
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2016.10.10-2016.10.15.

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.   
Az Országos Magyar

Vadászkamaráról szóló 1997. évi
XLVI. törvény módosításáról 

Szabályozás célja: Minden vadászati  tevékenységet  végző természetes személy számára
kötelezővé teszi az Országos Magyar Vadászkamarában való tagságot. Ennek megfelelően
vadászjegyet  a  módosítás  szerint  csak  a  kamarai  tag  kaphat.  A javaslat  ezeken  kívül
szigorítja a vadászati tevékenységet végzők számára kötelező továbbképzések elmulasztása
esetén életbe lépő szankciókat.

6. 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
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rendszerszintű biztosítása,  olyan szabályozás  kialakítása,  ami  minden jogkereső számára
előreláthatóbb, tervezhetőbb, kiszámíthatóbb pert eredményez. 

7. 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:  Zalaegerszeg  217/6  hrsz.-ú  ingatlana  ingyenesen  önkormányzati
tulajdonba  került,  de  csak  15  %-át  használta  a  város  önkormányzata  múzeumi  célokra,
jelentős részben kormányhivatalként funkcionál, ezért a javasat rendelkezik az épület állami
tulajdonba történő visszahelyezéséről.

8. Az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény módosításáról

Szabályozás célja:  A törvényjavaslat a ragadványnevek viselése tekintetében engedményt
fogalmaz  meg,  melynek  célja,  hogy  egy, az  anyakönyvbe  már  korábban  bejegyzett
ragadványnév  viselhetővé  váljon  többtagú  családi  névként,  abban  az  esetben,  ha  a
szándékot írásban bejelentik. 

9. 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.

10.  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.

11. A büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a

szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi

Szabályozás célja: A törvényjavaslatban három fontos elem szerepel:
- a reintegrációs őrizet alkalmazási körének kiterjesztése,

- preventív eszközként vezeti be a javaslat a zsúfolt elhelyezési körülmények miatti,
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CCXL. törvény és ehhez
kapcsolódóan más törvények

módosításáról

speciális jogcímen alapuló panasz lehetőségét a bv. intézet parancsnokához,

- újonnan bevezetésre kerül a jogsérelemmel arányban álló, hatékony kompenzációt
biztosító kártalanítási eljárás.

12. Az Európai Unió Mali Kiképző
Műveletében ("EUTM Mali")

történő további magyar katonai
szerepvállalásról szóló beszámoló

elfogadásáról

Szabályozás  célja:  A határozati  javaslat  szerint  az  Országgyűlés  az  Európai  Unió Mali
Kiképző Műveletében - "EUTM Mali" - történő további magyar katonai szerepvállalásról
szóló beszámolót elfogadja, melyet az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága
2016. szeptember 22-i ülésén megtárgyalt.

13. A Nemzeti Földalapról szóló 2010.
évi LXXXVII. törvény

módosításáról

Szabályozás  célja:  Lehetővé  teszi,  hogy a  Nemzeti  Földalapba  (a  továbbiakban:  NFA)
tartozó  földterületek  hasznosításából  befolyt  összeg  az  államadósság  csökkentésére  is
felhasználható legyen. Megtiltja az NFA-ba tartozó földek megterhelését, de több kivétel
mellet  lehetővé  teszi,  hogy a  100%-os  állami  tulajdonban lévő gazdálkodó  szervezetek
javára  osztott  tulajdon  létesülhessen  az  NFA-ba  tartozó  földterületeken.  Ezzel  például
lehetővé válik  a  nagy,  összefüggő területeken jelenleg külön helyrajzi  szám nélkül  álló
egyes ingatlanok hasznosítása.
.

14.  A "Földet a gazdáknak!"
Programról

Állapot:
tárgysorozatban

Szabályozás célja: Deklarálja a „Földet a gazdáknak!” Program jóváhagyását és a program
keretében zajló árverések lezárását.

15. A "Földet a gazdáknak!"
Programról

Szabályozás  célja:  A határozattal  az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt  állami  tulajdonú
termőföldek árveréseinek lezárására és az árverésekből befolyt bevétel teljes összegének az
államadósság csökkentésére való felhasználására.

16. 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.

17. A közigazgatási perrendtartásról 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.
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18.  Egyes törvényeknek az egyetemi
kórházak létrehozásával,

fenntartásával és működésével
kapcsolatos módosításáról

Szabályozás  célja: A nemzetközi  gyakorlatnak megfelelően  új  egészségügyi  szolgáltató
kategória  kerül  bevezetésre  az  ún  .  „egyetemi  kórház”, amely  a  már  meglévő  klinikai
kapacitások és az ún. „klinikai központ” struktúra mellett az integrálandó egyetemi kórház
modellbe  kerülő  kórház.   A kórházak  egyetemi  fenntartásban,  az  egyetem  szervezeti
egységeként működnének.

19. 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. 

20. 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.
.

21.
H/

H/12350 és H/12351. számon 
országos népszavazás

elrendeléséről 

Szabályos  célja:  Kész  Zoltán  és  Gőgös  Zoltán  magánszemélyek  által  kezdeményezett
országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat (alternatív referendum).

22. 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.

23. 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.
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24. 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.

25. Egyes törvényeknek az önálló
zálogjoggal összefüggő

módosításáról

Szabályozás célja:  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
szóló 2016.  évi  LXXVII.  törvény (a továbbiakban:  Ptkm.) 2016.  október 1-i  hatállyal  a
különvált zálogjogra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése mellett visszavezeti
az önálló zálogjog jogintézményét. Továbbá az átmeneti rendelkezések között szabályozza
az  átalakításos  önálló  zálogjogot.  Ennek  következtében  módosításra  szorul  az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény is.

26. Az egyes közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel összefüggő

törvénymódosításokról szóló 2013.
évi CXXXIV. törvény

módosításáról

Szabályozás célja:  A Ksztv. (2013. évi CXXXIV. tv) módosításával azt célozza, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerben az NHKV Zrt.-t bevonja az ideiglenes
ellátást megelőző kijelölési eljárásba. Az ideiglenes ellátásnál is a 13/2016 (V.24.) NFM
rendelet szerinti díjmegállapítást kell alkalmazni.

27.  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. 
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28. A dohányzás visszaszorításával
összefüggő egyes törvények

módosításáról

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.

29. 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
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.

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

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

31.  A közigazgatási
bürokráciacsökkentést érintő egyes

törvények módosításáról 

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

32. Egyes gyermekvédelmi és
egészségügyi tárgyú törvényeknek

a gyermekek biztonságának és
védelmének fokozása érdekében

történő módosításáról 

Szabályozás célja: A gyermekvédelmi rendszer/jelzőrendszer hatékonyabbá tétele.

33. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A módosítás lehetővé teszi a képviselőcsoport működését és a személyi
juttatások  fedezetét  biztosító  keretek  közötti  átcsoportosítást,  a  rendelkezésre  álló
keretösszeg megemelése nélkül.
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