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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről szóló
293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A kormányrendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) I. melléklete,
az ún. tiltólista (a továbbiakban: Tiltólista) módosításának kihirdetését tartalmazza.
A Tiltólista alapja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World Anti-Doping Agency, a továbbiakban: WADA)
tiltólistája (a továbbiakban: WADA tiltólista), mely olyan nemzetközi követelménynek („international standards”)
minősül, amely a WADA Doppingellenes Szabályzatának („Code”) aláírói, így a doppingellenes szervezetek, illetve
sportszövetségek számára kötelező.
Mivel az Egyezmény célja az Egyezményben részes államoknak a szükséges intézkedésekbe történő bevonása
a doppingellenes küzdelem megerősítése érdekében, ennek megvalósítása érdekében az Egyezmény I. számú
melléklete megfelel a mindenkor hatályos WADA tiltólistának.
A WADA minden évben felülvizsgálja a WADA tiltólista tartalmát, és az Egyezményre figyelemmel tájékoztatja
az UNESCO-t a változtatásokról. A WADA a módosított tiltólistát a következő év január 1-jétől rendeli alkalmazni,
ezért az Egyezmény melléklete ezzel összhangban január elsején lép hatályba.
Tekintettel arra, hogy a doppingvétségek jelentős részét a Tiltólistán szereplő tiltott szerekkel és módszerekkel lehet
elkövetni, a mindenkor hatályos Tiltólista kiemelkedő jelentőséggel bír.
A 2020. évi WADA tiltólista alapján módosuló Tiltólista alapelveiben és főcsoportjaiban megegyezik a 2019. évi
Tiltólistával, a módosítás részeként az S (substances), az M (methods) és a P (particular sports) főcsoportok alatt
található alcsoportok átrendezésére és a tudomány fejlődése által indokolt pontosítások átvezetésére került sor.
Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 7. §
(1) bekezdés b) pontjára, illetve 7. § (2) bekezdésére figyelemmel, az Egyezmény kötelező hatályának elismerésére
a Kormány ad felhatalmazást, és azt kormányrendelettel hirdeti ki, mivel az abban szabályozott tárgykör nem érinti
az Országgyűlés feladat- és hatáskörét.

A 2. §-hoz
A Tiltólistát az Nsztv. 9. § (1) bekezdése és 12. §-a értelmében kormányrendelettel szükséges kihirdetni.

A 3. §-hoz
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kormányrendelet
e szakasza és a mellékletek tartalmazzák a belső jogba emelt Tiltólista hiteles angol nyelvű szövegét és annak
hivatalos magyar nyelvű fordítását.
A Tiltólista 2020. január 1-jétől történő módosítását az egységes alkalmazás elősegítése érdekében az alcsoportok
átrendezése, továbbá a tudomány fejlődése által szükségessé vált pontosítások indokolták.
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A 4. §-hoz
A kormányrendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A mellékletekben szereplő Tiltólista 2020. január 1-jén lép hatályba, figyelemmel arra, hogy az alapjául szolgáló
WADA tiltólistát a WADA 2020. január 1-jétől rendeli alkalmazni.

Az 5. §-hoz
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés f ) pontja alapján a kormányrendelet tartalmazza a végrehajtásáért felelős miniszter
megjelölését, aki jelen esetben a sportpolitikáért felelős miniszter.

A 6–7. §-hoz
A kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben módosító és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Végső előterjesztői indokolás
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló
296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A módosítás célja, hogy a földgázbányászat vonatkozásában a kitermelt mennyiség bevallása és a bányajáradék
számítása MWh alapon történjen. A módosítás elsősorban a Korm. rendelet földgáz bányajáradékának
meghatározására, fajlagos értékének számítására vonatkozó részeit érinti. A MWh-ban történő elszámolás
a bányavállalkozóknak jelentős adminisztrációsteher-csökkenést jelent.
A hazai földgázpiaci szabályozás és elszámolás kWh/MWh alapú számításra tért át, az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók ellátása érdekében hatósági áron értékesített földgáz esetében a hatósági ár az egyetemes
szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint
az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 4. melléklete alapján
kWh-ban kerül meghatározásra, és további földgázpiaci rendeletekben, illetve az FGSZ Földgázszállító Zrt.-nek
„A földgázszállító rendszer átadás-átvételi pontjainak földgázminőségi elszámolási rendje” alapján is alapvetően
kWh/MWh az elszámolás alapja, a GJ/MWh átváltás az MSZ 1648 szabvány szerinti 2H gázminőséghez tartozó
váltószám és a kapcsolódó képlet alapján történne.
Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet indokolását
az Indokolások Tárában – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §
(2) bekezdés b) pontja alapján – szükséges közzétenni.
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Végső előterjesztői indokolás
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar
Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül
közzétételre az Indokolások Tárában.
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet kiegészül a Budapest XXIII. kerület külterületi és a dunaharaszti külterületi
ingatlanok fejlesztésével. A mintegy 15 millió eurós beruházás során közvetlenül 40–50 fős munkahelyteremtés
valósul meg, és tovább erősödik Magyarország régiós logisztikai gyűjtő-elosztó központ (hub) szerepe.
Tekintettel arra, hogy a gyors és egyszerűbb ügyintézés jelentős mértékben megkönnyítené azon hatósági eljárások
menetét, amelyek lehetővé teszik a beruházás időben történő megvalósítását, a beruházó a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi
LIII. törvény 1. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel kérte a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánítását. Az eljárás gyorsítását az teszi szükségessé, hogy a beruházó cég a beruházási projektet
– a megnövekedett piaci igények miatt – már 2020-ban meg kívánja kezdeni, és a tervek szerint 2021-ben be is
fejezi.

Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

