  és  hazai  joggal  való  összhang
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módosításáról megteremtése,  többek  között  a  radioaktíva  anyagok  fogalmi  körének  pontosításával,  a
földgáz-kereskedelmi  eljárások,  villamosenergia-kereskedelmi  eljárások  szabályainak
pontosításával, gyakorlati tapasztalatok jogszabályba foglalásával.
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