
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2016.09.12-2016.09.16.

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 Magyar-Bolgár Barátság

Napjáról

Szabályozás  célja:  A határozati  javaslat  célja  a  két  ország  közötti  baráti  kapcsolat
további mélyítése, a bolgár-magyar keresztény kapcsolatok építése. A bolgár közösség
2016-ban  ünnepli  a  Bolgár  Ortodox  Egyház  magyarországi  működésének  100  éves
évfordulóját, ezért október 19-ét a Magyar-Bolgár Barátság Napjává nyilvánítanák.

3.
Az alapvető jogok biztosának és

helyetteseinek 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló

elfogadásáról

Szabályozás  célja:  Az  alapvető  jogok  biztosáról  szóló  2011.  évi  CXI.  törvény
vonatkozó  szabályaira  tekintettel  Dr.  Székely  László  benyújtotta  az  alapvető  jogok
biztosa  és  helyetteseinek  2015.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  az
Országgyűlésnek.  Az Igazságügyi  bizottság,  mint  feladat  és hatáskör szerint  illetékes
bizottság 2016. május 3-án megtárgyalta a beszámolót. A bizottság megállapította, hogy
az Ajbt.-ben foglalt követelményeknek a beszámoló megfelel, így a tagok a beszámolót
10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlották az Országgyűlésnek.

4.
A Nemzetközi Büntetőbíróság
Statútumának és a Statútum 8.

cikkére vonatkozó kampalai
módosításának kihirdetéséről

Szabályozás  célja:  Magyarország  –  127  ország  küldöttségével  együtt  –  döntött  a
Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának elfogadásáról 1998. június 15. és július 17.
között.   2010.  júniusában került  sor  az  ugandai  Kampalában a  Statútumának  átfogó
módosító konferenciájára, ahol elfogadták a törvényjavaslatban is szereplő módosítást.

5.

Az egyes kárpótlással összefüggő
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A  tulajdonviszonyok  rendezése  érdekében,  az  állam  által  az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
1991. évi XXV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint „az állam biztosítja, hogy a
kárpótlási  jegyet  annak  birtokosa  az  e  törvényben  foglalt  feltételekkel  termőföld
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tulajdon  megszerzésére  felhasználhatja”.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Kormány  célja  a
kárpótlási  folyamat lezárása,  annak első lépéseként a  „Földet  a gazdáknak” program
keretében  rendezni  kívánja  a  kárpótlás  során  hátramaradt  termőföldek  tulajdonjogi
helyzetét.  Jelen  törvénymódosítás  célja  ezen  ingatlanok  értékesítési  lehetőségének
megteremtése.

6. A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság 2015. évi egységes

költségvetésének
végrehajtásáról

Szabályozás  célja:  Törvényi  kötelezettség  alapján beszámolás  a  költségvetés
végrehajtásáról.

7.
 Tájékoztató az Állami

Számvevőszék 2015. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az

intézmény működéséről az
Országgyűlés részére című
beszámoló elfogadásáról

Szabályozási cél: Az Állami Számvevőszék életében a 2015. év a módszertani
megújulás  éve  volt.  A megújulás  hátterében  a  nemzetközi  ellenőrzés-szakmai
standardok körében történt megújulás is szerepet játszott. 
Folytatódott  a  számvevőszéki  munka  hasznosulására vonatkozó  alapelvek
intézményesítése.  A  minőség  iránti  követelmény  beépült  a
szervezet stratégiájába,  kultúrájába,  működési  eljárásaiba,  tevékenységeibe
egyaránt.  
Az  ÁSZ  2015-ben  támogatta  az  Országgyűlés  munkáját,  nagy  hangsúlyt
helyezett  a  folyamatos  társadalmi  tájékoztatásra,  az  intézményi  átláthatóságra,
valamint  fokozottan  élt  a  törvényekben  meghatározott  eljáráskezdeményezési
lehetőségeivel.  A 2015.  évben  221  jelentést,  26  tanulmányt,  elemzést  hozott
nyilvánosságra,  illetve  a  jó  minőségű  törvényalkotás céljával  12  tájékoztatót
készített  az  országgyűlési  képviselők  részre,  négy  saját  szervezésű  „jó
gyakorlatok” szemináriumot rendezett, és több tucat külső konferencián, egyéb
rendezvényen osztotta meg széleskörű tapasztalatait. 
Az ÁSZ tavaly számos önkormányzati és állami tulajdonú gazdasági társaságot is
ellenőrzött.  Ennek  keretében  sor került  az  önkormányzati  távhő-  és
hulladékgazdálkodó társaságok, az állami erdőgazdaságok ellenőrzésére, továbbá
befejeződött az állami felsőoktatási intézmények rendszerszintű ellenőrzése.  
Az  ÁSZ  2015-ben  tovább  lépett  előre  a  korrupció  elleni  küzdelem,  az
integritásalapú szervezeti kultúra terjesztése terén. Ötödik alkalommal végezte el
a  magyar  közszféra  korrupciós  kockázatait  feltérképező  integritás
felmérést, amelyhez  a  megelőző  évi  részvételi  rekordhoz  képest  2015-ben
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mintegy ezerrel több szervezet csatlakozott.  
A  szervezet  tavaly  is  aktív  résztvevője  volt  a  számvevőszékek  nemzetközi
együttműködésének.  Ellátták  az  EUROSAI  kapacitásfejlesztési
munkacsoportjának vezetését,  továbbá  részt  vettek  több  kooperatív  ellenőrzés
lebonyolításában és előkészítésében,  amellett,  hogy nemzetközi  együttműködés
keretében  alanyai  voltak  külső  szervezetek  által  végzett  értékeléseknek
és társintézményi  felülvizsgálatnak is.  Az ÁSZ-nak továbbra is  célja,  hogy az
ellenőrzéseivel,  elemzéseivel,  folyamatos  tudásmegosztó
tevékenységével átláthatóbbá  és  eredményesebbé  tegye  a  közpénzek
felhasználását,  a  közvagyon  kezelését,  és  hozzájáruljon  a közszolgáltatásokat
nyújtó intézmények és rendszerek hatékonyabb működéséhez.

8.
A Magyarország Kormánya és
Ausztrália Kormánya között az

ideiglenesen munkát vállaló
turisták programjáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről

Szabályozás  célja:  A  törvényjavaslat  célja  a  Magyarország  Kormánya  és
Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról
szóló  Megállapodás  kihirdetése.  A  Megállapodás  jól  illeszkedik  a  magyar-
ausztrál kapcsolatok rendszerébe, amely a humán-és ifjúsági kapcsolatok további
fejlesztését  nagyszerűen  szolgálná.  A  Megállapodás  létrehozása  a  magyar-
ausztrál kapcsolatok egészére pozitív hatással lehet; az a gazdasági, turisztikai,
kulturális és oktatási területen egyértelműen kedvezően hathat.

9.
Az európai uniós és a nemzetközi

bűnügyi együttműködést
szabályozó törvények, valamint

egyes büntetőjogi tárgyú
törvények jogharmonizációs célú

módosításáról

Szabályozás  célja:  A  törvénymódosítással  Magyarország  az  európai  uniós
kötelezettségeinek  tesz  eleget  azáltal,  hogy  a  büntetőügyekben  történő
együttműködés  területén  a  kapcsolódó uniós  jogi  aktusok alapján megalkotja,
illetve  pontosítja  azokat  a  végrehajtási  szabályokat,  amelyek  a  kölcsönös
elismerés  elvére  épülve  a  tagállamok  közötti  együttműködést  megerősítik  és
gördülékenyebbé  teszik.   Különösen  fontos  kiemelni  azt  is,  hogy az  európai
elfogatóparancs végrehajtásával  kapcsolatos  gyakorlati  tapasztalatok indokolttá
tették  az  erre  vonatkozó  rendelkezések  átfogó  felülvizsgálatát.  A büntetőjogi
tárgyú  jogharmonizációs  csomagban  megbújik  egy  olyan  javaslat,  amely  a
gyűlöletbeszéd elleni fellépés újabb lehetőségét adja meg, a gyűlöletbeszéd elleni
fellépéshez ad újabb eszközt a jogalkalmazók számára.
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10
. A Magyarország Kormánya és

Türkmenisztán Kormánya között
a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás

kijátszásának
megakadályozásáról szóló
Egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás célja:  A Magyarország és Türkmenisztán által 2016. június 1-én,
Budapesten aláírt között kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény fő célja
az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban. A
kétoldalú  gazdasági  kapcsolatok  fejlődését  nagymértékben  elősegíti  a  jogilag
megfelelően szabályozott gazdasági környezet. Az új adóegyezmény megkötése
kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél
befektetői számára.

11.
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.

12
. Az elektronikus hírközlésről

szóló 2003. évi C. törvény,
valamint a Magyar Energetikai

és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII.

törvény módosításáról

Szabályozás célja: 
Az  egységes  elektronikus  közműnyilvántartásról  szóló  324/2013.  (VIII.  29.)
Korm. rendelet 2013. november 1-jei hatályba lépése jelentős változást hozott a
közműnyilvántartási  gyakorlatban:  előírta  a  közművezeték-üzemeltetők
számára,  hogy  hálózataikra  vonatkozó  térképi  és  nyilvántartási  adataikat
tegyék elérhetővé egy központi, államilag üzemeltetett rendszer részére. Ezzel
létrejött  az egységes elektronikus közműnyilvántartás alap-intézményrendszere.
A  rendelet  3  éves,  szankció  nélküli  felkészülési  időszakot  biztosított a
közművezeték-üzemeltetőknek az adatszolgáltatások kialakítására. 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. A jogszabályi felhatalmazások révén az
eddig adatszolgáltatási kötelezettségüket elmulasztó közművezeték-üzemeltetők
is  teljesítik  ezirányú  kötelezettségüket,  ennek  elmulasztása  esetén  pedig
szankciók alkalmazásával érhető el az adatszolgáltatás. A MEKH, az NMHH
és az e-közműt üzemeltető Lechner Nonprofit Kft. 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.
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13
. 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 vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV.  törvényt  az  Országgyűlés  2015.  év  végén  egészítette  ki  azokkal  a  2017.
március  1-jével  hatályos  szabályokkal,  melyek  a  Vadászkamara  feladatait  a
vadászengedélyek  kiadásával  bővítik.  A  javaslat  a  jogszabályi  összhang
érdekében  az  Országos  Magyar  Vadászkamaráról  szóló  1997.  évi  XLVI.
törvénybe is beilleszti  a vadászengedélyek kiadásának feladatkörét és az azzal
kapcsolatos  szabályokat,  így  pl.  azt,  hogy  a  kapcsolódó  térítési  díjak  teljes
egészében a Vadászkamara bevételét képezik.
A javaslat  ezeken  kívül  szigorítja  a  vadászati  tevékenységet  végzők  számára
kötelező továbbképzések elmulasztása esetén életbe lépő szankciókat.

14
. 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.  2013-ban,  a  Kormány
1267/2013.  számú  határozatának  elfogadását  követően kezdődtek  meg  a
polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat előkészítésének munkálatai, amely
célul  tűzte ki  egy korszerű,  a nemzetközi  gyakorlatnak és elvárásoknak is
megfelelő polgári perjogi törvénykönyv megalkotását. A Koncepció elfogadása
óta a Javaslat országszerte több mint  húsz szakmai rendezvényen, vitaülésen
került részletesen bemutatásra. 
Az idézett kormányhatározat fő célkitűzése volt, hogy az új törvény könnyítse
meg a jogkereső állampolgárok helyzetét. 
A Javaslat legfontosabb jogalkotói célkitűzése a perhatékonyság rendszerszintű
biztosítása,  olyan  szabályozás  kialakítása,  ami  minden  jogkereső  számára
előreláthatóbb, tervezhetőbb, kiszámíthatóbb pert eredményez. 
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15
.

  

A villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény

módosításáról

Szabályozás célja: 
A  törvényjavaslat  szigorít  a  szélerőművek  létesítésének  szabályain  annak
érdekében,  hogy  a  jelenleginél  hatékonyabban  valósuljon  meg  a  természeti
értékek  és  a  magántulajdon  védelme.  A  jogszabály-módosítást  indokolja  a
szélerőművek  azon  hálózatbiztonsági  szempontú  hátránya  is,  hogy
teljesítményük nagymértékben függ a pillanatnyi időjárástól és ez a teljesítmény-
ingadozás  csak  a  hálózaton  működő  egyéb  szabályozható  erőművek
teljesítményének  változtatásával  egyenlíthető  ki.  Emiatt  az  országos  hálózatra
rákapcsolható szélerőművek kapacitását szabályozni kell. 
A  Javaslat  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.

16
. A Magyarország Kormánya és

Kuvait Állam Kormánya közötti
légiközlekedési megállapodás

kihirdetéséről

Szabályozás célja: A törvényjavaslat célja a Magyarország Kormánya és Kuvait
Állam  Kormánya  közötti  légiközlekedési  megállapodás  törvénnyel  történő
kihirdetése.  Az  új  Megállapodás  egyrészről  megfelel  az  európai  uniós
előírásoknak,  másrészről  modern  keretek  között  teszi  lehetővé  a  két  ország
bármely  nemzetközi  kereskedelmi  repülőtere  között  menetrend  szerinti,
személyszállító és árufuvarozó légi járatok indítását.
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17
.

A központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok
megerősítésével összefüggő

egyes törvények módosításáról,
valamint egyes költségvetési

szervek feladatainak átadásáról

Szabályozás  célja:  A Kormány  célja  az  államigazgatás  egységessé  tétele,  a
minisztérium - fővárosi és megyei kormányhivatalok - járási (fővárosi kerületi)
hivatalok  felosztásra  épülő  államigazgatási  szervezet  kialakítása  és  az  új
szervezet által magas színvonalú szolgáltatások nyújtása a magyar állampolgárok
és  a  gazdasági  szereplők  számára.  Az  Országgyűlés  által  tárgyalt  jelen
törvényjavaslatban összesen 132 törvény - elsősorban technikai - módosítására
tesz javaslatot a kormány, amelyet az alábbi eszközökkel valósít meg: 
 A Kormány az államigazgatás szervezetrendszerének átalakítására vonatkozó

szabadságával  élve  jogosult  dönteni  a  végrehajtó  hatalmi  ág
szervezetrendszerének  struktúrájáról,  az  államigazgatás  szervezetének
kialakításáról,  ezért  a  törvényjavaslat  rendelkezéseinek  jelentős  része  az
eljáró  hatóságok  általános  megjelölését  vezeti  át  az  érintett  ágazati
törvényekben.  
A feladat-és  hatáskörök telepítésére,  az  egyes  feladatok  ellátásáért  felelős
szervek pontos kijelölésére kormányrendeleti szinten kerül sor.

 A  Kormány  által  már  megtárgyalt  Általános  Közigazgatási  Rendtartás
koncepciójának  megfelelően  egyfokúvá  teszi  –  kizárva  a  fellebbezés
lehetőségét – azon közigazgatási hatósági eljárásokat, melyekben első fokon
a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el, illetőleg első fokon a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok járnak el és az alacsony ügyszámra tekintettel a
döntések elleni jogorvoslat a bírósági fórumhoz telepíthető.
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18
.

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  helyrajzi  számú  ingatlana  ingyenesen
önkormányzati tulajdonba került, de nem látnak el benne olyan feladatokat, ami
ezt  indokolta  volna,  ezért  a  törvényjavaslat  rendelkezik  az  épület  állami
tulajdonba történő visszahelyezéséről.

19
. 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. 
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