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A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája  
által véleményezett fontosabb jogszabályok 

 
Hova Tárgy Ügyszám Dátum 

NFGM 
Dr. Bozzay 
Erika 
szakállamtitkár 

A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló. 
2004. évi CXL. törvény módosításával, 
valamint a belsı piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv átültetésével kapcsolatban 
egyes kereskedelmi és ipari tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
készített jogszabálytervezetek 

J-4753/2009 2009.08.10. 

KVVM 
Dr. Erdey 
György 
szakállamtitkár 

Az elektromos és elektronikai 
berendezések hulladékainak 
visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23) 
Korm. rendelet tervezet módosítása  

GY-626/2008 2008.10.28. 

KVVM 
Dr. Erdey 
György 

Az elektromos és elektronikai 
berendezésekkel kapcsolatos egyes 
jogszabályok módosításáról szóló tervezet 
átdolgozott szövegét 

GY-626/2008 2008.11.14. 

IRM 
Dr. Papp Imre 
szakállamtitkár 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közremőködı szakhatóságok kijelölésérıl, 
valamint egyes szakhatósági 
közremőködések megszüntetésérıl és 
módosításáról szóló kormányrendelet 
tervezete. 

GY-663/2008 2008.11.10. 

KVVM 
Dr. Erdei 
György 
szakállamtitkár 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
tv. átfogó módosításáról szóló tervezet. 

J-4896/2009 2009.10.30. 

FVM Észrevételek a telekalakítási 
engedélyezési eljárás megváltoztatásával 
kapcsolatos, a Földmérési és 
Távérzékelési intézetrıl, a Földrajzinév 
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályiról szóló 
338/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet 
módosításáról készített 
kormányelıreterjesztés-tervezetéhez. 

J-4818/2009 2009.09.11. 

NFGM Észrevételek a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek, valamint a 
településrendezési tervek készítése során 
az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével 
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek körérıl és az 
eljárás részletes szabályairól szóló 
jogszabálytervezethez. 

J-4866/2009 2009.10.12. 

KVVM Észrevételek a vizek többletébıl eredı J-4830/2009 2009.09.21. 
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kockázattal érintett területek 
meghatározására, veszély-és kockázati 
térkép, valamint kockázatkezelési terv 
készítésére, tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló korm. rendelet 
tervezetéhez 

OKM A világörökségrıl szóló törvény tervezete J-329/2009 2009.05.20. 
KVVM T/9194.sz. törvényjavaslat a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény módosításáról (termálvíz 
visszasajtolás) 

J-112/2009 2009.11.09. 

KVVM A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. 
törvény 2009. évi módosításai 

J-181/2009 2009.11.20. 

PM, OGY 2009. évi költségvetési törvény 
  

J-621/2008 2008.11.04. 

Miniszterelnök Állásfoglalás a 2010. évi költségvetést 
tartalmazó T/10554. sz. törvényjavaslatról 

J-186/2009 2009.10.22. 

Miniszterelnök Összefoglalás: Állásfoglalás a 2010. évi 
költségvetést tartalmazó T/10554. sz. 
törvényjavaslatról 

J-186/2009 2009.03.24. 

MKOGY, 
AIÜB 
Dr. Csiha Judit 

A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004.évi CXL. törvény módosításáról 
szóló 2008. évi CXI. törvény 
hatálybalépésével és a belsı piaci 
szolgáltatásáról szóló 2006/123 EK 
irányelv átültetésével összefüggı 
törvénymódosításokról szóló T/9354 
számú törvényjavaslat  

GY-239/2009 2009.04.20. 

NFGM 
Dr. Szabó Péter 
szakállamtitkár 

Az építési beruházások megvalósításának 
elısegítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló tervezet 

GY-241/2009 2009.04.08. 

NFGM 
Dr. Szabó Péter 
szakállamtitkár 

Az építési beruházások megvalósulásának 
elısegítése érdekében egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 
tervezet 

GY-241/2009 2009.07.23. 

IRM 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény igazságügyi és 
rendészeti miniszter feladatkörében 
tartozó végrehajtási kormányrendeletinek 
felülvizsgálatról szóló elıterjesztés, 
valamint az igazságügyi és rendészeti 
miniszter feladatkörébe tartozó 
végrehajtási rendelet felülvizsgálatáról 
szóló munkaanyag 

J-4699/2009 2009.08.14. 

KVVM 
Dr. Erdei 

Az egybefoglalt környezethasználati 
engedélyezés szabályairól szóló rendelet, 

J-4919/2009 2009.11.30. 
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György 
szakállamtitkár 

valamint a bejelentéssel folytatható 
környezethasználattal járó 
tevékenységekkel összefüggésben egyes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló rendelet tervezet  

KVVM 
Dr. Erdei 
György 
szakállamtitkár 

Az egybefoglalt környezethasználati 
engedélyezés szabályairól szóló rendelet, 
valamint a bejelentéssel folytatható 
környezethasználattal járó 
tevékenységekkel összefüggésben egyes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló rendelet tervezete 

J-4919/2009 2009.11.24. 

KHEM 
Oláh Lajos 
államtitkár 

A légiközlekedésrıl szóló 1995. évi 
XCVII. törvény módosításáról szóló 
tervezet, az egyes légiközlekedéssel 
összefüggı kormányrendeletek 
módosításáról szóló tervezete 

J-4851/2009 2009.10.08. 

IRM 
Dr. Gadó Gábor 
szakállamtitkár 

A jegyzı hatáskörébe tartozó 
birtokvédelmi eljárásokról szóló 
kormányrendelet tervezet. 

J-4827/2009 2009.09.16. 

KVVM 
Dr. Erdei 
György 
szakállamtitkár 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, 
valamint a vízügyi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
33/2005. (XII.27) KvVM rendelet 
módosításáról szóló tervezet 

J-4973/2009 2009.12.14. 

MKAB AB indítványunk, telepengedély, 
jogorvoslathoz való jog 

J-4699/2009 2009.09.17. 

IRM 
Dr. Gönczöl 
Katalin 

A tisztességes eljárás követelményeinek 
megsértésével összefüggı eljárásról és a 
Közérdekvédelmi Hivatalról szóló 
törvénytervezet 

JNO-171/2009 2009.03.11. 

KVVM 
Dr. Erdei 
György 
szakállamtitkár 

A vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó általános szabályokról szóló 
Korm. rendeletrıl szóló KvVM- 
elıterjesztés. 

J-34/2010 2010.01.08. 

Vízügyi és 
Környezetvédel
mi Központi 
Igazgatóság 

Az Országos Vízgyőjtı Gazdálkodási 
Terv stratégiai környezeti vizsgálatára 
vonatkozó tematika véleményezése 

J-4498/2009 2009.06.19. 

KVVM A vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó szabályokról szóló KvVM 
rendelet tervezete 

GY-710/2008 2008.12.02. 

FVM Az agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevételének részletes 

GY-174/2009 2009.03.24. 
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feltételeirıl szóló FVM miniszteri 
rendelet tervezetének véleményezése 

FVM Honos fajták vetımagjának 
forgalmazásáról szóló EK-irányelv 
implementációjának véleményezése 

GY-371/2009 2009.07.02. 

FVM A védett ıshonos és a veszélyeztetett 
mezıgazdasági állatfajták genetikai 
állományának tenyésztésében történı 
megırzésére nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 
rendelettervezet véleményezése 

J-4741/2009 2009.07.29. 

MKOGY 
KVB 

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésérıl 
szóló törvény módosítását indítványozó 
törvényjavaslat  

J-4891/2009 2009.11.02. 

KvVM 2009-2014 közötti idıszakra szóló 
Nemzeti Környezetvédelmi Program 
tervezet véleményezése 

J-203/2009 2009.04.22. 
 

KVVM 
Faragó Tibor 

A 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program 
környezeti vizsgálatának véleményezése  

GY-203/2009 2009.05.05. 

KHEM 
 

Az atomenergia 2008. évi alkalmazásának 
biztonságáról készített jelentésrıl szóló 
kormány-elıterjesztés 

J-4671/2009 2009.07.24. 

OKM 
Dr. Balogh 
Gyula 

Az alap- és mesterképzési szakok képzési 
és kimeneti követelményeirıl szóló 
15/2006. (IV.3.) OM rendelet 
módosításáról szóló OKM rendelet 
elıterjesztés tervezete 

GY-297/2009 2009.06.02. 

 
 
Rövidítések: 
 
NFGM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
KVVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
MKOGY Magyar Köztársaság Országgyőlése 
AIÜB Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság 
KHEM Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium 
 
 


