JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013.
évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI
1. 16/2014. (I. 20.) KE határozat
Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről
(2014. évi Magyar Közlöny 5. szám)
Az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése és 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. §-a alapján a Köztársasági Elnök az
országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását 2014. április 6. napjára tűzte ki.

TÖRVÉNYEK
2. 2013. évi CCVIII. törvény
Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi
veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről (2013. évi MK.
207. szám)
3. 2013. évi CCIX. törvény
Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint
néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás
módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK. 207.)
A megállapodás többek között biztosítja a hit- és erkölcstan oktatók díjazásának és a hit- és
erkölcstan tankönyvek támogatásának költségeit, a Katolikus Egyház egyeteme és
felsőoktatási intézményei pénzügyi támogatásának elveit, mértékét.
4. 2013. évi CCX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata,
szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló
megállapodás kihirdetéséről (MK. 207.)
5. 2013. évi CCXI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális
központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről
(MK. 207.)
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6. 2013. évi CCXII. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (MK. 207.)
E törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és tanyák forgalmával kapcsolatos
jogügyletekre, jogviszonyokra, eljárásokra, az azokban résztvevő természetes személyekre
és gazdálkodó szervezetekre, valamint az eljáró hatóságokra és a helyi földbizottságra
vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.
7. 2013. évi CCXIII. törvény
Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
(MK. 207.)
A jogszabály módosítja többek között A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényt, Az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, A személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvényt.
8. 2013. évi CCXIV. törvény
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról (MK. 207.)
A törvény több ingatlan, többek között a zánkai gyermekváros, a fonyódi gyermektábor
állami vagyon vagyonkezelőjévé jelölte ki az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaságot.
9. 2013. évi CCXV. törvény
A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési
Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK. 207.)
A törvény meghatározta a játékkaszinó üzemeltetésének feltételeit, így 500 000 lakosonként
legfeljebb egy játékkaszinó üzemeltethető azzal, hogy Baranya, Fejér, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében együtt
legfeljebb három játékkaszinó üzemeltethető.
10. 2013. évi CCXVI. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
(MK 208.)
A jogszabály módosította A megyei önkormányzat vidékfejlesztési és koordinációs
feladatait, meghatározta a koordinációs feladatait, pl.: a megyei önkormányzat előzetesen
véleményezi a megye települései településfejlesztési koncepcióját és integrált
településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei
területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében, továbbá
véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való
összhang megteremtése érdekében.
11. 2013. évi CCXVII. törvény
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról (MK 208.)
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A jogszabály módosította többek között A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (a nyilvános könyvtár
szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi), A
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt (kiemelt nemzeti
emlékhelyekre vonatkozó különleges szabályok).
12. 2013. évi CCXVIII. törvény
A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésével összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 212.)
A törvény módosította többek között Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvényt, A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényt, A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, A közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, Az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt, A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt.
13. 2013. évi CCXIX. törvény
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló,
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
(MK 213.)
14. 2013. évi CCXX. törvény
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól
(MK 213.)
A 2015. január 1-jén hatályba lépő törvény célja a közfeladatot ellátó szervek által vezetett
állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének megvalósítása és növelése, az
állami versenyképesség növelése, az állami működés költséghatékonyságának növelése,
valamint a nemzeti és nemzetközi szervek közötti együttműködés elősegítése érdekében a
biztonságos adatkapcsolatok megteremtése.
15. 2013. évi CCXXI. törvény
A hitelbiztosítéki nyilvántartásról (MK 213.)
A hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére, nyilvántartására és a nyilvántartásba történő
betekintésre szolgáló informatikai alkalmazást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
működteti.
16. 2013. évi CCXXII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési
keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv
átültetésével összefüggő módosításáról (MK 213.)
A törvény módosította többek között az önkormányzat költségvetési rendelet megalkotására
vonatkozó előírásokat.
17. 2013. évi CCXXIII. törvény
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról
szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról (MK 213.)

4

18. 2013. évi CCXXIV. törvény
Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításról (MK
213.)
A jogszabály módosította A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvényt, A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, A
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvényt, Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvényt.
19. 2013. évi CCXXV. törvény
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról (MK 213.)
A jogszabály módosította a jogosultsági feltételeket, illetve az ellátás megszüntetésének
eseteit.
20. 2013. évi CCXXVI. törvény
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról (MK 213.)
A törvény módosította a bérleti szerződés megszűnésének eseteit.
21. 2013. évi CCXXVII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (MK 213.)
A jogszabály módosította többek között A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, A
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt, A földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvényt, A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, Az egyes
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvényt.
22. 2013. évi CCXXVIII. törvény
Egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról (MK 213.)
23. 2013. évi CCXXIX. törvény
Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról (MK 214.)
A törvény módosította A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, A tervező- és
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. Törvényt
és Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt.
24. 2013. évi CCXXX. törvény
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről (MK 216.)
Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi
alrendszer) 2014. évi
a) bevételi főösszegét 15 983 668,7 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 968 306,1 millió forintban,
c) hiányát 984 637,4 millió forintban
állapította meg.
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25. 2013. évi CCXXXI. törvény
Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról (MK
216.)
A jogszabály módosította többek között A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényt
- melynek értelmében 2014. február 1-től a jegyző látja el a társasház szerveinek, e szervek
működésének törvényességi felügyeletét -, valamint meghatározta a társasházak és
lakásszövetkezetek által alkalmazandó, a rezsicsökkentésből adódó megtakarításokról
szóló hirdetmény mintáját.
26. 2013. évi CCXXXII. törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (MK 216.)
2014. január 1-től a törvény értelmében a köznevelés tankönyvellátásának és a pedagóguskézikönyv ellátásának a megszervezése állami feladat.
27. 2013. évi CCXXXIII. törvény
A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló
egyezmény kihirdetéséről (MK 216.)
28. 2013. évi CCXXXIV. törvény
A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény
kihirdetéséről (MK 216.)
29. 2013. évi CCXXXV. törvény
Az egyes fizetési szolgáltatókról (MK 217.)
30. 2013. évi CCXXXVI. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 217.)
A jogszabály módosította többek között A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvényt, A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, A
sportról szóló 2004. évi I. törvényt, A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt,
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvényt, Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt.
31. 2013. évi CCXXXVII. törvény
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (MK 217.)
32. 2013. évi CCXXXVIII. törvény
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról (MK 218.)
A jogszabály felhatalmazta a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.
33. 2013. évi CCXXXIX. törvény
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá
tételéhez szükséges módosításáról (MK 218.)
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34. 2013. évi CCXL. törvény
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról (MK 218.)
A törvény főszabályként 2015. január 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát
veszti a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű
rendelet.
35. 2013. évi CCXLI. törvény
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról (MK 218.)
A jogszabály célja a kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzése és a
kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása, a kommunista hatalombirtokosok
előjogainak lebontása és a még köztünk élő bűnösök felelősségre vonása.
36. 2013. évi CCXLII. törvény
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről (MK 218.)
37. 2013. évi CCXLIII. törvény
Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 218.)
A jogszabály módosította A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, A Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvényt, A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényt, A közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt, Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényt.
38. 2013. évi CCXLIV. törvény
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 218.)
A törvény módosította Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt, A kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt, Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényt.
39. 2013. évi CCXLV. törvény
Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról (MK 218.)
A jogszabály módosította többek között A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényt, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvényt (megelőző pártfogás bevezetése), A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvényt, A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényt, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényt, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, A szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvényt, A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt.
40. 2013. évi CCXLVI. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról (MK 218.)
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A törvény módosította A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes
kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvényt, A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényt, A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényt.
41. 2013. évi CCXLVII. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény módosításáról (MK 218.)
42. 2013. évi CCXLVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a
Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb
kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről (MK
221.)
43. 2013. évi CCXLIX. törvény
Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról (MK 221.)
A jogszabály módosította A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (azon állami
tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, amelyek vonatkozásában vízitársulat
vagyonkezelői joga vagy kezelői joga van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, vagy
egyébként vízitársulat üzemeltetésében állnak, e törvény erejénél fogva a működési terület
szerinti vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülnek; a helyi önkormányzatnak e
rendelkezés hatálybalépésétől – 2014. január 1. - számított három hónap áll rendelkezésre,
hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát
felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási
szervnek), Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt, A
vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényt, A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvényt, A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényt (A települési
önkormányzati és a magántulajdonba tartozó társulati művekre a tulajdonos köthet a
vízitársulattal – versenyeztetés nélkül – üzemeltetési szerződést).
44. 2013. évi CCL. törvény
Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról (MK 221.)
A törvény módosította többek között A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt
(megállapította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának
díjelemeit, a kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll), Az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvényt, Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvényt, A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényt, Az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt, A magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, A hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.
45. 2013. évi CCLI. törvény
A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 221.)
A jogszabály módosította többek között A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, A temetőkről
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és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII.
törvényt.
46. 2013. évi CCLII. törvény
Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról (MK 222.)
A jogszabály módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényt, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt, A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt, A
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényt, A kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt, Az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvényt, A sportról szóló 2004. évi I. törvényt, A muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt, A
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt, A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény6, Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt, A nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvényt, A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvényt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, A
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, A hagyatéki eljárásról
szóló 2010. évi XXXVIII. törvényt, Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, A civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvényt, A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvényt, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényt, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, A
szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényt, A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (MK 207.)
A földhasználati szabályok módosításai – beleértve az új bejelentési adatlapot, összesítő
iránti kérelmet – 2014. január 1-től hatályosak.
2. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (MK 207.)
2014. január 1-től a közzétételi kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani a föld
fekvése szerint illetékes jegyzőhöz. A kifüggesztés ideje adásvételi szerződés esetén hatvan
nap, haszonbérleti szerződés esetén 15 nap. A kifüggesztést követően az eladó a közzétételi
kérelmet nem vonhatja vissza. A hirdetményi közzétételről tájékoztatót kell közzétenni a
kormányzati portálon is.
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3. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (MK 211.)
A jogszabály meghatározza többek között a települési önkormányzat jegyzője
környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatait.
4. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (MK 211.)
2014. január 1-től a vízügyi igazgatási és hatósági feladatokat a vízügyi főigazgatóságok
látják el. Az igazgatóságok együttműködne a helyi önkormányzatokkal és a
vízitársulatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában.
5. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (MK 211.)
2014. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 101
500 forint havibér, 23 360 forint hetibér, 4670 forint napibér, 584 forint órabér. A
legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő
teljesítése esetén 118 000 forint havibér, 27 160 forint, 5430 forint napibér, 679 forint
órabér.
6. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott
köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (MK 212.)
A rendelet meghatározza az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekben döntéshozói
és döntés- előkészítői feladatokat ellátó köztisztviselő és kormánytisztviselő, a műemlékkel
és a műemléki érték védelmével kapcsolatos munkakört ellátó kormánytisztviselő, és az
építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi igazgatási feladatok jogi támogatása
munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő építésügyi vizsgájára és szakmai
továbbképzésére vonatkozó követelményeket.
7. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 488/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet (MK 212.)
A rendelet lehetővé teszi hogy a jármű vezetője a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű
belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzést
követő 8 napon belül igazolja, ez esetben a bírság összege 100.000-800.000 forint helyett
30 000 forint.
8. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 36/2013. (XII. 17.) MNB rendelet (MK 212.)
2013. december 18-tól a jegybanki alapkamat mértéke 3,00%.
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9. A technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről szóló 61/2013. (XII. 17.) NGM rendelet
(MK 212.)
2014. július 1-től az élet-, és betegségbiztosítási díjkalkulációnál, díjtartalék számításnál,
továbbá a baleset- és felelősségbiztosítási díjkalkulációnál, járadéktartalék számításnál
alkalmazható technikai kamatlábak legnagyobb mértéke a forintban fennálló
kötelezettségek esetében évi 2, 9%; az euróban fennálló kötelezettségek esetében évi 1, 9%.
10. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 89/2013. (XII. 18.)
Korm. rendelet (MK 213.)
A támogatási kérelmeket a rendeletben meghatározott elektronikus űrlapon kell benyújtani.
11. A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (MK 213.)
A Kormány október 6-a mellett november 4-ét is nemzeti gyásznappá nyilvánította.
12. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.
26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (MK 213.)
2014. január 1-től a Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja az informatikai
rendszerbe történő feltöltéssel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével
összefüggő írásbeli kapcsolattartást.
13. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs
eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe
sorolási követelményeiről szóló 77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet (MK 214.)
A rendelet meghatározza az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba
sorolására vonatkozó általános irányelveket, biztonsági osztályokat, szinteket.
14. A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló
103/2013. (XII. 20.) OGY határozat (MK 215.)
A Magyar Országgyűlés január 19-ét, az elűzetés 1946-os kezdetének évfordulóját a
magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává nyilvánította.
15. A nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről szóló 494/2013.
(XII. 23.) Korm. rendelet (MK 217.)
2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
Törvény 62. § (1) bekezdése alapján 2, 4 százalékkal kell emelni a 2014. január 1-jét
megelőző időponttól megállapított vagy folyósított öregségi nyugdíjat, rokkantsági ellátást
és a hasonló nyugdíjszerű ellátásokat.
16. Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM
rendelet módosításáról szóló 36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet (MK 217.)
2014. január 1-től a jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület
bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az
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ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított
informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak.
17. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi
kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 220.)
A kompenzáció az illetménytől függően sávos mértékben illeti meg a jogosultakat.
18. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 496/2013. (XII. 29.) Korm.
rendelet (MK 220.)
2014. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére
megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén 77 300 forint
havibér, 17 800 forint hetibér, 3560 forint napibér. Legalább középfokú iskolai
végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat
megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén 99 100 forint
havibér, 22 840 forint hetibér, 4568 forint napibér. A munkavezető havibére 85 050 forint,
középfokú végzettség esetén 109 040 forint.
19. Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló
497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 220.)
A jogszabály módosította többek között Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (rovatrend bevezetése, kormányzati funkciók
megjelölése az alapító okiratban), A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet, A közszolgálati
tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletet.
20. A Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos
szabályairól szóló 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 220.)
A rendelet hatálya a magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések
támogatását célzó Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatásokra
terjed ki.
21. A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.)
Korm. rendelet (MK 220.)
22. Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról szóló 509/2013. (XII. 29.)
Korm. rendelet (MK 220.)
A jogszabály módosította A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet, A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet, A
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, A
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, A súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.
rendeletet, A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása
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alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet.
23. A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013.
(XII. 29.) EMMI rendelet (MK 220.)
A kiemelt ápolási díj a szakorvos igazolása alapján állapítható meg annak a személynek,
aki olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki a
külön jogszabály szerinti meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok
valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.
24. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (MK 220.)
A rendelet meghatározza a kormányzati és a technikai funkciókat.
25. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.
(XII. 29.) VM rendelet (MK 220.)
A jogszabály meghatározza a halászati jegy, a horgászjegy kiadásának részletes feltételeit.
26. A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során
eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 221.)
A közszolgáltatási szerződéssel rendelkező kéményseprő-ipari közszolgáltató a honlapján
folyamatosan közzéteszi – a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás tervezése
céljából – a következő adatokat:
- a közszolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
- a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellátási területet,
- a rendelkezésére álló eszközök jegyzékét.
27. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az
energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2013. (XII.
30.) Korm. rendelet (MK 222.)
2014. január 1-től az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása
céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás
vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal
megelőzően az 1. melléklet 4a. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére
bejelenteni.
28. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet (MK 222.)
A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarát jelölte ki. A Kamara agrárigazgatási hatósági feladatai körében
a falugazdász-hálózat útján nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket, melynek
keretében kiadja, érvényesíti és visszavonja az őstermelői igazolványt.
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29. A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatokról szóló 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (MK 222.)
E rendeletet kell alkalmazni a választási irodák országos és helyi népszavazás
kezdeményezésével kapcsolatos feladatainak végrehajtására.
30. Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről,
valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.
30.) KIM rendelet (MK 222.)
31. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (MK 223.)
32. A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013.
(XII. 31.) Korm. rendelet (MK 225.)
A jogszabály értelmében befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúratámogatást biztosít pl.: a regisztrációval rendelkező önkormányzati fenntartású nyilvános
könyvtár, közművelődési intézmény. A regisztrációt 2014. évben február hónapban lehet
megtenni.
33. Az államháztartási számvitellel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló
75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet (MK 225.)
A jogszabály módosította Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával
kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletet és Az államháztartásban
felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet.
34. Az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek
módosításáról szóló 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet (MK 225.)
A rendelet módosította többek között A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és
elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendeletet, Az önkormányzati adóhatóságok
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.
(XII. 31.) PM rendeletet, meghatározva a bevallási összesítőket, a bevallási űrlapokat.
35. A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.)
FVM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (I. 3.) VM rendelet (2014. évi MK 1.)
2014. január 1-ől a földhasználati összesítő díja 4000 forint.
36. Egyes választással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2014. (I. 16.)
KIM rendelet (2014. évi MK 3.)
A jogszabály módosította A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások
vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendeletet és Az országgyűlési képviselők és az
Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének
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megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendeletet, ennek keretében új
nyomtatványmintákat határoztak meg.
37. A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti
elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet (2014. évi MK 4.)
A rendelet értelmében és alkalmazása során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 144. §-a szerinti plakát is reklám célú berendezésnek tekintendő.
38. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2014. (I. 17.) Korm. rendelet (2014. évi
MK 4.)
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében a
Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarát jelölte ki.
39. A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet
(2014. évi MK 5.)
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselőtestülete legkésőbb 2014. március 17-én 16. 00 óráig választja
meg.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. március 21-én 16. 00 óráig lehet
bejelenteni.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők
2014. évi általános választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a
névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2014. március 22-én 16. 00 óráig kérheti.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16. 00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2014. április 4-én
16. 00 óráig módosíthatja, vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2014. április 4-én 16. 00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási
irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2014. április 6-án, legkésőbb 15. 00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
2014. április 4-én 16. 00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti
Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékét lezárja.
A szavazóhelyiségben szavazni 2014. április 6-án 6. 00 órától 19. 00 óráig lehet.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2014. április 9-én 16. 00
óráig tekinthető meg.
Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2014. április 12-én
állapítja meg a választás egyéni választókerületi eredményét.
A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2014. április 25-én állapítja meg a választás
országos listás eredményét.
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40. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatálybalépésének
megállapításáról szóló 1/2014. (I. 20.) KIM határozat (2014. évi MK 5.)
A 2013. évi CCXXXVIII. törvény 2014. január 18-án hatályba lépett.
41. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 1/2014. (I. 21.) MNB rendelet (2014. évi MK
7.)
2014. január 22-től a jegybanki alapkamat mértéke 2, 85 %.
Tata, 2013. január 21.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

