Az Állami Számvevőszék ajánlásai az Országgyűlés 2017. évi tavaszi ülésszakának törvényalkotási
programjában szereplő előterjesztésekhez
2017. február

Törvényjavaslat címe

Előadó

Terjede
lem

1.

Törvényjavaslat a közigazgatási
ügyintézéshez kapcsolódó egyes
illetékek és díjak megszüntetéséről
(T/13091. szám)

2.

Törvényjavaslat a mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
módosításáról

földművelésügyi
miniszter

közepes

3.

Törvényjavaslat a büntetőeljárásról

igazságügyi miniszter

nagy

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Elfogadás
kért
időpontja
2017.
február

A szabályozás célja egyrészt a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
kiegészítése új elemekkel (mezőgazdasági jövedelemstabilizáló eszköz,
országos, talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer), másrészt az eddigi
tapasztalatok alapján túlzottan szigorú elvek szerint működő
kockázatkezelési rendszer szabályainak tompítása („aszály” definíció
módosítása, hozamérték-csökkenés számítás alapjának módosítása),
továbbá egyéb, aktuális technikai módosítások.
A szabályozás célja, hogy a Kormány büntetőjogi reformjának utolsó
elemeként új alapra helyezze a büntető eljárásjog rendszerét. Az új
törvényjavaslat központi gondolata, hogy nagyfokú védelmet és kíméletet
kell biztosítani a sértettek és különleges bánásmódot igénylő személyek
számára, egyúttal az eljárásnak hatékony és ésszerű üzenetet kell
közvetítenie a bűnelkövetők felé. Az új kódex a magyar eljárásjog
hagyományaira, az alkotmányos és nemzetközi jogban megfogalmazott
garanciákra építve ad választ büntetőeljárással szemben támasztott új
kihívásokra. A kódex az eljárás tisztességének fokozott érvényesítése
mellett széleskörű lehetőséget biztosít az eljárást egyszerűsítő intézmények
igénybevételére, az eljárások hatékonysága és gyorsítása érdekében számos
új intézményt vezet be büntetőeljárásba. A büntetőeljárás ugyanis csak
akkor érvényesítheti az anyagi büntetőjog rendeltetését, a bíróságok és a
hatóságok alkotmányos feladatukat csak akkor tölthetik be, ha gyorsan,
hatékonyan és célszerűen folytatják le az eljárást.

2016.
december

2017.
március

2016.
december

2017.
március

Törvényjavaslat címe

4.

Törvényjavaslat a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény módosításáról

Előadó

nemzeti fejlesztési
miniszter

Terjede
lem

kis

A szabályozás célja
A szabályozás célja jogharmonizáció, a munkaidő-szervezés egyes
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv a közösségi közlekedésben 50
km-t meg nem haladó vonalhosszon dolgozó autóbuszvezetők napi
pihenőidejére vonatkozó rendelkezései és a magyar szabályozás
összhangjának megteremtése érdekében. A szabályozás a Kkt. módosítására
tesz javaslatot, amely alkalmas a Bizottság által kifogásolt helyzet
rendezésére és a megfelelő szabályozási környezet kialakítására.

Benyújtás
várható
időpontja

2016.
december

Elfogadás
kért
időpontja

2017.
február

Az 4. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések
Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – (Kaposvári Közlekedési Zrt, Tüke Busz Közösségi Közlekedési
Zrt.) (16255, 16251)
16027 - Jelentés a fővárosi közösségi közlekedés ellenőrzéséről – A fővárosi közösségi közlekedés intézményi átalakításának, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.)
létrehozásának, működése szabályszerűségének ellenőrzése
16021 - Utóellenőrzések - A Szegedi Közlekedési Kft. közfeladat ellátásának ellenőrzéséről készült jelentés javaslatai hasznosulásának utóellenőrzése
16020 - Utóellenőrzések - A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. közfeladat ellátásának ellenőrzéséről készült jelentés javaslatai hasznosulásának utóellenőrzése
16019- Utóellenőrzések - A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közfeladat ellátásának ellenőrzéséről készült jelentés javaslatai hasznosulásának utóellenőrzése

5.

Törvényjavaslat az állami
projektértékelői jogviszonyról,
valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény
módosításáról

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

kis

A szabályozás célja az állami projektértékelői jogviszonnyal és az állami
értékelői rendszerrel összefüggésben a gyakorlatban felmerült módosítási
igények átvezetése.

január

február

Törvényjavaslat címe
6.

Előadó

Törvényjavaslat a nemzeti
szabványosításról

nemzetgazdasági
miniszter

Terjede
lem
közepes

A szabályozás célja
A szabályozás célja a Magyar Szabványügyi Testület működésének
hatékonyabbá tétele a vállalkozások versenyképességének növelése
érdekében.

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

február

március

február

március

Az 6. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentés
16107 - Jelentés – Köztestületek ellenőrzése – Magyar Szabványügyi Testület

7.

Törvényjavaslat az erdőről, az erdő
védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény és egyéb
kapcsolódó törvények
módosításáról

földművelésügyi
miniszter

nagy

A törvény felülvizsgálatának és módosításának főbb céljai:
1. A jogalkalmazás során a törvény hatálybalépése óta feltárt szabályozási
ellentmondások, illetve hiányosságok megszűntetése (technikai jellegű
módosítások).
2. A törvény egyes szabályozási területeinek az erdőket, erdőgazdálkodást
érintően újonnan felmerülő, vagy korábban is ismert, de a törvényben nem
megfelelően kezelt változásokkal, elvárásokkal összhangban történő érdemi
módosítása (tartalmi módosítások).
3. Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai adminisztráció
egyszerűsítése egyes eljárások megszűntetésével, átalakításával, illetve egy
korszerű és teljes körű erdészeti informatikai szakmai adatbázis, és
elektronikus ügyintézési rendszer megvalósításával (a vállalkozások és az
igazgatás adminisztratív terheinek csökkentése).

Az 7. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések
Jelentés Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - KASZO Erdőgazdaság Zrt., Budapesti Erdőgazdaság Zrt.,
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.,TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.,Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt., NEFAG Nagykunsági
Erdészeti és Faipari Zrt., DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt., Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt., Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., VADEX Zrt.,KEFAG Zrt., Zalaerdő
Zrt.,Kisalföld Zrt.,Szombathelyi Erdő Zrt.,Pilisi Parkerdő Zrt., Északerdő Zrt.,Gemenci Erdő Zrt., SEFAG Zrt., Mecsekerdő Zrt., Egererdő Zrt., Ipolyerdő Zrt. (15212-15003,
15199-15188)

Törvényjavaslat címe

8.

Előadó

Törvényjavaslat a hivatalos
statisztikáról szóló törvény
végrehajtásához kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Terjede
lem

közepes

A szabályozás célja
A hivatalos statisztikáról szóló törvény lehetővé teszi a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) számára adminisztratív adatforrásból származó
adatok átvételét. Számos törvény hatályos szövege korlátozza ilyen adatok
KSH által történő egyedi azonosításra alkalmas módon történő átvételét,
így ezek módosítása szükséges.

Benyújtás
várható
időpontja
február

Elfogadás
kért
időpontja
április

Az 8. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
17017 Jelentés - Az államháztartás információs rendszere, valamint a hivatalos statisztikai szolgálat működésének ellenőrzése
16065 - Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Központi Statisztikai Hivatal
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán

9.

Törvényjavaslat egyes földmérési
tárgyú törvények módosításáról

földművelésügyi
miniszter

közepes

A szabályozás a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi
XLVI. törvény módosítását célozza a földmérés területét érintő változások
törvényi szintű rendezése, valamint egyes rendelkezések pontosítása
érdekében.

február

április

Az 9. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentés
15162 Jelentés a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről – Földmérési és Távérzékelési Intézet

10.

Törvényjavaslat a nemzetközi
magánjogról

igazságügyi miniszter

nagy

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. (a továbbiakban: Kódex)
több mint három és fél évtizede szabályozza a külföldi elemet hordozó
magánjogi jogviszonyokkal kapcsolatos kollíziós és eljárásjogi kérdéseket,
ezen időszak alatt viszont jelentős változások mentek végbe politikai,
társadalmi, gazdasági téren és drasztikusan megnőtt a nemzetközi

február

április

Törvényjavaslat címe

Előadó

Terjede
lem

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

vonatkozású jogviszonyok száma. Az új szabályozás a jogalkalmazás körüli
bizonytalanságok feloldására, valamint az egyes kérdésekben esetlegesen
divergáló joggyakorlat korrigálására is hivatott. Fentieken túlmenően a
Kódex felülvizsgálatát a közelmúltban életbe lépett Ptk. és a Pp. reformja is
szükségessé teszi; az új törvény megalkotása során biztosítani kell az
ezekkel való harmóniát, dogmatikai, terminológiai és rendszertani
szempontból egyaránt.

11.

Törvényjavaslat egyes
törvényeknek az építészeti
alkotásokra, műszaki
létesítményekre és azok terveire
vonatkozó szerzői jogi
szabályozással összefüggő
módosításáról

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

kis

12.

Törvényjavaslat az európai területi
társulásról szóló 2014. évi LXXV.
törvény módosításáról

külgazdasági és
külügyminiszter

kis

13.

Törvényjavaslat az európai uniós és
nemzetközi bűnügyi
együttműködést szabályozó
törvények és ehhez kapcsolódóan
más törvények jogharmonizációs
célú módosításáról

igazságügyi miniszter

nagy

14.

Törvényjavaslat a
halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény módosításáról

földművelésügyi
miniszter

közepes

A szabályozás célja az építészeti alkotások szerzői jogi értelemben vett
felhasználásának előmozdítása, különös tekintettel az építmények
átépítésekor jelentkező szerzői jogilag releváns helyzetek kezelésére,
valamint a nemzeti tervvagyon körének meghatározása, és a vagyonkezelő
kijelölése.
Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény (ETT
törvény) módosításának célja, hogy az európai területi társulás beszámolóját
a honlapján, valamint a jogszabályokban meghatározott módon az adott
üzleti év mérlegforduló napjától számított 60 nap helyett 150 napon belül
tehesse közzé. Emellett a törvényt módosítani szükséges abból a célból is,
hogy az európai területi társulás megszűnésére ne csak jogutódlás nélkül
kerülhessen sor, hanem más módokon, pl. beolvadással, különválással is.
A szabályozás célja jogharmonizáció, a büntetőügyekben kibocsátott
európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv átültetése, és a külföldi ítéletek elismerésével
kapcsolatos hatályos szabályzás uniós jognak való megfeleltetése, különös
tekintettel az Európai Unió Bírósága C-25/15. számú ügyben kihirdetett
ítéletére.
A szabályozás célja a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény módosítása a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően. A
technikai jellegű módosításokon túlmenően a törvény érdemben is módosul,
ezek körében a módosítással a haltermelési létesítmény fogalma kiterjed a
hal mellett más vízben termelhető állatra is, valamint a halkeltető állomások
is a haltermelési létesítmények közé kerülnek. Érdemi változtatást jelent a
haltermelési létesítményekre egységes és átlátható nyilvántartási
kötelezettség bevezetése, az őshonos halfajok – nem kereskedelmi célú –

február

március

március

április

március

április

március

április

Törvényjavaslat címe

Előadó

Terjede
lem

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

halászatát pedig a bemutatási célú halászati engedély bevezetése teszi
lehetővé. A módosítás keretében kiegészítésre kerül a halvédelmi bírságok
köre, továbbá a költségvetési forrásból támogatható feladatok köre is.

15.

16.

17.

18.

Törvényjavaslat a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény
módosításáról

Törvényjavaslat a Magyar
Pszichológus Kamaráról
Törvényjavaslat a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
Törvényjavaslat az adó- és egyéb
közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási
együttműködés egyes szabályairól
szóló 2013. évi XXXVII. törvény
módosításáról

emberi erőforrások
minisztere

közepes

emberi erőforrások
minisztere

nagy

nemzetgazdasági
miniszter

közepes

nemzetgazdasági
miniszter

közepes

A törvényi szabályozás a filmalkotások forgalmazása során az egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítását szolgálja. A módosítás bevezetné a mozi és
bármely
adathordozón
terjesztésre
kerülő
filmalkotások
akadálymentesítésének forgalmazói kötelezettségét. A hallássérültek
számára a filmalkotások akadálymentesítését magyar felirat, a vakok és
gyengénlátók
részére
audio-narráció
készítésének
forgalmazói
biztosításának bevezetése indokolt.
A szabályozás célja az egységes elvek mentén történő, magas szakmaiságú
működést biztosító, belső etikai szabályozókkal és egységes
protokollokkal rendelkező Magyar Pszichológus Kamara létrehozása.

március

május

március

május

A törvényjavaslat célja európai uniós jogharmonizáció, valamint a
vonatkozó szabályozás gyakorlati tapasztalatok alapján történő
újrakodifikálása.

március

május

A szabályozás célja az adózás területén történő közigazgatási
együttműködéssel
összefüggő
európai
uniós
jogharmonizációs
kötelezettség határidőben történő végrehajtása.

március

május

A 18. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
16037 - Jelentés – Adóbeszedési eljárások ellenőrzése – Egyes adóbeszedési tevékenységekkel kapcsolatos feladatellátás szabályszerűségének ellenőrzése
15091 - Jelentés a foglalkoztatási célú adó és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzéséről
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán

Törvényjavaslat címe

19.

20.

Törvényjavaslat egyes
törvényeknek az Európai Határ- és
Parti Őrségről szóló 2016/1624/EU
rendelet végrehajtásával
kapcsolatos jogharmonizációs célú
módosításáról
Törvényjavaslat a muzeális
intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról

Előadó

belügyminiszter

emberi erőforrások
minisztere

Terjede
lem

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

közepes

A külső határok átlépésének hatékony felügyelete érdekében az európai
integrált határigazgatás biztosítására a 2016. szeptember 14-i
2016/1624/EU rendelet létrehozta az Európai Határ- és Parti Őrséget. Az
ebből fakadó jogharmonizációs feladatok végrehajtása kilenc törvény
módosítását igényli.

március

május

közepes

A módosítás keretében megújításra kerülnek a közösségi művelődés, mint
közfeladat funkciói, szabályozásra kerül a közösségi művelődési
közszolgáltatások tartalma, továbbá a közösségi művelődési intézmények
típusai, szakmai minimumai. Mindezek mellett megerősítésre kerül a
közösségi művelődés helyi lakossági képviseletének rendszere.

március

május

A 20. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések
Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján,Dobó István Vármúzeum, Eger, RipplRónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Kuny Domokos Múzeum, Tata, Göcseji Múzeum,
Zalaegerszeg, Ferenczy Múzeum, Szentendre, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr, Jósa András Múzeum,
Nyíregyháza, Damjanich János Múzeum, Szolnok, Déri Múzeum, Debrecen (16243, 16242, 16241, 16240, 16239, 16227, 156226,16225, 16211, 16210, 16209, 16208, 16207,
16206)

21.

22.

Törvényjavaslat az előadóművészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi CXIX. törvény
módosításáról
Törvényjavaslat a vasúti
közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény módosításáról

emberi erőforrások
minisztere

nemzeti fejlesztési
miniszter

kis

A törvény módosítása elsősorban az V. fejezet 2. cím felülvizsgálatára és
egyúttal módosítására, kiegészítésére irányul, az érintett szakmai
szervezetek és fenntartók által jelzett, az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata
alapján felmerült szabályozási hiátusok pótlása érdekében.

március

május

kis

A törvényjavaslat célja a keskeny nyomtávú kisvasutakkal kapcsolatos
szabályozás módosítása. A keskeny nyomtávú, turisztikai célú kisvasutak
jelenleg a normál nyomtávú, közlekedés célú nagyvasutak szabályozási
köre alá esnek, a legtöbbször azonos előírások, hatósági engedélyeztetési,
eljárási szabályok aránytalan, ésszerűtlen terhet jelentenek a kisvasutak
üzemeltetésénél, fenntartásánál, így indokolt ezek egyszerűsítése,
életszerűbbé tétele.

március

május

Törvényjavaslat címe

Előadó

Terjede
lem

23.

Törvényjavaslat egyes állami
tulajdonú ingatlanok egyházi
tulajdonba adásáról

nemzeti fejlesztési
miniszter

kis

24.

Törvényjavaslat a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény módosításáról

nemzeti fejlesztési
miniszter

közepes

A szabályozás célja
A szabályozás célja az egri érseki palota alatt található pincerendszer
helyzetének rendezéséről szóló 1339/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban
foglaltak végrehajtása (az egri érseki palota alatt található, közterületről
nyíló pincerendszernek az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülése
érdekében).
A szabályozás célja a lakástulajdonszerzés gazdasági terheinek
csökkentésének, valamint a víziközmű ágazatban felmerülő rekonstrukciós
feladatok megvalósításának elősegítése.

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

március

május

március

május

A 24. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések
Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Debreceni Vízmű Zrt., FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zrt., KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft., BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt., BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.,NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (17019, 17005, 16254 16252, 16246, 16245)

25.

Törvényjavaslat az adózás rendjéről

nemzetgazdasági
miniszter

nagy

A szabályozás célja az adózás rendjéről szóló új törvény megalkotása,
amelynek célja az ügyfélbarát adóigazgatási rendszer létrejötte.

március

május

A 25. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
16037 - Jelentés – Adóbeszedési eljárások ellenőrzése – Egyes adóbeszedési tevékenységekkel kapcsolatos feladatellátás szabályszerűségének ellenőrzése
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
15091 - Jelentés a foglalkoztatási célú adó és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzéséről

26.

Törvényjavaslat az ügyvédi
tevékenységről

igazságügyi miniszter

nagy

A szabályozás célja az ügyvédekre vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezések igazítása a XXI. századi kihívásokhoz; szükséges a kamarai
szervezetrendszer és működés, valamint a bíróság előtti jogi képviseleti
tevékenység feltételeinek újraszabályozása. E szabályozás a
jogtanácsosokat is érinteni fogja.

március

június

Törvényjavaslat címe

27.

28.

29.

30.

Törvényjavaslat a növényfajták
állami elismeréséről, valamint a
szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003.
évi LII. törvény módosításáról

Törvényjavaslat a
magánnyomozásról

Törvényjavaslat az általános
meghatalmazások nyilvántartásáról

Törvényjavaslat a
cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény
módosításáról

Előadó

földművelésügyi
miniszter

Terjede
lem

közepes

belügyminiszter

nagy

igazságügyi miniszter

közepes

igazságügyi miniszter

közepes

A szabályozás célja
A módosítás célja egyrészt a Fajtaminősítő Bizottság működésével
kapcsolatos rendelkezések pontosítása, másrészt egyes növénycsoportokra
vonatkozó európai uniós jogszabályok által szükséges módosítások
bevezetése.
A szabályozási cél egy önálló, a személy- és vagyonvédelmi tevékenységtől
független, kizárólag a magánnyomozásra irányuló törvényi szintű
szabályozás megalkotása, ennek érdekében a magánnyomozással
kapcsolatos szabályok törlése a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvényből (SzVMt.). Az SzVMt.-hez képest a magánnyomozói
tevékenység számos új rendelkezéssel egészülne ki annak érdekében, hogy
megteremtse a magánnyomozók hatékony, a védelmet segítő részvételét a
büntetőeljárásban.
A polgári perrendtartásról szóló új kódex 2018. január 1. napján lép
hatályba. A törvény rögzíti, hogy az általános meghatalmazásokról országos
közhiteles nyilvántartás kerül felállításra, amelyet az Országos Bírósági
Hivatal elnöke működtet. Annak érdekében, hogy ez az új nyilvántartás
2018. január 1. napjától működjön, meg kell alkotni a nyilvántartásra
vonatkozó törvényi szabályokat.
A szabályozás célja, hogy megvalósítsa
- a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével
összefüggő, a cégeljárást érintő módosításokat. A módosítások célja a
cégbírósági eljárások racionalizálása, párhuzamos, felesleges eljárások
megszüntetése;
- a cégnyilvántartás és a bűnügyi nyilvántartás és a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás interoperabilitását;
- a 2012/17/EU irányelv rendelkezéseinek átültetését a BRIS (tagállami
cégnyilvántartások összekapcsolását szolgáló rendszer) felállításához
kapcsolódóan.

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

április

május

április

június

április

június

április

június

Törvényjavaslat címe
31.

Törvényjavaslat az egyes
szakképzési és felnőttképzési
tárgyú törvények módosításáról

Előadó
nemzetgazdasági
miniszter

Terjede
lem
közepes

A szabályozás célja
A szabályozás célja a duális szakképzési rendszer minőségi fejlesztése,
valamint a felnőttképzési rendszerrel összefüggő gyakorlati tapasztalatok
hasznosítása.

Benyújtás
várható
időpontja
április

Elfogadás
kért
időpontja
június

A 31. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések
14055 Jelentés a gazdasági kamarák közfeladatai ellátására fordított költségvetési támogatások felhasználásának és a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezeteknél a
szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolható költségek ellenőrzéséről a 2009-2011. években
12104 - Jelentés a mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményeinek ellenőrzéséről
13071 Jelentés a gazdasági kamarák közfeladatai ellátására fordított költségvetési támogatások felhasználásának és a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezeteknél a
szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolható költségek ellenőrzéséről a 2009-2011. években

32.

Törvényjavaslat a villamos
energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény módosításáról

nemzeti fejlesztési
miniszter

kis

33.

Törvényjavaslat a fenntartható
bioüzemanyag-termelésről

nemzeti fejlesztési
miniszter

nagy

A METÁR rendszer teljes körű működtetéséhez szükség van az Európai
Bizottság jóváhagyására, amelyet a notifikációs eljárást befejező
határozatában ad meg. A notifikációs eljárás során a Bizottság feltételekhez
kötheti a rendszer bevezetését, amelyhez szükség lehet a METÁR-t
bevezető jogszabályok módosítására. A törvényjavaslat az ennek megfelelő
szabályozás megalkotását célozza.
A szabályozás célja jogharmonizáció, a magyar bioüzemanyag
üvegházhatású gázkibocsátási rendszer (BÜHG rendszer) hiányosságainak
kiküszöbölése és fejlesztése annak érdekében, hogy a rendszer megfeleljen
a 2015/1513 (EU) irányelvvel 2015. október 5-i hatállyal módosított
2009/28/EK irányelvnek.

április

június

április

június

A 33. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
15069 - Jelentés a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának utóellenőrzéséről
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán

Törvényjavaslat címe

Előadó

Terjede
lem

34.

Törvényjavaslat az internetes
hálózatsemlegességről

nemzeti fejlesztési
miniszter

közepes

35.

Törvényjavaslat az egyes szociális
és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról

emberi erőforrások
minisztere

közepes

A szabályozás célja
A Kormány a 2012/2015. Korm. határozat 9. b) pontjában döntött arról,
hogy az internetes hálózatsemlegességről 2017. I. félévében
törvényjavaslatot kell benyújtani. A törvényjavaslat ezt a feladatot teljesíti,
emellett az uniós szabályozás végrehajtását elősegítő szabályokat tartalmaz.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény módosításának célja a végrehajtási tapasztalatok alapján a
gyermekek ellátási biztonságának növelése. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításának célja az
egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal, valamint a szociális
szolgáltatásokkal kapcsolatos jogalkalmazást segítő rendelkezések
megalkotása.

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

április

június

április

június

A 35. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Hajdúsági Szociális
Szolgáltató Nonprofit Kft., Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
(16176, 16177)
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális és köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – A Art Stúdió Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft., Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
(16158, 16157)
Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Dr. Piróth Endre Szociális Központ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ Tiszadob (16133, 16134)
16032 - Jelentés – A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzése
14097 - Jelentés a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ellenőrzése pénzügyi gazdálkodási helyzete és vagyongazdálkodása tekintetében című ellenőrzésről

36.

Törvényjavaslat az egyes
családtámogatási tárgyú, valamint
egyéb törvények módosításáról

emberi erőforrások
minisztere

közepes

A törvényjavaslat a népesedési helyzet javítása, a gyermekvállalás
ösztönzése céljából módosítja a családok pénzbeli támogatásaival, valamint
az egyéb, gyermekes családokat segítő juttatásokkal, kedvezményekkel
kapcsolatos törvényi szabályokat.

április

június

Törvényjavaslat címe

37.

38.

Törvényjavaslat az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
Törvényjavaslat az egyes
egészségügyi és egészségbiztosítási
tárgyú törvények módosításáról

Előadó

Terjede
lem

emberi erőforrások
minisztere

közepes

emberi erőforrások
minisztere

közepes

A szabályozás célja
A szabályozás célja a törvény hatálybalépése óta felmerült gyakorlati
tapasztalatokra figyelemmel történő módosítása, valamint a Nemzeti
Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015–2016.
évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.) Korm.
határozat alapján a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körére
vonatkozó rendelkezések módosítása.
A szabályozás célja a jogalkalmazói tapasztalatok alapján szükséges
módosítások átvezetése az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
törvényeken.

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

április

június

április

június

A 38. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések
16127 - Jelentés – A kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentés utóellenőrzése
Jelentés a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről – (Szent Lázár Megyei Kórház, Zala Megyei Kórház, Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak, Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház, Kátai Gábor Kórház, Országos Mentőszolgálat, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (16106, 16068, 16049-16051,
16005-16002, 15147)
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Szent Margit
Rendelőintézet NKft., Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai EÜ Szolg NKft. (16103, 16080)
15080 Jelentés a Magyar Orvosi Kamara gazdálkodásának, továbbá a feladatai finanszírozására kapott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzéséről

Törvényjavaslat címe
39.

Előadó

Törvényjavaslat egyes
adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról

nemzetgazdasági
miniszter

Terjede
lem
nagy

A szabályozás célja
A szabályozás célja a költségvetési törvény megalapozása, valamint a
gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges módosítások átvezetése.

Benyújtás
várható
időpontja
május

Elfogadás
kért
időpontja
június

A 39. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
16037 - Jelentés – Adóbeszedési eljárások ellenőrzése – Egyes adóbeszedési tevékenységekkel kapcsolatos feladatellátás szabályszerűségének ellenőrzése
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
15091 - Jelentés a foglalkoztatási célú adó és járulékkedvezmények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzéséről
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán

40.

41.

Törvényjavaslat a pénzügyi piacok
működését és a pénzügyi eszközök
kereskedését szabályozó törvények
jogharmonizációs célú
módosításáról
Törvényjavaslat Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről

nemzetgazdasági
miniszter

nagy

A szabályozás célja jogharmonizáció; a vonatkozó uniós szabályrendszer
megújítása alapján a befektetési vállalkozások és hitelintézetek által végzett
befektetési szolgáltatásnyújtás, az értékpapírokkal és egyéb tőkepiaci,
illetve árualapú termékekkel történő kereskedés szabályainak szigorítása,
nagyobb átláthatóság, fokozott befektető-védelem biztosítása.

nemzetgazdasági
miniszter

nagy

A 2018. évi költségvetési törvény tervezett tavaszi időpontban történő,
Országgyűlés általi elfogadása a kiszámíthatóságot, stabilitást erősíti.

május

június

május

június

Az 41. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmányok
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
16062 - Vélemény a 2017. évi költségvetésről - Vélemény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán
T/410 - Tanulmány - Elemzés a Költségvetési Tanács részére a 2016. I. félévi költségvetési folyamatokról

Törvényjavaslat címe

42.

Előadó

Törvényjavaslat Magyarország
2018. évi központi
költségvetésének megalapozásáról

nemzetgazdasági
miniszter

Terjede
lem

nagy

A szabályozás célja

A szabályozás célja a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének
megalapozásához szükséges jogszabályi háttér megteremtése.

Benyújtás
várható
időpontja

május

Elfogadás
kért
időpontja

június

Az 42. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmányok
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
16062 - Vélemény a 2017. évi költségvetésről - Vélemény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán
T/410 - Tanulmány - Elemzés a Költségvetési Tanács részére a 2016. I. félévi költségvetési folyamatokról

43.

Törvényjavaslat egyes energetikai
tárgyú törvények módosításáról

nemzeti fejlesztési
miniszter

közepes

A szabályozás célja az aktuális jogalkalmazói tapasztalatok alapján,
valamint jogharmonizációs célból egyes energetikai ágazati törvények
vonatkozásában felmerülő több kis terjedelmű, esetenként technikai jellegű
kiegészítése, pontosítása.

május

június

A 43. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések és tanulmány
16163 - Jelentés Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
15069 - Jelentés a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának utóellenőrzéséről
15093 - Jelentés az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
T/412 - Tanulmány - Elemzés a 2015. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről, a zárszámadás ellenőrzése kapcsán

Törvényjavaslat címe

44.

45.

46.

47.

48.

Előadó

Törvényjavaslat az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények
módosításáról
Törvényjavaslat a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról
Törvényjavaslat az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény módosításáról
Törvényjavaslat az állatok
védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról
Törvényjavaslat a világörökségről
szóló 2011. évi LXXVII. törvény
módosításáról

igazságügyi miniszter

Terjede
lem

nagy

igazságügyi miniszter

nagy

földművelésügyi
miniszter

közepes

földművelésügyi
miniszter

közepes

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

közepes

A szabályozás célja

A szabályzás célja, hogy a hatósági eljárásokra vonatkozó új kódex, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályaival,
struktúrájával kapcsolatos változásokat átvezesse valamennyi ágazati
eljárást szabályozó törvényen.
A szabályzás célja, hogy a közigazgatási perrendtartásra vonatkozó új
kódex, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szabályaival,
struktúrájával kapcsolatos változásokat átvezesse valamennyi ágazati
eljárást szabályozó törvényen.
A törvény módosításának célja a jogalkalmazás során felmerült problémák
kezelése és értelmezési bizonytalanságok kiküszöbölése az élelmiszerláncfelügyelet egyes területein, illetve egyéb jogtechnikai pontosítások
átvezetése (fogalmak, felhatalmazó rendelkezések).
A törvény módosításának célja a tudományos célokra felhasznált állatok
védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
magyar jogba történő átültetése miatt indított Pilot eljárás eredményes
lezárása.
A szabályozás célja a világörökségi kezelési tervek kihirdetése kapcsán a
világörökségi szabályozás felülvizsgálata a kihirdetés és közzététel
megkülönböztetésével. Ezen túlmenően a kiemelt egyetemes érték
világörökségi helyszínenként törvényi szinten rögzítésre, a hatósági eljárás
pedig felülvizsgálatra kerül.

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

május

június

május

június

május

június

május

június

május

június

A 48. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentés
14130 - Jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ellenőrzése pénzügyi gazdálkodási helyzete és vagyongazdálkodása tekintetében című ellenőrzésről

