
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2017.05.02-2017.05.05.

1.
Az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009.

évi XXXVII. törvény és egyéb
kapcsolódó törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: Az  erdőgazdálkodók  gazdálkodási  tevékenységének  elősegítése  az
erdők közérdekű funkcióit védő korlátozások ésszerűsítésével, az erdőtervezés rendszerének
egyszerűsítésével,  az  erdőgazdálkodás  adminisztrációs  terheinek  csökkentésével  és  az
elektronikus  ügyintézésre  való  áttéréssel,  valamint  az  erdőgazdálkodáshoz  kapcsolódó
egyes  hatósági  eljárások  díjmentességének  bevezetésével.  Erdőfelújítási  kötelezettség
mulasztása  esetén  bírságolás  helyett  a  mulasztó  költségén  elvégzett  gazdálkodási
tevékenység  eszközének  alkalmazása  kerül  előtérbe,  továbbá  bevezetésre  kerül  az
erdőfelújítási biztosíték.
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2. A büntetőeljárásról Szabályozás  célja: Az  új  Be.  teljesíti  a  Btk.  büntetőpolitikai  elvárásait,  hatékony
megoldásokat kínál a bűnözéssel szembeni harcban, egyúttal választ ad a jogalkalmazók
által  jelzett  igényekre  úgy,  hogy  eközben  biztosítja,  és  magasabb  szintre  emeli  a
büntetőeljárás  alapjogi  garanciáit.  Az  új  Be.  várható  támogatottsága  jól  szemléltethető
azáltal, hogy az előterjesztés szakmai vitája és az ötpárti egyeztetés után nem maradt fenn
lényegbe vágó, az új Be-t alapelveiben megtámadó észrevétel. 
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3. A reklámadóról szóló 2014. évi
XXII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A  törvényjavaslat  benyújtásának  oka  az  Európai  Bizottság  2016.
november 4-én meghozott elmarasztaló határozata, amely alapján a reklámadó több ponton
sérti  az  uniós  állami  támogatási  szabályokat.  A fentiekre  tekintettel  a  törvényjavaslat
lényege, hogy elrendeli a már befizetett adó visszatérítését, illetve rendelkezik arról is, hogy
a korábbi évekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni. A törvényjavaslat
szerint 100 millió forint mentes lenne az adó alól, ugyanakkor az adót 9 %-osra emeli. Ez a
mentesség az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban, de minimis támogatásként
vehető igénybe.  Jelentős  változás  továbbá,  hogy saját  célú reklám közzététele  nem lesz
adóköteles.

4.  
A külföldről támogatott

szervezetek átláthatóságáról 

Szabályozás  célja: A  törvény  csak  azon  civil  szervezetekre  terjed  ki,  amely  olyan
külföldről származó támogatásban részesül, amely egy adóévre számolva egyenként vagy
összesítve  eléri  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról  szóló  2007.  évi  CXXXVI.  törvényben  meghatározott  összeg
kétszeresét, azaz 7 200 000 forintot. A javaslat nem vonatkozik pl. az egyházakra. 

5. A cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvénynek és a

tőkeegyesítő társaságok határokon
átnyúló egyesüléséről szóló 2007.
évi CXL. törvénynek az európai

cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló

rendszerrel összefüggő
módosításáról 

Szabályozás  célja: Az  Európai  Unió  2009-2010  folyamán  uniós  intézkedési  csomagot
fogadott  el  a  vállalkozások  versenyképességének  növelése  érdekében.  Ennek  keretében
alakították ki  a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszert  (BRIS).  Az erre
vonatkozó  jogharmonizációt  a  tagállamoknak  2017.  június  8-ig  kell  elvégezniük.  A
törvényjavaslat e kötelezettség teljesítésére szolgál. 
A  javaslat  kimondja,  hogy  a  cégek  meghatározott  adatai  az  Európai  Bizottság  által
üzemeltetett európai igazságügyi portálon hozzáférhetőek lesznek. 

6. Egyes törvényeknek Magyarország
versenyképessége javítása

érdekében történő módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat egyik célja,  a közmű-csatlakozások felgyorsítását szolgáló
szabályozás  beiktatása.  Ennek  érdekében  a  villamos  áram  és  a  víziközmű  területén  is
bevezeti annak lehetőségét, hogy a kivitelezést a jogosult által kiválasztott – nyilvántartásba
vett  –  szerelő  is  elvégezhesse.   A külön-díj  ellenében végzett  szolgáltatások kapcsán  a
javaslat törvényi keretet határoz meg a díj megállapítására.  Ez alapján a díjat a legkisebb
költség  elvének  érvényesülésével  lehet  megállapítani,  ahol  ráfordított  időként  csak  a
munkavégzés helyszínén elvégzett munka idejét lehet figyelembe venni. A javaslat másik
célja,  hogy  a  területrendezési  és  településrendezési  tervek  készítéséhez  szükséges,
jogszabály által előírt adatszolgáltatás térítésmentességét törvény mondja ki.
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7.  
A titkos információgyűjtés

szabályainak az új büntetőeljárási
törvénnyel összefüggő, továbbá a

bírósági végrehajtás során a
sértettnek megítélt polgári jogi

követelések kielégítési sorrendjére
vonatkozó rendelkezések

módosításáról

Szabályozás célja: Az új büntetőeljárási törvény tervezete új rendszer szerint alakítja át a
titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés hatályos szabályait, átfogóan szabályozva a
bűnüldözési célú titkos információgyűjtést. A koncepcionális átalakítás következményeként
a nyomozásra jogosult szervekre vonatkozó ágazati törvények alapján tisztán bűnüldözési
célú titkos információgyűjtés nem folytatható, ezért az ágazati törvények rendelkezéseit az
új büntetőeljárási törvény tervezetével összhangba kell hozni.

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény

módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat célja a víziközmű szektor működőképességének, minőségi
szolgáltatásának előmozdítása. Ennek megfelelően a javaslat lényeges elemei:
-  a  legkisebb  költség  elvének  meghatározása  módosul,  mivel  a  hosszú  élettartamú
megoldások  összességében  olcsóbbak,  mert  az  egy  évre  jutó  összes  ráfordítás  itt  a
legalacsonyabb.
- a hivatal ellenőrzést kiterjeszti ki az elektronikus közműnyilvántartásba szolgáltatott
adatokkal,
- meghatározza a víziközmű-szolgáltató bevonását egyes szakmai döntésekbe,
- előírja a gyártási előírások betartását a tervezésnél és a kivitelezésnél is,
- eltörli a védett fogyasztók többszöri igazolásának kötelezettségét,
- az EU-s jogszabályoknak való megfelelést, és pontosítást tartalmaz.

9. Egyes állami tulajdonú ingatlanok
ingyenes egyházi tulajdonba

adásáról

Szabályozás  célja: A  törvénytervezet  az  állami  vagyoni  körbe  tartozó,  de  állami
vagyongazdálkodás  céljára  szükségtelen  ingatlanok  ingyenes  tulajdonba  adására  tesz
javaslatot.   A most  átadásra  kerülő  ingatlanok  az  átvállalt  közfeladatok,  illetve  egyéb
egyházi feladatok ellátását fogják szolgálni. A javaslat alapján az Egri Főegyházmegye, az
Esztergom-Budapest  Főegyházmegye,  a  Székesfehérvári  Egyházmegye,  az  Egységes
Magyarországi  Izraelita  Hitközség,  továbbá  a  Don  Bosco  Szalézi  Társasága  jutna
ingyenesen állami ingatlanhoz.   

4



10. A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról 

Szabályozás  célja: A  2008-ban  lezajlott  gazdasági  válságot  követően  világszerte
felerősödtek  a  kormányzati  törekvések  az  illegális  jövedelem visszaszorítása  érdekében;
továbbá  a  nemzetközi  terrorizmus  fokozódása  miatt,  a  terrorista  szervezetek  pénzügyi
forrásainak  visszaszorítása  is  kiemelt  céllá  vált.  Az  OECD  mellett  működő  Pénzügyi
Akciócsoport (FATF) új ajánlásaira építve készült el az Európai Unió 4. pénzmosás elleni
irányelve,  melynek  implementálását  az  új  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény biztosítja majd.

11. Az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt

pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról 

Szabályozás célja: megegyezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló T/15063. számú törvényjavaslatéval.
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12. Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény és a
közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével

összefüggő egyes törvények
módosításáról 

Szabályozás  célja: Az  Országgyűlés  2016.  december  6-án  elfogadta  az  általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvényt,  amely  hatályba  lépése  2018.
január  1.  Ezért  szükséges  az  ágazati  szabályozásban is  az  új  jogszabályhoz igazítani  az
eljárási szabályokat.

13. A csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX.

törvény, valamint az azzal
összefüggő egyes törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A javaslat  célja  első  sorban a  joggyakorlatban  felmerült  problémák
kezelése.  Elősegíti  a  csődvagyon összegyűjtését.  Ennek érdekében kimondja  pl.,  hogy a
felszámoló  számára  a  hatósági  nyilvántartások  kötelesek  ingyenesen,  meghatározott
határidőn belül a megfelelő adatszolgáltatásra. Az egyes módosítások célja a csődvagyon
jogellenes  csökkentésének  elkerülése.  A  javaslat  növeli  a  felszámolók  hatósági
ellenőrzésének  hatékonyságát,  csökkenti  a  felszámolási  költségeket,  nő  a  hitelezők
megtérülési rátája.
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14. A megújuló energia közlekedési
célú felhasználásának

előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású
gázkibocsátásának csökkentéséről

szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslat  célja  egy  uniós  irányelvnek  a  nemzeti  jogba  történő
átültetése, amelynek határideje 2017. szeptember 10. A tervezett módosítás meghatározná a
folyékony  bio-energiahordozók,  valamint  a  közlekedési  célú  megújuló  üzemanyagok
felhasználása  növelésének,  és  a  közlekedésben  felhasznált  energia  üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésének a mértékét.

15.  
Az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény módosításáról

Szabályozás célja: Az EU roaming rendelete, valamint annak végrehajtási rendelete 2017.
június 15-től végleg eltörlik a roaming extra költségeit, vagyis az ügyfél az Unión belül a
honos hálózatban érvényes díjakért veheti igénybe a mobil szolgáltatást. A rendelet azonban
meghatároz egy méltányossági kivételt,  ahol a szolgáltató (a belföldi díjszabási modellje
fenntarthatóságának biztosítása érdekében) továbbra is alkalmazhat extra díjat. A javaslat
emellett  a  gyermek-pornográf  felvételek  elérhetetlenné  tételére  vonatkozó  szabályokat
beemeli  a  hírközlési  törvénybe.  A javaslat  kimondja,  hogy  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatók  az  INTERPOL által  fenntartott  listán  szereplő  gyermek  pornográf  tartalmú
elektronikus adatokat hozzáférhetetlenné tegyék.
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16. Az egyes külügyi igazgatási tárgyú
törvények, valamint a tartós

külszolgálat ellátásához
kapcsolódó egyéb törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A  törvényjavaslat  a  külszolgálatra  kihelyezettek  és  családjuk
mindennapi  életét  megkönnyítő,  illetve  annak  szabályait  részletező  rendelkezéseket
tartalmaz (ld. munkabér, munkaidőkeret, bérezés, házastárs jogállása stb.).

17. Egyes törvényeknek a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény végrehajtásával összefüggő
módosításáról 

Szabályozás  célja: A javaslat  a  statisztikai  célra  történő  egyedi  azonosításra  alkalmas
adatátvétel  szabályaira  vonatkozik.  A hatályos  szabályozás  értelmében  az  adatbirtokos
szervek kötelesek átadni  a meghatározott  adatokat  a  KSH számára,  ha  a statisztikai  cél
megállapítható. Erre a KSH és az adott szervezet megállapodását követően van lehetőség. 
Az  ágazati  szabályozás  ugyanakkor  sokszor  kizárja  vagy  korlátozza  az  adatátvételi
jogosultságot. A javaslat az ágazati szabályokban egységesíti a KSH részére a fent jelzett
adatigénylés lehetőségét. 
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18. A burkolt pártfinanszírozás
megakadályozásáról és az átlátható

kampányfinanszírozás
biztosításáról 

Szabályozás  célja: A benyújtott  javaslat  célja,  hogy visszaszorítsa  a  politikai  szereplők
befolyásolásának lehetőségét, illetve átláthatóbbá tegye a politikai támogatásokat, valamint,
hogy a kampányeszközök egyenlő használatának feltételeit pontosítsa. Ennek érdekében a
javaslat rendelkezik arról, hogy a kampányidőszakon kívül a politikai célú falragaszok és
feliratok  számára  hirdetési  felületet  a  szokásos  piaci  árnál  kevesebbért  nem  lehet
szolgáltatni. Az ilyen vagyoni előny szerzése jogellenes párttámogatásnak minősül, amit be
kell fizetni a költségvetésbe.
A  javaslat  rendelkezik  arról  is,  hogy  a  fent  említett  falragaszok  és  feliratok  milyen
körülmények között tehetőek közzé. Ki és milyen feltételekkel bocsáthatja rendelkezésre az
ilyen  hirdetési  felületet.  Biztosítja,  hogy a  politikai  szereplők  azonos  feltételek  mellett
juthassanak hozzá az ilyen kampányeszközökhöz is. 
A javaslat előírja, hogy a politikai plakát közzétevője az Állami Számvevőszékhez eljuttassa
árjegyzékét, és az árjegyzéken feltüntetett árért biztosíthatja a politikai plakátok közzétételét
az össze szereplő számára.

19.  
Energetikai tárgyú törvények

módosításáról 

Szabályozás  célja: A  törvényjavaslat  célja,  hogy  az  elmúlt  időszak  jogalkalmazási
tapasztalataira  való  tekintettel  több  különböző  tárgyú  és  kisebb  terjedelmű  módosítást
hajtson végre energetikai tárgyú törvényekben: 

20. Egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggő

módosításáról 

Szabályozás célja: A törvényjavaslat több, a honvédelemmel összefüggő törvényt módosít.
A javaslatban  pontosításra  kerül  a  katonai  járványügyi  hatóság  kijelölése  és  hatásköre,
illetve  megteremti  a  Magyar  Honvédség  tevékenységét  segítő  egyesülethez  történő
vezénylés  speciális  szabályait.  A javaslat  emellett  törvényi  szintre  emeli  a  honvédségi
ösztöndíjas hallgatók jogállásával összefüggő egyes kérdéseket.

21. A Magyar Honvédségnek az Iszlám
Állam elnevezésű terrorszervezet
elleni nemzetközi fellépésben való

Szabályozás célja: A határozati  javaslat értelmében az Országgyűlés hozzájárulását adja
ahhoz,  hogy  a  Magyar  Honvédség  az  Iszlám  Állam  elnevezésű  terrorszervezet  elleni
nemzetközi  koalíciós  műveletekben  legfeljebb  200  (váltáskor  400)  fős,  a  szükséges
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további részvételéről technikai  eszközökkel,  fegyverzettel,  felszereléssel  ellátott  katonai  kontingenssel  részt
vállaljon  partnerképesség-építési,  katonai  segítségnyújtási,  tanácsadási,  őrző-védő  és
csapatkísérő
feladatokban.

22. A pénzügyi piacok működését és a
pénzügyi eszközök kereskedését

szabályozó törvények
jogharmonizációs célú

módosításáról

Szabályozás  célja: Az  ún.  MiFID  irányelvet  és  a  hozzákapcsolódó  rendelkezéseket  a
tagállamoknak 2007. novemberétől kellett átvenni. Az eltelt időszakban nyilvánvalóvá vált,
hogy  néhány  rendelkezés  meghaladottá  vált,  valamint  új  problémák  jöttek  elő.  Ennek
érdekében az új MiFID 2 szabályozás 2017. július 3-ig át kell ültetni a magyar jogba, és
2018.01.01-től pedig hatályba kell lépniük.

23. A bírósági peres és nemperes
eljárásokra adott általános

meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásáról

Szabályozás célja: A javaslat szerinti nyilvántartási rendszer lehetőséget teremt akár több
bíróság előtti eljárásra is jogosító általános meghatalmazás nyilvántartásba vételére. Ezzel a
lépéssel az előterjesztés adminisztrációs tehertől mentesíti a bíróságokat, mert nem kell több
bíróságon is bejegyeztetni az általános meghatalmazást és lefolytatni az ezzel kapcsolatos
nyilvántartási eljárást, ha a fél több bíróság előtti eljárásra kívánja feljogosítani képviselőjét.
A törvény hatálya  a  polgári  és  közigazgatási  ügyekben eljáró  bíróságok  előtti  eljárásra
jogosító általános meghatalmazások adatainak bírósági nyilvántartására terjed ki.

24. A választottbíráskodásról Szabályozás célja: A javaslat a választottbíráskodás szabályait reformálja meg. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörébe utalja a
Magyarországon állandó választottbíróság által intézendő valamennyi kereskedelmi ügyet
(kivéve a külön törvények alapján a Sport Állandó Választottbíróság, valamint a Magyar
Agrár-,Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett választottbíróság
hatáskörébe tartozó ügyek) és megújítja annak működési szabályait.

25. Egyes törvényeknek az üzleti
környezet jogi

versenyképességének növelése
érdekében szükséges módosításáról

Szabályozás célja: Magyarország versenyképességének növelése érdekében a javaslat az
alábbi  célokat  fekteti  le:  1. Biztosítja,  hogy a  nyilvánosan  működő  részvénytársaságok
tőkeemelése a lehető leggyorsabban átvezethető legyen a cégnyilvántartáson. 2. Garantálja,
hogy  az  Európai  Unióban  honos  tőkeegyesítő  társaság  egyszerűsített  eljárással,  az
áttelepülés  céljára  alapított  magyar  társasággal  való  egyesülés  útján  székhelyét
Magyarországra tegye át.  3. A Ctv. módosításával életszerűbbé teszi kft.  és zrt.  esetén a
tőkeemelés bejegyzéséhez szükséges igazolások (mellékletek) kérdését. 
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26. A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat szabályozza, hogy az iskolai papírgyűjtés során a diákok által
begyűjtött papír minden esetben a közszolgáltatókhoz kerüljön, figyelemmel arra, hogy az
iskolák  gazdaságilag  érdekeltek  legyenek  a  papírgyűjtések  szervezésében.  Ezen  kívül
szélesíti  a  kereskedelmi  eredetű  csomagolási  üveghulladék  visszavételének  lehetőségeit,
előírja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók alvállalkozói csak nonprofit formában
működő  gazdasági  társaságok  lehetnek,  továbbá  engedélyezi,  hogy a  közszolgáltatók  a
közszolgáltatáson kívüli, egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is végezhessenek. 

27. Az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos

foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény

módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat célja, hogy a részletszabályok kormányrendeleti szintre való
delegálásával  gyorsabban  és  hatékonyabban  lehessen  reagálni  jogalkotási  kihívásokra.
Módosulnak az előadó-művészeti szervezetek vezetőválasztására vonatkozó rendelkezései.
A módosítás révén a szabályozás átláthatóbbá válik, világosan megfogalmazva az előadó-
művészeti szervezetek vezetőválasztási eljárása során elvárt eszköz-és feltételrendszert.

28. Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.

törvény módosításáról

Szabályozás  célja: Újraszabályozza  az  állatkínzás  fogalmát,  önkormányzatiról  törvényi
szintre emel egyes kóbor állatok befogadásával kapcsolatos rendelkezéseket, a tudományos
célra felhasznált állatok védelméről szóló EU-s szabályokat vesz át.

29.
Egyes egészségügyi és

egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat fontosabb módosításai:
- elektronikus vényre vonatkozó szabályok kiegészítése, pontosítása;
- a transzplantáció előtti kivizsgálás szabályozása;
- az Integrált Jogvédelmi Szolgálat vezetője javadalmazásának szabályozása;
-  a  gyógyszertárat  működtető  gazdasági  társaságban  tulajdonhányaddal  rendelkező
gyógyszerész halála esetén átmeneti idő biztosítása a gyógyszertárat működtető gazdasági
társág számára a többségi gyógyszerészi tulajdon ismételt teljesítése érdekében;
- miniszter rendeletben határozhatja meg az országos gyógyintézetek körét;
-  az  Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Térre  (EESZT)  vonatkozó  szabályok
pontosítása.
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30. Az ügyvédi tevékenységről Szabályozás célja: A javaslat célja, hogy az ügyvédi tevékenységet ellátók vonatkozásában
egységes és megfelelő garanciák jussanak érvényre. Az ügyvédi tevékenységnek minősülő
tevékenységet ellátni szándékozó jogtanácsosok egy már meglévő hivatásrendi kamarába
történő integrációja történik meg. A javaslat meghatározza az ügyvédi tevékenységek körét,
továbbá  az  ügyvédi  tevékenység  gyakorlása  keretében,  kiegészítő  jelleggel  folytatható
tevékenységeket.

31. Az élelmiszerlánccal kapcsolatos
egyes törvények módosításáról

Szabályozás célja: Rendezi a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos
egyes kérdéseket, pontosítja a közétkeztetési és vendéglátó-ipari létesítmények minősítésére
és  a  minősítés  eredményeinek  közzétételére  vonatkozó  szabályokat.  Járvány  esetén
felhatalmazást ad az országos fő állatorvosnak, hogy járványvédelmi központokat állítson
fel. 

32. Egyes törvényeknek a
vízkivételekkel összefüggő

módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt
annak érdekében, hogy a legfeljebb 80 méter mély és a házi vízigényt meg nem haladó
vízkivételű kutak létesítése esetén ne legyen szükség engedélyezési, és bejelentési eljárás
lefolytatására.  Ezen  kívül  2028.  december  31.-ig  meghosszabbításra  kerül  az
engedélyköteles,  de  illegálisan  létesített  kutak  bírságmentes  engedélyezésére  vonatkozó
moratórium.  A  termőföld  védelméről  szóló  törvény  módosításával  a  kutak  létesítői
mentesülnek a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárás elvégzése alól.

33. Egyes földügyi tárgyú törvények
módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslat  a  részarány-földtulajdonok  kialakításának  szabályait
pontosítja,  valamint  kiegészíti  az  osztatlan  közös  területek  megszüntetésének  eljárási
szabályait  a  spekulatív  szándékú  megosztási  vázrajzok  kiszűrése  érdekében.  Emellett
meghatározza  a  kisteljesítményű  erőmű  létesítéséhez  szükséges  földvédelmi  eljárások
kereteit,  valamint annak okán is pontosítja a törvényt,  hogy a földvédelmi járulék 2017.
január  1-től  a  központi  költségvetés  bevétele.  Továbbá  meghatározza,  hogy a  Nemzeti
Földalapba  tartozó  földrészletek  nyilvántartása  során  a  Nemzeti  vagyonról  szóló  tv.
rendelkezéseinek megfelelően el lehet tekinteni a földrészletek értékének nyilvántartásától.
Elég a területméretet és az AK-értéket szerepeltetni a nyilvántartásban.

34. A szövetkezeti hitelintézetek
integrációjával összefüggő egyes

törvények módosításáról

Állapot:
részletesvita-szakasz

megnyitására vár

Szabályozás célja: A törvényjavaslat célja a szövetkezeti hitelintézeti szektor hosszú távú,
jövedelmező és prudens működésének megerősítése. A javaslat az integráció hatékonyabb
irányítása elősegítésének érdekében egyértelműen elkülöníti a Szövetkezeti Hitelintézetek
Integrációs  Szervezetének  prudenciális  és  a  Központi  Bank  üzleti  funkcióit.  A javaslat
számos jogkört áthelyez az Integrációs Szervezet feladatkörébe, így az közvetlenül látja el a
szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank tevékenységének ellenőrzését. 
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35. Az oktatás szabályozására
vonatkozó és egyes kapcsolódó

törvények módosításáról

Szabályozás célja: A javaslat értelmében a felsőoktatási intézmény a tanári munkakörben
foglalkoztatottak esetén a magasabb fizetési fokozatba soroláshoz a korábban köznevelési
intézményben  pedagógus  munkakörben  eltöltött  időt  is  vegye  figyelembe.  A  javaslat
emellett  létrehozza a közszolgálati  ösztöndíjas  hallgatók és  a  magyar  állami  ösztöndíjas
hallgatók  egységes  nyilvántartási  rendszerét,  illetve  a  felsőoktatási  intézmény  legfőbb
testületi  döntéshozó  szerve,  a  szenátus  négy  évenként  történő  megújítására  irányul.  A
javaslat emellett lehetővé teszi, hogy az egységes óvoda-bölcsőde 2018. augusztus 31-éig
működhessen  tovább,  hogy  a  fenntartóknak  legyen  kellő  idejük  a  fejlesztések
megvalósítására.

36. A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi

CXL. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A  kulturális  alapellátás  kiterjesztése,  a  közművelődési
alapszolgáltatások  bevezetése,  a  közösségi  művelődési  intézményrendszer  differenciált
meghatározása annak érdekében, hogy minél több embernek legyen lehetősége művelődni.
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37. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

évi XXXI. törvénynek a
gyermekvédelem rendszerének

megerősítése érdekében történő,
valamint egyéb törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A  módosítás  megerősíti  a  gyermekvédelmi  intézményekben  és  a
javítóintézetekben  elhelyezett  gyermekek  biztonságát;  bántalmazásuk  jobb  hatásfokkal
válik  megelőzhetővé,  feltárhatóvá.  A  jövőben  a  nevelőszülőket  és  gyermekvédelmi
szakellátást  nyújtó  intézmények  vezetőit  szigorúbb  vizsgálat  alá  kell  vonni.  Bevezeti  a
vörös kód riasztást  a hajléktalan ellátásban rendkívüli  időjárási  helyzetben.  A módosítás
révén  az  anyasági  támogatás  járni  fog  a  külföldön  született  magyar  állampolgárságú
gyermekek után is.

38. 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 javaslat rögzíti, hogy a vallási meggyőződésen alapuló oktatás nem
vezethet etnikai alapú tiltott megkülönböztetéshez. Továbbá meghatározza a követelményt,
hogy a nemzetiségi oktatást az állami oktatással megegyező színvonalon kell működtetni.
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39. Az egyes közlekedési tárgyú
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A  módosító  törvényjavaslat  több  –  közlekedéssel  összefüggő  –
jogszabályt érint.  A tengely- vagy össztömeg tekintetében túlterhelt járművek közlekedése
veszélyt  és  kockázatot  jelent  a  nemzeti  útvagyonra  és  a  közlekedés  biztonságára  is.  A
kormány már döntött a túlterhelt járművek ellenőrzésének hatékonyabbá tétele érdekében
Nemzeti  Tengelysúly-  és  kapcsolódó  ellenőrzéseket  támogató  hálózat  kialakításáról.  A
projekt  célja  egy  olyan  komplex,  országos  közlekedési  hatósági  ellenőrző  rendszer
kialakítása, amely biztosítja a túlterhelt járművek engedély nélküli, vagy az engedélyben
foglaltaktól  eltérő  közlekedésének visszaszorítását,  a  szabálytalanul  közlekedő járművek
szankcionálását.  Az  előterjesztés  a  rendszer  működéséhez  szükséges  jogszabály-
módosításokra tesz javaslatot.

40. Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről

Szabályozás célja: A 2018. évi büdzsé a munkából élők költségvetése, segíti a munkaalapú
társadalom megteremtését,  a  gyermeket  vállaló  családokat  és  az  ország  biztonságát.  A
növekedés  jövőre  4,3  %-ra  gyorsulhat  az  idei  4,1  %  után.  Az  áfacsökkentés  tovább
folyatódik az alapvető élelmiszerek esetében:  a halhús áfájának csökkentését  javasolja a
Kormány a jelenlegi 27 %-ról 5 %-ra. A 2018-as költségvetés 3,1 %-os inflációval számol.
Az uniós módszertan szerinti hiánycélt a Kormány 1,8 százalékban határozta meg úgy, hogy
az állam működésére fordított kiadások nem haladhatják meg az erre szolgáló bevételeket.

41. A Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC.

törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A  2017.  évben  a  vártnál  kedvezőbben  alakulnak  a  költségvetési
folyamatok.  Előreláthatólag  több  bevétele  lesz  a  költségvetésnek  jövedéki  és  személyi
jövedelemadóból,  illetve  illetékekből.  Ezért  a  Kormány  a  rendelkezésre  álló
többletforrásokat  különböző  fejlesztési  programokra  (közúthálózat  fejlesztése,  Nemzeti
Filmalap, Irinyi-Terv, Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Honvédség) kívánja elkölteni.
A költségvetési hiánycél változatlan szinten marad.

42. Egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslatban  szereplő  módosítások  célja  gazdaság
versenyképességének  növelése,  az  adóadminisztráció  csökkentése,  az  adózás
egyszerűsítése,  valamint  egyes  kiemelt  célokat  ösztönző  adópolitikai  intézkedések
bevezetése. Tartalmaz számos jogtechnikai módosítást, pontosítást, valamint kiegészítést az
egyértelmű jogalkalmazás érdekében, továbbá jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
is szolgálja.

43. Magyarország 2018. évi központi
költségvetésének megalapozásáról

Szabályozás  célja: A  törvényjavaslat  a  fejezetek  által  megküldött  törvénymódosítási
javaslatok közül azokat tartalmazza, amelyek kimutatható kapcsolatban állnak a 2018. évi
központi költségvetés előirányzataival, összefüggnek a 2018. évi központi költségvetésről
szóló törvénnyel, összhangban állnak a kiadott, 2018. évi költségvetési keretszámokkal.
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