PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ
2017.12.04-2017.12.08.
1.

A fiatalok életkezdési
támogatásának kiterjesztésével
kapcsolatos törvénymódosításokról

Szabályozás célja: A Kormány a Gyermekvállalást Ösztönző Akcióterv részeként az
életkezdési támogatást és a Start-számla nyitás lehetőségét a nem Magyarországon élő
magyar gyermekekre is ki kívánja terjeszteni. Bővíti a fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény jogosultjainak körét, továbbá többségében
adatszolgáltatási eljáráshoz kapcsolódó módosításokat tartalmaz.

2.

A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A módosítás alapján a kitermelt szennyezetlen talaj nem minősül
hulladéknak, felhasználása hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött. Egyértelműsíti,
hogy nem minősülnek közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatók által a
működésükhöz szükséges, ám nem hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására igénybe
vett gazdálkodó szervezetek (pl. beszállítók, közbeszerzési tanácsadó, karbantartást végző
szervezetek stb.).
A Hulladék Keretirányelvvel összhangban előkészíti a hazai mentességi rendeletet azzal,
hogy a létesítmények, vállalkozások számára – a saját nem veszélyes hulladékuk termelés
helyén való ártalmatlanítása, vagy hulladék hasznosítása esetén – megnyitja a lehetőséget a
hulladékgazdálkodási engedély beszerzési kötelezettség alóli mentesség előtt, ha erről
törvény vagy kormányrendelet rendelkezik.
Az eredményesebb díjhátralék nyilvántartás és - kezelés érdekében a javaslat lehetővé teszi,
hogy a Koordináló szerv a kintlévőség kezeléssel kapcsolatban ne csak a közszolgáltató
ügyfélszolgálatát vehesse igénybe, hanem egy speciálisan erre szakosodott gazdasági
társaságot is. Előírja, hogy a behajtási eljárás megindításához a NAV nak át kell, hogy adja
az adós nevét, lakcímét és az azonosításhoz szükséges adatokat.
A Hulladék Keretirányelvvel összhangban előkészíti azt a rendeletet, amellyel elérhető,
hogy a kitermelt szennyezetlen talajokat újrahasznosítsák, és csak végső esetben kerüljenek
hulladéklerakókba.
A 7 éves hulladékgazdálkodási tervezésben meghagyja az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv és az Országos Megelőzési Program szerinti tervezést, a területi tervezést pedig
elhagyja, mert szakmailag indokolatlannak tartja.
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3.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010.
évi LXXXVII. törvény és a
világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvény módosításáról
4.
A Magyar Sport Napjáról, a
Magyar Parasport Napjáról és a
Magyar Diáksport Napjáról

5.
A hazatérés falvairól

6.
Egyes oktatási, szakképzési és
felnőttképzési törvények és az
azokkal összefüggő tárgyú
törvények módosításáról

7.

A váltójogi szabályokról

Szabályozás célja: A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és A
világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása elővásárlási jogot biztosít az
állam számára a világörökségi területeken található ingatlanokon. Ez alól kivételt képeznek
a lakóingatlanok és a termőföld. A ténylegesen érintett ingatlanok listáját kormányrendelet
fogja meghatározni.
Szabályozás célja: A javaslat február 22-ét a Magyar Parasport Napjává, május 6-át a
Magyar Sport Napjává és szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává
nyilvánítja.

Szabályozás célja: A Párizs környéki békeszerződés Somoskőt és Somoskőújfalut
Csehszlovákiának ítélte. Dr. Krepuska Géza és Lipthay B. Jenő, valamint a lakosság
kiemelkedő küzdelme eredményeképpen a két település visszacsatolásra került.
Az Országgyűlés Somoskő és Somoskőújfalu települések 1924. február 15-én megvalósult
Magyarországhoz való visszacsatolását örök emlékezetül határozatba iktatja, és Somoskő és
Somoskőújfalu településeknek a „Hazatért falu” („Pagi ad Patriam reversi”) címet
adományozza.
Szabályozás célja: A törvényjavaslat több törvény módosítását tartalmazza. A javaslat
tartalmazza például az érettségi vizsga keretében megszerezhető ún. mellék-szakképesítések
leválasztását, elkülönítését az érettségi vizsgától és tanulásuk választhatóvá tételét a tanuló
számára. A gazdálkodó szervezet és a tanuló közötti kapcsolatfelvételt segíti elő a tanulóelőszerződés rendszerének bevezetése, amelyben a felek kölcsönösen vállalják a későbbi
tanulószerződés megkötését. A javaslat kiterjeszti a tanulószerződés-kötés lehetőségét a
szakgimnázium 11-12. évfolyamán tanuló diákokra.
Szabályozás célja: A hatályos váltójogi szabályozást az 1930. évi genfi nemzetközi
váltójogi egyezményt kihirdető 1965. évi 1. törvényerejű rendelet és az annak
felhatalmazása alapján megalkotott, a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló
1/1965. (I. 24.) IM rendelet tartalmazza. Lehetőség van a váltójogi szabályok
modernizálására és pontosítására olyan kérdésekben, amelyeket a genfi egyezmény nem
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szabályoz, esetleg kifejezetten a nemzeti jogalkotás számára hagyott nyitva. A genfi
egyezmény csak a váltójog legfontosabb anyagi jogi rendelkezéseit tartalmazza, eljárásjogi
szabályokat szinte alig.
8.
Az állami vagyonnal és nemzeti
pénzügyi szolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények
módosításáról

9.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények
módosításáról

10.

A pénzügyi közvetítőrendszer
hatósági felügyeletét érintő egyes
törvények módosításáról

11.
Az energetikai tárgyú törvények,
valamint azokkal összefüggő egyes
törvények módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat több módosítást tartalmaz: Megteremti annak
lehetőségét, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és csoportja a fejlesztési banki
tevékenységét egy átfogó finanszírozási eszköztárral rendelkező gazdaságfejlesztési
központként végezze, hozzájárulva ezzel az ország gazdasági növekedéséhez. A jövőben
lehetősége lesz a start-up-ok és az innováció támogatására, különböző befektetési jegy,
illetve kockázati tőkealap-jegyvásárlásokon keresztül. Változni fog a takarékszövetkezetek
működését irányító Integrációs Szervezet is, annak érdekében, hogy olyan szervezeti és
működési jogokkal rendelkezzen, ami alkalmassá teszi a szövetkezeti hitelintézetek hosszú
távú biztonságos működését. Harmadik eleme a javaslatnak, hogy a jövőben az az uniós
pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvénynek megfelelő módon kikerülnek adó,
illeték, illetve vám megfizetésére irányuló belföldi postai csekkbefizetések. Ezeknél a
kibocsájtónak fel kell tüntetnie azokat a jelzéseket, melyek segítik meghatározni az
ügylethez tartozó ügyfél átvilágítási szintet. Ezzel kevesebb adminisztrációs terhe lesz a
postáknak, de a szabályozás továbbra is megfelel majd minden nemzetközi jogszabálynak.
Szabályozás célja: Az Országgyűlés 2017. június 13-án elfogadta a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvényt (új Be.). Az új Be. több új jogintézményt is bevezet, egyeseket
átnevez vagy tartalmilag más módon szabályoz, mint a hatályos Be., ami számos törvény
módosítását teszi szükségessé. Ilyen például, hogy az új Be. a korábbi vádemelés
elhalasztásának intézményét a feltételes ügyészi felfüggesztéssel váltja fel, és a
terminológiai váltás mellett kisebb tartalmi újításokat is bevezet.
Szabályozás célja: A törvényjavaslat megteremti a jogszabályi hátteret – 11 törvény
módosításával – az MNBnek az MNB-törvényben meghatározott pénzügyi
közvetítőrendszer hatósági felügyeletével összefüggő eljárásainak az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatálya aló történő kikerülése
vonatkozásában.
Szabályozás célja: A törvényjavaslat energetikai tárgyú törvények technikai módosítását
tartalmazza az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseivel összhangban.
Az Atv. módosítása az előzetes elvi lehetőségét teremti meg annak, hogy az atomerőműben
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a hatályos engedélyben eltérő fűtőelemkötegek alkalmazását az atomenergia felügyeleti
szerv speciális átalakítási eljárás keretében engedélyezze.
A javaslat kiegészíti továbbá az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi eljárásaiban
közreműködő szakhatóságok körét, valamint pontosítja a nukleáris létesítmények és
radioaktívhulladék-tárolók felszín alatti részének biztonsági övezetté való kijelölése esetén
eljáró szakhatóságok körét. Tartalmazza továbbá a Magyar Honvédségben az atomenergia
alkalmazásának hatósági felügyeletére vonatkozó rendelkezések pontosítását, valamint a
közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó szabályozás kiegészítését.
12.
Egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú
törvények módosításáról

13.

A közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel és az
egyes hatósági eljárások
egyszerűsítésével összefüggő
törvények módosításáról

Szabályozás célja: Az előterjesztés 13 egészségügyi tárgyú és egyéb, az egészségüggyel
összefüggő törvény módosítására tesz javaslatot.
Főbb módosítások:
- Garanciális szabályt tartalmaz a javaslat arra vonatkozóan, hogy a kezelőorvost az egyedi
adatbetekintésre, illetve adatkezelésre történő felhatalmazás sem jogosítja fel az adatok
esetleges továbbadására vagy más célú felhasználására
- Az EMMI, mint az OEP jogutódja részére lehetővé teszi az egészségbiztosítás keretében
igénybe vett ellátások igénybevételével, az ellenőrzés koordinációjával, illetve
lefolytatásával kapcsolatos feladatot végzőknek a Taj szintű egészségügyi adatok
megismerését, kezelését.
- A kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napig visszamenőleg igazolhatja a
keresőképtelenséget.
- A pszichiátriai beteget érintő korlátozások esetén, amennyiben azt indokolt esetben a
szakápoló rendeli el, a korlátozásról az orvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek 2 órán
belül azt jóvá kell hagynia.
- Minden olyan egészségügyi szakképesítés tekintetében, amellyel az egészségügyi dolgozó
rendelkezik, de az elmúlt 8 évben nem vett részt a betegellátásban, fennáll a továbbképzési
kötelezettség teljesítésének kötelezettsége.
Szabályozás célja: Az ügyintézés egyszerűbbé és hatékonyabbá tétele a
bürokráciacsökkentés jegyében, ennek érdekében a javaslat 43 jogszabályt módosít. A
hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályok tekintetében többek között az erdészeti
hatóság részére az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz való közvetlen
hozzáférés biztosítása valósul meg. A felsőoktatási információs rendszerhez való közvetlen
elektronikus hozzáférés egyszerűbbé válik a családtámogatási ügyben eljáró hatóság
részére. A javaslat jelentősen módosítja a cégeljárásról szóló törvényt, illetve az
előterjesztés alapján bevezetésre kerül meghatározott ingatlanügyi és halgazdálkodási
eljárásokban az automatikus döntéshozatal lehetősége.
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14.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény, valamint egyes
törvények szervezett utazási tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos
módosításáról

15.
Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény módosításáról

16.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról
szóló 2013. évi CCXLI. törvény
módosításáról

17.
A kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény, valamint a
turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény módosításáról

Szabályozás célja: Érdemben átalakítaná a fogyasztóvédelmi referensekre vonatkozó
hatályos előírásokat. Jövőben „egy fogyasztóvédelmi referens, egy megyében és kizárólag
egy vállalkozásnál” teljesíthetné a feladatait. Ennek értelmében ez a tevékenység egy teljes
munkaidős, főállású tevékenységgé válna, hiszen azonos munkakört erre a pozícióra
szakosodott munkavállaló/megbízott máshol nem láthatna el. Előírja azt is, hogy a jelenlegi
vegyes foglalkoztatási formával szemben, kizárólag a természetes személy
(fogyasztóvédelmi referens) és a kötelezett vállalkozás között létrejött megbízási szerződés
az elfogadható. A Javaslat másik jelentős része egy EU-s irányelv átültetése a hazai
jogrendszerbe, amely elsősorban az utazási csomagok, azaz a csomagban értékesített utazási
szolgáltatásokat szabályozza.
Szabályozás célja: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény értelmében 2018. január 1-jétől megindul az elektronikus
ügyintézés biztosítása. Előfordulhat azonban, hogy egyes szervek még nem tudnak
megfelelően csatlakozni ehhez a szolgáltatáshoz, ezért szükséges törvényben rögzíteni,
hogy a Kormány rendeletet hozhat létre az elektronikus ügyintézés feltételeit önhibájukon
kívül teljesíteni nem tudó szervek felsorolásáról és az akadályozottság időtartamáról. Ez azt
jelenti, hogy a rendelkezés értelmében e szervekkel nincs lehetőség elektronikus
kapcsolattartásra, ennek következtében a szervek felé hagyományos kapcsolattartásra lesz
lehetőség.
Szabályozás célja: A jövőben a Bizottság elnöke határozza meg a Bizottság ügyrendjét,
napirendjét, a Bizottság által vezetett munkacsoportok összetételét az általuk ellátandó
feladatokat, a Bizottság és a Hivatal éves kutatási munkatervét, majd ezeket megtárgyalja a
bizottsági tagokkal. A Hivatal rendelkezik pénzügyi kerettel, amiből külső szakértőket
alkalmazhat tudományos kutatómunkához, a törvény hatálybalépése után szakértők
alkalmazásához az elnök jóváhagyása minden esetben szükséges lesz.
Szabályozás célja: A törvényjavaslat a turisztikai szektor digitalizácóját szolgálja. Előírja a
kereskedelmi és egyéb üzleti célú szálláshely-szolgáltatók statisztikai adatszolgáltatásának
becsatornázását az adatvezérelt internetes kommunikációba, amely szerint a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ napi adatkommunikációt tart fenn a szálláshelyek
alkalmazásaival és egy naprakész rendszert épít. Ez szolgálja a turisztikai fejlesztési célok
eredményesebb megvalósítását, folyamatok precízebb és egyszerűbbé tételét, illetve a
bürokráciacsökkentést.
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18.

Az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény és az egyes
adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló
2017. évi LXXVII. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat a cserét pótló vétel illetékkedvezményére vonatkozó
szabályozást (magánszemélyek lakásvásárlásakor érvényesíthető illetékalap-kedvezmény a
magánszemély egy éven belüli lakáseladása-lakásvásárlása esetén), illetve a korábbihoz
képest kisebb forgalmi értékű lakás illetékmentességét rögzítő rendelkezést módosítja úgy,
hogy a lakásvásárlást megelőző 3, illetve a lakásvásárlást követő 1 éven belül értékesített
másik lakás eladását engedi figyelembe venni.

19.

Egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggő
módosításáról

Szabályozás célja: Egy jogharmonizációs kötelezettségnek való megfelelés, valamint a
2018. január 1-től hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvénnyel való összhang megteremtése. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény módosításának köszönhetően egyrészt rugalmasabbá válnak a hivatásos állományba
kerülésre vonatkozó szabályok, másrészt pedig pontosításra kerülnek az állomány tagjainak
a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerinti baleseti ellátásra való jogosultsággal
kapcsolatos részletszabályai. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi
XXX. törvény módosítása pedig a beszerzésekre vonatkozó szabályozást hozza összhangba
a közigazgatási eljárások és perek 2018. január 1-jétől hatályos szabályaival.
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20.

A közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény és a
közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló
2016. évi XLIV. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a közúti közlekedési
nyilvántartásból a gépjármű-életút adatszolgáltatás igénybevételével díjmentesen adatot
igényelhessen a biztosítási tevékenységről szóló törvényben meghatározott biztosító és a
Kártalanítási Számla kezelője is. Ha a gépjárművek kárelőzménye a biztosítással
kapcsolatban is vizsgálható, az egyrészt csökkenti a visszaélések lehetőségét, másrészt
széleskörű tájékoztatást ad a jármű tulajdonosának és üzembentartójának, továbbá a Magyar
Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára is hozzáférhetővé válnak az adatok a külföldön
bekövetkezett káresemények esetén is.

21.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény és az
Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény módosításáról

Szabályozás célja: Az Országgyűlés Hivatala köztisztviselői számára saját életpályalehetőség kialakítására tesz javaslatot, amely előmeneteli rendszer tükrözi az országgyűlési
köztisztviselői jogviszony presztízsét, megteremti az egyensúlyt a belefektetett szaktudás, a
minőségi munka és díjazás, valamint a különböző hatalmi ágakban dolgozók elismertsége
között. A Kttv. módosítása az Országgyűlés Hivatala munkatársaira vonatkozó önálló
szabályozást hoz létre. Az Országgyűlés Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőket
kiveszi a Kttv. hatálya alól, és az Országgyűlésről szóló törvénybe kerülnek külön fejezet
hatálya alá.
Ezáltal az évek óta befagyasztott köztisztviselői illetményalap miatti stagnálás lesz
kiküszöbölhető az Ogy-nál foglalkoztatott köztisztviselők javadalmazásában. Az
Országgyűlés hivatali szervezetére vonatkozó saját életpálya-lehetőség szabályozása
körében a Hivatal személyi állományát érintő, a Kttv. rendelkezéseitől eltérő szabályokat
állapítja meg. Az I. és II. besorolási osztályba tartozó országgyűlési köztisztviselők esetében
egységesíti és mindkét besorolási osztály esetében azonos időtartamot követel meg a
lépcsőzetes előmenetelhez. A közszolgálatban eltöltött minél hosszabb idő elismeréseként a
törvényjavaslat harminchat éves jogviszonyt követően kiemelt besorolási fokozatot hoz
létre. A javaslat a besorolási fokozatokon belüli fizetési fokozatokat megszünteti, és egy
besorolási fokozathoz egy szorzószám tartozik. A besorolási fokozatokon belül a
teljesítményértékelésen alapuló illetmény-differenciálás nyújt lehetőséget az eltérő
teljesítménynek megfelelő díjazásra.

22.
A műsorterjesztés és a digitális
átállás szabályairól szóló 2007. évi
LXXIV. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A földfelszíni digitális televíziós műsorszórás Magyarországon és
Európában is egyaránt a 470-790 MHz-es frekvenciasávban történik. A digitális átállás
eredményeképpen 2020. szeptember 5-től viszont a 700 MHz frekvenciasáv mobil célú
felhasználása miatt, a földfelszíni digitális televízió műsorszórás céljára rendelkezésre álló
frekvenciakészlet csökkeni fog. Annak érdekében, hogy a helyi televíziók frekvenciaigényei
kielégítésre kerüljenek, érdemes egy egyszerűbb, rugalmasabb, költséghatékonyabb
hatósági eljárást biztosítani arra az esetre, ha egy adott vételkörzetre nem érkezik új
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üzemeltetői igény.

23.
Egyes agrárszabályozási tárgyú
törvényeknek az általános
közigazgatási rendtartásról szóló
törvénnyel összefüggő és más célú
módosításáról

Szabályozás célja: A javaslatcsomag összesen 16 törvényt módosít. A módosítások
túlnyomó többsége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
rendelkezéseivel való összhang megteremtését szolgálja. Az Ákr.-harmonizáción túl több
törvényt kisebb, pontosító jellegű módosításokkal egészít ki a javaslat a jogszabályok
alkalmazása során szerzett tapasztalatoknak megfelelően. Ezek közül a következők
érdemelnek említést:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosítása szerint gazdálkodási formától
függetlenül vagyonátruházási illetékmentes a földszerzés abban az esetben, ha a földet 5
évig mezőgazdasági termelésre használják. A mentesség eddig csak a családi
gazdálkodókra, őstermelőkre és egyéni vállalkozókra vonatkozott.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. átfogóbb
módosításon esik át, ami egy olyan új, nem hatósági típusú eljárási rend megteremtését
célozza, amely tekintettel van az Ákr. rendelkezéseire. A változtatások nem eredményeznek
majd az állampolgárok számára érzékelhető, érdemi változásokat az eljárásokban. A
gazdálkodók számára is érzékelhető változatokat egy 2018. őszén benyújtani tervezett
módosító csomag fogja bevezetni. Abban jelentős könnyítések várhatók.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. tv.
a növényvédelmi gépek kötelező vizsgálatára vonatkozó szabályokkal egészül ki. Ezt a
feladatot a jövőben a Növényorvosi kamara látja el.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv.-be egy pontosítás kerül, mely
lehetővé teszi, hogy egy bírósági döntés által jogosulatlannak ítélt tulajdonszerzésre
vonatkozó korábbi földhivatali bejegyzés külön eljárás nélkül kerüljön le az érintett
tulajdoni lapokról.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. egyik adatszolgáltatási szabályát is pontosítja
a javaslat.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv.-ben
módosul a fatermékekre vonatkozó zárlat fogalma és a zárlattal kapcsolatos egyes
szabályok.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. tv. módosításának célja, hogy a kárenyhítési hozzájárulás közteher
jellege egyértelmű legyen, valamint hogy a nem termő ültetvények után ne kelljen
kárenyhítési hozzájárulást fizetni.
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. tv.-ben pontosításra kerülnek a hegyközségi
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tanács összetételére vonatkozó egyes szabályok.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv. a horgászathoz szükséges
okmányok egységesítése érdekében, valamint az okmányok ellenőrzésére és a szükséges
okmányok hiányában kiszabható szankciókra vonatkozóan módosul.

24.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény
módosításáról

25.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi. CXC. törvény módosításáról

26.
A 2017-2030 közötti időszakra
vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra
kitekintést nyújtó második
Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiáról

Szabályozás célja: A nemzetiségek jogairól szóló törvény legutóbbi, főként választási
előírásokat érintő változtatása után a nemzetiségek érdekképviseleti szerveinek javaslatait
figyelembe vevő szabályrendszer megalkotása. Ennek megvalósítása érdekében:
- a nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat részére
ugyanúgy vagyonkezelői jogot kíván biztosítani,
- hatályon kívül kívánja helyezni azt a korlátozást, mely szerint egy jelölt a települési,
területi és országos nemzetiségi önkormányzati szint közül csak két testületben vállalhat
képviselői és egyéb tisztséget,
- a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek számát 4 főről 5-re emeli a
javaslat,
- bevezetésre kerül a nemzetiségi képviselő, a nemzetiségi szószóló és a nemzetiségeket
képviselő bizottság fogalma az Országgyűlésről szóló törvénnyel összhangban.
Szabályozás célja: A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.-as számú mellékletének
módosítása azért szükséges a javaslattevők szerint, hogy a nemzetiségi pótlék jelenlegi alsó
és felső határa a mostani 10%-ról egyaránt 15%-ra kerüljön.

Szabályozás célja: A határozati javaslat a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
elfogadását célozza, amely a 2017 és 2030 közötti időszakra állapít meg célkitűzéseket,
illetve a 2050-ig tartó időszakra nyújt kitekintést.
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27.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet
tagságának kiterjesztéséről

Szabályozás célja: A közérdekű nyugdíjas szövetkezeti forma 2017. július 1-jétől létezik.
Célja, hogy a még aktív időskorúak ismét munkát vállalhassanak számukra megfelelő,
rugalmas időkeretben, adó- és illetékmentesség biztosításával, ami a munkáltatót is ösztönzi
a foglalkoztatásukra. Egy azóta elfogadott törvénymódosítás lehetővé tette, hogy az
öregségi nyugdíjasokon kívül az átmeneti bányászjáradékban részesülők is tagok
lehessenek, jelen törvényjavaslat pedig tovább bővítené a tagságra jogosultak körét a
korhatár előtti ellátásban részesülőkkel.

28.

Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési
tervéről

Szabályozás célja: A javaslat a területrendezés korszakváltó megújítására vonatkozik, azaz
az országos, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési
terveinek új tervezési rendszerben, egy időben történő felülvizsgálatát és elfogadását
célozza meg. A javaslat hozzájárul a bürokráciacsökkentéshez; a jelenleg hatályos három
helyett egyetlen törvényben rögzíti az előírásokat.

29.

A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvénynek a
vízkivételekkel összefüggő
módosításáról

Szabályozás célja: 2028 végéig meghosszabbítja az engedély nélkül fúrt kutak kötelező
engedélyeztetésére vonatkozó moratóriumot, továbbá a házi használatú kutak esetében
(várhatóan 80m-es mélységig, a karsztvidékek kivételével) megszünteti az engedélyeztetési
kötelezettséget.
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