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Tisztelt Képvisel ő Úr !

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrhoz címzett, az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő ,
„Magyarországgal szemben milyen kötelezettségszegési eljárások vannak folyamatban? ”
című , K/8772. számú kérdésére, mint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter, az alább i
tájékoztatást adom .

A folyamatban lévő tartalmi kötelezettségszegési eljárások :

I . Bírósági szakaszban lévő eljárások

1. C-179/14. sz. ügy - A magyar szabadidő-, pihenő- és étkezési utalvány rendszer
2. C-115/13 . sz. ügy - A magán- illetve bérfőzésben előállított párlatokra vonatkozó

magyar szabályozá s
3. C-392/15 . sz. ügy — A közjegyz ők állampolgársági feltétele i

II . Indokolt vélemény szakaszban lévő eljárások

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013 . évi
CCXII. törvény 108. §-ában, valamint 60 . § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések

2. Az almásfüzitő i vörösiszap-tározókon folytatott hulladékkezelési tevékenysé g
3. A mobilfizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozáso k
4. A környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra,

valamint porra és ólomra vonatkozó határértékek
5. Az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás (EETS) és m űszaki elemei

meghatározásáról szóló 2009/750/EK bizottsági határozat egyes pontjainak
megsértése

6. A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek
meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendelet magyarországi végrehajtásának
elmaradás a
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III . Hivatalos felszólítás szakaszban lév ő eljárások

1. A magyar menekültügyi szabályozásnak a nemzetközi védelem megadására é s
visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32/EU és a büntetőeljárás
során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU
irányelvvel való összeegyeztethet ő sége

2. A magyar menekültügyi szabályozásnak a menekültstátusz megadására é s
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szól ó
2005/85/EK tanácsi irányelvvel, valamint a menedékkérők befogadása
minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9/EK irányelvvel val ó
összeegyeztethetősége (2013-as eljárás )

3. A Paks II . projekt Roszatomnak történ ő közvetlen odaítélése uniós közbeszerzés i
szabályokkal való összhangj a

4. A harmadik energiaügyi csomag nem megfelel ő átültetése
5. Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv nem megfelel ő

átültetése
6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény

egyes rendelkezései uniós joggal való összhangj a
7. A kereskedelmi építmények létesítésének szabadságát érint ő korlátozások unió s

joggal való összeegyeztethetősége
8. A gyógyszertárak tulajdonjogának magyarországi korlátozása uniós joggal val ó

összeegyeztethetősége
9. A közúti fuvarozási vállalkozásokról vezetendő nemzeti elektronikus

nyilvántartások 1071/2009/EK rendelet szerinti összekapcsolásának elmulasztás a
10. A menetrendszerű személyszállításban dolgozó autóbuszvezet ők munkarendjének

a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvvel val ó
összhangj a

11. A vagyonőrökre és a „készenléti jellegű munkakörben” foglalkoztatot t
munkavállalókra vonatkozó szabályoknak a munkaidő-szervezés egye s
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvvel való összhangj a

12. Az iskolaszövetkezeti tagok munkavégzésére vonatkozó magyar szabályozásnak a
munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvnek val ó
megfelelése

13. A funkcionális légtérblokkra vonatkozó szabályozás uniós jognak való meg ne m
felelés

14. Az egyes magyarországi önkormányzatok által az adott településen lakóhellye l
nem rendelkezőkre alkalmazott magasabb kommunális adó uniós jogba ütközés e

15. Az Oroszországgal kötött légügyi megállapodásnak az uniós joggal val ó
összeegyeztethetősége .

Budapest, 2016 . február 22 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László l
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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Mint az alábbi írásbeli kérdés megválaszolására feladat- és hatáskörrel rendelkez ő miniszter,
az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Oláh Lajos
(független) országgyűlési képviselő által Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter
úrhoz címzett „Magyarországgal szemben milyen kötelezettségszegési eljárások vanna k
folyamatban?” című, K/8772 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 22 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László /L-
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