Az Állami Számvevőszék ajánlásai az Országgyűlés 2019. évi őszi ülésszakának törvényalkotási programjában
szereplő előterjesztésekhez
2019. szeptember

#

Törvényjavaslat címe

1.

Törvényjavaslat a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény végrehajtásáról

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me
PM

nagy

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

A törvényjavaslat célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 90. §-ában foglaltak alapján a központi költségvetés szeptember
végrehajtásáról történő beszámolás.

december

A szabályozás célja

Az 1. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések, elemzések
Vélemény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (17085 - T/15381/10)
Elemzés a Költségvetési Tanács részére a 2018. I. félévi költségvetési folyamatokról (2018. augusztus, T/441)
Elemzés a Költségvetési Tanács részére a 2018. II. félévi költségvetési folyamatokról (2019. május, T/456)
Elemzés – A költségvetés szerkezeti változása különös tekintettel az uniós források ciklikusságára (2019. április, T/453)
Elemzés a 2018. évi gazdasági és költségvetési folyamatok alakulásáról az előzetes adatok alapján (2019. július, T/467)
Elemzés - A költségvetési előirányzatok rugalmasabb tervezésének és végrehajtásának lehetséges eszközei (2019. március, T/447)
Elemzés – Eléri-e célját az önkormányzati adósságrendezés? (2018. május, T/435)
Elemzés – A maradványok keletkezésének és felhasználásának, valamint az uniós források hatása a költségvetés szerkezetére (2017. július, T/424)
2.

Törvényjavaslat
egyes
eljárások
egyszerűsítéséről és elektronizálásáról

3.

Törvényjavaslat
a
törvényszéki
végrehajtással
összefüggő
egyes
törvények módosításáról

BM

IM

A szabályozás célja a bürokráciacsökkentés, az egyes eljárások
egyszerűsítése, az állampolgárok adminisztrációs terheinek
mérséklése, továbbá az elektronizálás kiteljesedése révén a
kapcsolódó eljárások gyorsítása.

október

november

A törvényjavaslat célja a törvényszéki végrehajtási ügyeknek az
közepes állami adó- és vámhatóság részére történő teljes körű átadásával
összefüggő szabályozás megalkotása.

október

november

nagy

#

4.

5.

Törvényjavaslat címe

Törvényjavaslat a cégnyilvánosságról
és a cégeljárásról

Törvényjavaslat egyes közlekedési
tárgyú törvények módosításáról

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me

IM

ITM

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

nagy

A szabályozás célja a cégeljárás több évtizedes hagyományaira épülve
olyan szabályozást biztosítani, amely képes a cégnyilvántartás és a
hozzá kapcsolódó bírósági eljárások, továbbá az állami szolgáltatások
haladó szemléletű átformálására. A központi célja az, hogy a
cégbírósági munka súlypontja a rutin bejegyzési és változásbejegyzési
ügyekről az egyéb ügyekre, elsődlegesen a törvényességi felügyeltre
helyeződjön át.

október

november

nagy

A szabályozás célja a helyközi autóbuszos személyszállítási
közszolgáltatás
pályáztatási
rendszerének
szolgáltatásiszínvonaljavítási célú módosítása, beleértve a piacfelügyeleti
szabályok kiegészítését is, továbbá megteremti a közös elektronikus
jegyrendszer
(HKIR)
bevezetésének,
a
nyaralóhajók
utasnyilvántartás-vezetésének, valamint a helyi önkormányzatok
részére forgalomcsillapított övezetek (zónák) kijelölésének és oda
nehézteher-gépkocsik engedély és díj ellenében történő behajtásának
törvényi feltételeit.

október

december

Az 5. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések, elemzések
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (18279)
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (18278)
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (18257)
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (18253)
Elemzés – A helyközi közösségi közlekedés (2019. június, T/461)

#

6.

7.

Törvényjavaslat címe

Törvényjavaslat
egyes
kereskedelemhez kapcsolódó, valamint
építésgazdasági és akkreditálási tárgyú
törvények módosításáról

Törvényjavaslat
egyes
törvények
tőkepiaci tárgyú jogharmonizációt
biztosító módosításáról

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

ITM

A törvényjavaslat célja jogharmonizációs kötelezettség teljesítése,
uniós jogi aktussal való összhang megteremtése a valamely másik
tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerésének
szabályaival összefüggésben, valamint a kereskedelemben az
elektronikus bejelentési kötelezettség kiterjesztése nemesfémek
forgalmazása mellett, azok felvásárlására is. Ezen túlmenően további
intézkedések szükségesek az elszámolási viták hatékonyabb
közepes kezelésére (a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleménye
alapján indult peres eljárásban azonnali jogvédelem megteremtése) az
építésgazdaságban érintett megrendelők és beruházók, vállalkozások
érdekében. További cél a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásának
hatékonyabbá és gyorsabbá tétele; elsődlegesen az elektronikus
ügyintézéshez kapcsolódóan a bürokrácia csökkentése, egységes és
egyszerűbb folyamatok alkalmazása az eljárások során, például az
akkreditálási tevékenység adminisztrációjának automatizálása.

október

december

PM

A tőkepiaci törvényben foglalt szabályrendszer felülvizsgálatát az
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor
közzéteendő tájékoztatóra vonatkozó uniós szabályrendszer
közepes megújítása indokolja. A korábbi irányelvi szabályozást az európai
szintű egységes szabályozást jobban biztosító rendelet váltja fel,
amely a tőkepiaci törvény értékpapírok forgalomba hozatalát
szabályozó részének komplex átdolgozását igényli.

október

november

A szabályozás célja

A 7. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések, elemzések
Elemzés - A közpénz-befektetés átláthatósága - Ellenőrzési tapasztalatok az önkormányzatoknál (2018. április)

#

Törvényjavaslat címe

8.

Törvényjavaslat
az
Európai
Határregisztrációs, az Európai Utasinformációs
és
Engedélyezési
rendszerek, valamint a Schengeni
Információs Rendszer fejlesztésével
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról

9.

Törvényjavaslat egyes honvédelmi
tárgyú törvények módosításáról

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

BM

közepes A szabályozás célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.

november

december

HM

A szabályozás célja a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati
tapasztalatok alapján, valamint Magyarországnak az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetében vállalt kötelezettségeihez kapcsolódó,
illetve a szövetségi szintű katonai kibertér műveleti képességek
közepes
november
kialakításával, alkalmazásával, továbbá az úgynevezett hibrid
műveletekkel szembeni katonai és katonai nemzetbiztonsági
védekezés sajátos szabályaival kapcsolatos feladatrendszeri, hatáskör
megosztási, sajátos intézkedési- és eljárásrendi előírások kialakítása.

december

A 9. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések, elemzések
Jelentés – Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése – HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság (17202)
Jelentés – Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése – HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő Részvénytársaság (17238)
Jelentés – Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése – HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság (17239)

#

10.

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me

Törvényjavaslat címe

Törvényjavaslat egyes energetikai
tárgyú törvények módosításáról

ITM

nagy

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

A több ágazati törvény módosításának, illetve összevonásos
újraalkotásának célja többes. Egyrészt a jelenlegi földgáz biztonsági
készletezésről szóló, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek
biztonsági készletezéséről szóló külön törvények helyett az erőművek
energiahordozó-készletének biztonsági készletezésére vonatkozó
szabályokat is magában foglaló, komplex törvényi szabályozás kerül
kidolgozásra az európai uniós jogi követelményekre is figyelemmel.
Másrészt a 2018/2252 számú kötelezettségszegési eljárásban az
Európai Bizottság részéről megfogalmazott kifogásokra tekintettel
szükséges az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása.
Harmadrészt jogharmonizációs céllal szükséges az ágazati november
jogszabályok nem koncepcionális jellegű módosítása. Magyarország
folyamatos és biztonságos energiaellátása, az energiahordozók
biztonsági készletezése átlátható és versenysemleges szabályozásának
kialakítása érdekében szükséges az energiahordozók biztonsági
készletezése finanszírozásának olyan átalakítása, amely elősegíti a
hazai
erőművek
versenyképességének
növekedését,
az
ellátásbiztonságból eredő költségek rendszerszintű csökkentése és
diszkriminációmentes elosztása mellett, valamint a villamosenergiatermelés pénzügyi feltételeinek javításával ösztönzi az új erőművi
beruházásokat.

december

A szabályozás célja

A 10. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentés
Jelentés - Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (19175)
Jelentés - Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (19168)
Jelentés - Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellenőrzése (19157)
Jelentés - Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19152)
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Paks II. Atomerőmű Zrt. (18289)

#

Törvényjavaslat címe

Törvényjavaslat a szakképzésről szóló
11. 2011. évi CLXXXVII. törvény
módosításáról

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me

ITM

nagy

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

A törvényjavaslat célja, megújult alapokra helyezni a magyar
szakképzési rendszert. Így a szakképző intézmények szerkezetét, a
képzések struktúráját, tartalmát, a képzési módszerek, az elsajátított
tudás számonkérésének módjait az elvárásokhoz rugalmasabban
alkalmazkodóbbá tenni, elősegíteni a gyakorlati képzésnek a munka
világához történő további közelítését, hozzájárulni a megfelelő november
szakmai felkészültséggel és számottevő gyakorlati tapasztalattal
rendelkező oktatók, gazdasági szakemberek foglalkoztatásának
zökkenőmentesebbé tételéhez, ezáltal biztosítva a piacorientált, és az
egész életen át tartó tanulást előtérbe helyező szakképzés
megvalósulását.

december

A szabályozás célja

A 11. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések, elemzések
Jelentés – Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése – Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium (18245)
Jelentés – Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése – Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium (18291)
Jelentés – Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése – Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (18300)
Jelentés – Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola
és Óvoda (18307)
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (18276)
Jelentés – Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (18277)
Elemzés – A magántőke bevonásának hatásai a felsőoktatási képzési rendszerre – A duális képzési rendszer tapasztalatai (2018. november, T/444))
Elemzés – A hazai oktatási rendszer egyes versenyképességi mutatói. A végzettség nélküli iskolaelhagyók és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának
alakulása (2019.)
Törvényjavaslat egyes foglalkoztatási
12.
tárgyú törvények módosításáról

PM

A törvényjavaslat elsődleges célja a kisgyermekes anyák
közepes foglalkoztatását támogató, valamint a nagyszülői gyermekgondozási november
díj bevezetésével kapcsolatos munkajogi szabályok megalkotása.

december

#

Törvényjavaslat címe

Szabály
ozás
Előadó
terjedel
me

A szabályozás célja

Benyújtás
várható
időpontja

Elfogadás
kért
időpontja

A 12. pontban szereplő törvényjavaslat témájához kapcsolódó ÁSZ jelentések, elemzések
Jelentés – Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése – Országos Roma Foglalkoztatási Központ
(18246)
Elemzés - A szociális és gyermekvédelmi intézmények ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés (2019. július, T/463)
Elemzés - A családtámogatások rendszere Magyarországon (2019. június)
Elemzés - Elemzés az aktivitási ráta alakulásáról (2018. április)

