JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2014. január 22-e és 2014. február 19-e között a Magyar Közlöny 2014. évi
8-24. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2014. évi I. törvény
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 18.)
2. 2014. évi II. törvény
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről (MK 18.)
3. 2014. évi III. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi
szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről (MK 18.)
4. 2014. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről (MK 18.)
5. 2014. évi V. törvény
A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről (MK 18.)
6. 2014. évi VI. törvény
Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról
szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK
Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről (MK
18.)
7. 2014. évi VII. törvény
A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról (MK
18.)
8. 2014. évi VIII. törvény
A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való
hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos
megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről (MK 19.)

9. 2014. évi IX. törvény
A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről (MK
20.)
10.
2014. évi X. törvény
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról (MK 20.)
11.
2014. évi XI. törvény
A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról (MK 22.)
A jogszabály módosította többek között A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvényt, mely meghatározta a jegyző társasház működésével és a társasház szerveinek és e
szervek működésével kapcsolatos törvényességi felügyelete tartalmát, eljárási szabályait. A
törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági
eljárásnak van helye.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

1. A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott
támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet (MK 9. szám)
A jogszabály rendelkezik többek között a megyei hatókörű városi múzeum feladatainak
támogatásáról, a települési önkormányzatok a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési
feladatainak támogatásáról, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak
támogatásáról, a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásáról.

2. 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 megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
módosításáról szóló 4/2014. (I. 27.) KIM rendelet (MK 10.)
A jogszabály módosította a szavazási levélcsomag megküldésének szabályait.
3. Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) KIM rendelet (MK
11.)
2014. február 1-től módosult az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke.
4. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (MK 13.)
A rendelet alapján támogatási kérelem nyújtható be kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, ezen belül a) a tízezer fő lakosságszámot
meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést, b) óvodai nevelést, vagy c) óvodai,
iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
támogatható, valamint óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre,
felújításra.

5. A települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról
szóló 5/2014. (I. 31.) BM rendelet (MK 13.)
A rendelet alapján támogatási kérelem nyújtható be a települési önkormányzat által
alapított költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetése esetén.
6. A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet (MK 13.)
A rendelet alapján támogatás nyújtható:
a) vízgazdálkodási célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében
aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,
ab) árvízvédelmi, illetve
ac) ivóvízminőséget javító
fejlesztéshez,
b) környezetvédelmi célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében
ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtását,
bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítását,
bc) szennyvízelvezetést és -tisztítást, illetve
bd) önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épület energetika-hatékonyságának
növelését
szolgáló fejlesztéshez nyújtható.
A támogatás elnyert uniós támogatáshoz, vagy – ha a saját forrást a kérelmező biztosítja –
az uniós támogatás nem helyi önkormányzat vagy társulás kedvezményezettje esetén a
helyi önkormányzat vagy társulás tulajdoni hányadát érintő beruházáshoz kapcsolódóan is
nyújtható.
7. Egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 4/2014. (I. 31.)
NFM rendelet (MK 13.)
A rendelet módosította többek között A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.
30.) NFM rendeletet, melynek értelmében 2014. február 1-től a távhőszolgáltatót, a Tata
Energia Termelő és Távhőszolgáltató Kft-t, megillető lakossági értékesítés után kapott
fajlagos támogatás 1 264 Ft/GJ.
8. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (MK 14.)
A jogszabály értelmében a közalkalmazottat 2014. január 1-ig visszamenőleg ágazati
bérpótlék illeti meg, melyet első alkalommal 2014. március hónapban kell kifizetni.
9. A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális
intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI
rendelet (MK 14.)
A rendelet szerint a települési önkormányzat 2014. február 20-ig értesíti nyilvános
könyvtára által 2013. évben állománygyarapításra fordított összegről, valamint a KSH
azonosítójáról a területileg illetékes megyei könyvtárat. A jóváhagyott támogatási
jegyzéket a miniszter 2014. május 12-éig közzéteszi a minisztérium honlapján.
10.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet (MK 15.)
A módosítások 2014. február 7-én léptek hatályba.

11.
A termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet (MK 15.)
A várható termés előzetes felmérése érdekében a búza, az őszi durum búza, a rozs, az őszi
árpa, a tavaszi árpa, a tritikálé, az őszi káposztarepce, a zab, a fénymag, a magborsó, a
szója, a rizs, a kukorica, a burgonya, a napraforgó, a cukorrépa, a dohány, a
vöröshagyma, a paradicsom, a fűszerpaprika, a kajszibarack, az alma és a csemegeszőlő
termésbecslését el kell végezni. A termésbecslés a mezőgazdasági hasznosítású
földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet,
valamint természetes személy termelésre vonatkozó adatai alapján készül.
12.
Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 25/2014. (II.
7.) Korm. rendelet (MK 16.)
A jogszabály módosította A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.)
Korm. rendeletet, A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Korm. rendeletet és 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 köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm.
rendeletet.
13.
A Magyar Ápolók Napjáról szóló 5/2014. (II. 7.) OGY határozat (MK 16.)
Magyarország Országgyűlése – az ápolói munka megbecsülése érdekében – felismerve és
tudva azt, hogy az ápolás presztízsének emelését, az ápolói életpálya fejlődésének
előmozdítását minden eszközzel segíteni kell, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját,
február 19-ét a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.
14.
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 módosításáról szóló 7/2014. (II. 11.) KIM rendelet (MK 18.)
A rendelet módosította az egyes normatívák megjelölését, összegét.
15.
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön
kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő
honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2014. (II.
18.) Korm. rendelet (MK 23.)
A jogszabály bevezet egy új nyelvvizsgaszintet „A2” (belépőfok) elnevezéssel. Belépőfokú
(A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga során a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai
tevékenység során előforduló egyszerű, személyes élettérrel kapcsolatos idegen nyelvi
kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
16.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (MK 23.)
A rendelet értelmében a fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha az ágazati pótlék teljes
összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
17.
A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 3/2014. (II. 18.) MNB rendelet (2014. évi
MK 23.)

2014. február 19-től a jegybanki alapkamat mértéke 2, 70 %.
18.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (MK 24.)
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok részére támogatás
nyújtható
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) településrendezési tervek készítésére,
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai
korszerűsítésére, amely igazgatási tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális
tevékenységet, szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.
A támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelöl meg)
a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében 1 500 000 forint,
b) 100–300 fő lakosságszám közötti település esetében 2 950 000 forint,
c) 301–500 fő lakosságszám közötti település esetében 6 500 000 forint,
d) 501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében 10 000 000 forint,
e) 1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében 20 000 000 forint,
f ) 2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében 44 000 000 forint,
g) 3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település esetében 112 000 000 forint,
h) 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetében 181 000 000 forint,
i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében 200 000 000 forint.
A települési önkormányzat a támogatási kérelmet az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott négy eredeti és egy hitelesített másolati
példányának a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szervéhez 2014. március 7-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be. A
támogatásról a miniszter 2014. március 24-éig dönt.
19.
Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II. 19.)
Korm. határozat (MK 24.)
A Kormány elismerve a hazai IKT ágazat kiemelt jelentőségét, és az abban rejlő gazdasági
és társadalmi fejlődési lehetőségeket,
valamint e területen az állami ösztönzés
fontosságát, elfogadta a 2014–2020 időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs Sratégiát,
melyet a kormányzati portálon tettek közzé.
Tata, 2014. február 19.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

