A BESZÁMOLÁS, A JELENTÉSTÉTEL ÉS A TÁJÉKOZTATÁS
IDŐBENI GYAKORISÁGA
Lezárva: 2012. március
Rövidítések: B = beszámoló, J = jelentés T = tájékoztató
Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság 1999. május 19-ei állásfoglalása szerint a törvényben
megfogalmazott tájékoztatási kötelezettség beszámolónak minősül. Az Országgyűlés erre figyelemmel a
tájékoztatót megvitatja, majd elfogadásáról szavazással dönt.
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Miről
I. Félévente

A KORMÁNY
az ülésszakra vonatkozó törvényalkotási programjáról (T)
II. Évente
A KORMÁNY
a honvédelmi feladatok megvalósításáról, a Honvédség felkészítéséről, állapotáról és
fejlesztéséről (B)
a biztonság- és védelempolitikai feladatok végrehajtásáról (B)
az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében
szükséges intézkedésekről (B)
az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programjának előrehaladásáról (T)
a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a
biobankok működésének szabályairól szóló törvény végrehajtásából eredő tapasztalatokról
(B)
a Szamos és Tisza folyót ért cianid- és nehézfémszennyezés okozta ökológiai szükséghelyzet
orvoslása tárgyában tett intézkedéseiről (B)
az Éghajlatváltozási Program végrehajtásáról és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról
(B)
a kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználásáról (B)
a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról (beleértve a MÁÉRT
ajánlásainak megvalósítását is) (B)
a Bethlen Gábor Alap előző évi tevékenységéről és működéséről, valamint a Bethlen Gábor
Alapról szóló törvény alkalmazásának tapasztalatairól (B)
a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódó
kormányzati intézkedésekről (T)
évente, a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig a Magyar Állam nevében tulajdonosi
jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az
állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (B)

a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról (B)
Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció
helyzetéről (T)
A TERMÉSZET-VÉDELEMÉRT FELELŐS MINISZTER
a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló törvény hatálya alá
tartozó földterületek állam javára történő kisajátításának alakulásáról (B)
AZ AGRÁRPOLITIKÁÉRT FELELŐS MINISZTER
a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, a Nemzeti Földalap helyzetéről és Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet tevékenységéről (B)
az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyáról, a főbb
agrárpolitikai célok megvalósulásáról, a tett intézkedésekről, valamint a központi
költségvetésben évente biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról (J)

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA
tevékenységének tapasztalatairól (B)
A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS
INFORMÁCIÓSZABAD-SÁG HATÓSÁG ELNÖKE
tevékenységének tapasztalatairól (B)
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELNÖKE
ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról, az ellenőrzési megállapítások
alapján tett intézkedésekről (B)
a központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz véleményt, a zárszámadásról szóló
törvényjavaslathoz jelentést nyújt be (J)
A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKE
a bank tevékenységéről és monetáris politikájáról (B és T)
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELNÖKE
a Hivatal tevékenységéről, illetve a gazdasági verseny szabadságának és tisztaságának
érvényesüléséről (B)
A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
az ország társadalmi, gazdasági és népesedési adatairól (T)
A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával
tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól (B)

kapcsolatos

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI
FELÜGYELETÉNEK ELNÖKE
a Felügyelet tevékenységéről (B)
A MÉDIATANÁCS
a sajtószabadság alkotmányos elveinek érvényesüléséről, valamint a műsorkvóták alól a
médiaszolgáltatóknak adott mentesítések indokairól, körülményeiről (T)
a saját és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala tevékenyégéről (B)
A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
előző évi tevékenységéről (B)
A KÚRIA ELNÖKE
a Kúria által bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett
tevékenységéről, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése és megsemmisítése, a
helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának
megállapítása iránti feladatai ellátása során tapasztaltakról (B)
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE
a bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről (B)
A LEGFŐBB ÜGYÉSZ
tevékenységéről (B)
ATOMENERGIA FELÜGYELETI SZERV
az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról (J)
A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI TANÁCS
tevékenységéről (B)
NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAP
az Alap előző évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és működéséről, valamint a
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvény alkalmazásának
tapasztalatairól (B)
AZ ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS
az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenőrzési terv
végrehajtásáról, a célok teljesüléséről, valamint a felügyeleti díj felhasználásáról (B)

III. Kétévente

A KORMÁNY
a nemzetiségek helyzetéről (B)
a kis- és középvállalkozások helyzetéről (J)
összefoglaló jelentést nyújt be a környezet állapotáról és a Nemzeti Környezetvédelmi Program
végrehajtásának helyzetéről (J)
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásáról, a Nemzeti Tehetség Alap előirányzat
felhasználásáról és a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működéséről (T)
az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról (J)
a Sportstratégia megvalósulásáról (T)
a tanyák és tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében elfogadott cselekvési terv
megvalósításáról (B)
a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv végrehajtásához szükséges kormányzati
intézkedésekről (J)
a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról (T)
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKE
az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről (B)
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELNÖKE
az Akadémia munkájáról, valamint a magyar művészeti élet általános helyzetéről (B)
IV. Háromévente
A KORMÁNY
a Nemzeti Drogstratégia Program megvalósulásáról,
átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (T)

az

ellátó-intézményrendszer

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSÉRT
FELELŐS MINISZTER
a főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő
kockázatelemzésekről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről,
illetve a védekezésről (J)
FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET
működésének és eljárásainak tapasztalatairól (B)
V. Négyévente
A KORMÁNY
az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a
területrendezési tervek érvényesítésétnek hatásairól (B)

a Nemzeti Ifjúsági Stratégia megvalósulásáról (T)
A KULTÚRÁÉRT FELELŐS MINISZTER
a világörökségi területek állapotáról és az Egyezményből eredő feladatok ellátásáról (B)
VI. Meghatározott időközönként
A KORMÁNY
ciklusonként a lakosság aktuális egészségi állapotáról (T)
VII. Meg nem határozott időközönként
A KORMÁNY
a nemzetközi és határmenti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről (B)
a területfejlesztési politika végrehajtásáról (B)
A KORMÁNY TAGJAI
az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság az ülésén való megjelenésre kötelezheti a
Kormány tagját
VIII. Rendszeresen
A KORMÁNY
a stratégiai jelentőségű integrációs politikai eseményekről (T)
IX. Aktuálisan
A KORMÁNY
haladéktalanul a Magyar Honvédség, illetve a külföldi fegyveres erők az Európai Unió vagy
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásáról, illetőleg más
csapatmozgásairól (B)
haladéktalanul a váratlan támadás esetén megtett intézkedéséről (T)
haladéktalanul a Magyarország légterében tartózkodó légi járműre leadott tűzzel kapcsolatos
eseményről, megtett intézkedésről (T)
az Országgyűlés legközelebbi ülésén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az Áht. rendelkezéseitől eltérő
átmeneti intézkedésekről (B)
ha az Országgyűlés kezdeményezésére nyújtott be keresetet arra hivatkozással, hogy az
Európai Unió jogalkotási aktusa a szubszidiaritás elvét sérti, a keresetről, valamint az eljárás
során keletkezett egyéb iratokról annak benyújtását illetve kézhezvételét követően (T)
a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítására irányuló előterjesztés benyújtásakor a
Program végrehajtásáról és tapasztalatairól (B)

A MINISZTERELNÖK
az Európai Tanács ülését megelőzően az érvényre juttatni kívánt álláspontról, illetve az
Európai Tanács üléséről (T)
A VÁLASZTÁSOK ÉS NÉPSZAVAZÁSOK
LEBONYOLÍTÁSÁÉRT FELELŐS MINISZTER
az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásával, valamint az országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok
megszervezéséről és lebonyolításáról (B)
AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
az országgyűlési képviselők általános választásáról, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásáról, az Európai Parlament tagjainak választásáról, a
települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról és az
országos népszavazásról (B)
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELNÖKE
az ellenőrzési tervről és annak módosításáról (T)
a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtására
megállapított pénzeszközök felhasználásáról (T)

