. sz. melléklet

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból
tartalmaz válogatást.
TÖRVÉNYEK

1. 2014. évi XXIV. törvény
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a
Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről (MK 91.)
2. 2014. évi XXV. törvény
Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról (MK 91.)
3. 2014. évi XXVI. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény módosításáról (MK 91.)
4. 2014. évi XXVII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (MK 91.)
5. 2014. évi XXVIII. törvény
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és
speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vizummentességéről szóló megállapodás
kihirdetéséről (MK 92.)
6. 2014. évi XXIX. törvény
Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között
Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői
tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartozkodásáról szóló megállapodás
kihirdetéséről (MK 92.)
7. 2014. évi XXX. törvény
Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
(MK 93.)
8. 2014. évi XXXI. törvény
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 93.)
A jogszabály értelmében a jegyzőnek 2014. november 15-ig ellenriznie kell a települési
címeket.
9. 2014. évi XXXII. törvény
Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról (MK 93.)

10. 2014. évi XXXIII. törvény
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK. 94.)
11. 2014. évi XXXIV. törvény
A reklámadóról szóló 2014. evi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és
azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról (MK. 95.)
12. 2014. évi XXXV. törvény
Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módositásáról (MK.
95.)
13. 2014. évi XXXVI. törvény
Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról (MK 96.)
14. 2014. évi XXXVII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről (MK 98.)
15. 2014. évi XXXVIII. törvény
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről (MK 98.)
16. 2014. évi XXXIX. törvény
Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról (MK 133.)
A jogszabály módosította többek között A lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt, A
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011. évi
СХСV. törvényt, ez utóbbi módosítás alapján a költségvetési koncepció alkotása és a
háromnegyedéves beszámoló elkészítése már nem tartozik a képviselő-testület kötelező
feladatai közé. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása pedig lehetővé
tette a nevelési-oktatási intézmény részére, hogy papírhulladék gyűjtése céljából évente
legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladékgyűjtési kampányt szervezzen.
17. 2014. évi XL. törvény
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi
XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
(MK 137.)
A pénzügyi intézményt a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt
fogyasztói kölcsönszerződés alapján elszámolási kötelezettség terheli.
18. 2014. évi XLI. törvény
Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról (MK 137.)
A jogszabály módosította többek között А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvényt, A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, A kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt, A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényt, A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint

egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013.
évi CXIV. törvényt.
19. 2014. évi XLII. törvény
Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és
az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt
módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről (MK 137.)
20. 2014. évi XLIII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhelymegállapodás kihirdetéséről (MK 137.)
21. 2014. évi XLIV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti
Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről (MK 137.)
22. 2014. évi XLV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös
vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 137.)
23. 2014. évi XLVI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország
közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernádhíd megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 137.)
24. 2014. évi XLVII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben,
1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről (MK 147.)
25. 2014. évi XLVIII. törvény
Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és
mellékletei módosításának kihirdetéséről (MK 147.)
26. 2014. évi XLIX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény
kihirdetéséről (MK 147.)
27. 2014. évi L. törvény
Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló,
Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 147.)
28. 2014. évi LI. törvény
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron
átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről (MK 147.)
29. 2014. évi LII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és

vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény
kihirdetéséről (MK 147.)
30. 2014. évi LIII. törvény
A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között
az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(MK 147.)
31. 2014. évi LIV. törvény
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról (MK 152.)
32. 2014. évi LV. törvény
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(MK 152.)
33. 2014. évi LVI. törvény
Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK 154.)
34. 2014. évi LVII. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron
lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi
közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről (MK 154.)
35. 2014. évi LVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről (MK 154.)
36. 2014. évi LIX. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 154.)
37. 2014. évi LX. törvény
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (MK 154.)
38. 2014. évi LXI. törvény
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a
víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (MK 154.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1.

A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 23/2014. (VI.24.) MNB rendelet (MK 84.)
2014. június 25--től a jegybanki alapkamat mértéke 2,30%.

2. Kormánymegbízottak kinevezéséről szóló 87/2014. (VII. 8.) ME határozat (MK 92.)
Komárom-Estergom Megyei kormánymegbízottá Dr. Kancz Csabát nevezték ki.
3. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 27/2014. (VI.22.) MNB rendelet (MK 100.)
2014. július 23-tól a jegybanki alapkamat mértéke 2,10%.
4. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. oktober 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.)
IM rendelet (MK 102.)
5. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választasa, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és
belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet (MK 102.)
6.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásénak részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (MK 102.)

7. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek
határnapjainak megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 30.) IM rendelet (MK 105.)

és

8.

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1471/2014. (VIII. 27.)
Korm. határozat (MK 116.)
Tata Város Önkormányzata ingyenes tulajdonába kapta a Tata 1992/4 hrsz., 3638 m2
területű beépítetlen területet - mely természetben a Tata, Bacsó B. utcai lakótelep mögötti
terület - településüzemeltetés/helyi közút és tartozékaik kialakítása, gépjárművek
parkolása céljára.

9.

A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló
216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet (MK 117.)
A rendelet értelmében a jegyző 2014. november 15-ig felülvizsgálja a nyilvántartás
szerinti települési címeket.

10. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.
31.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet (MK 118.)
A jogszabály a víziszárnyas tartására vonatkozó előírásokat határozta meg.
11. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló
32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (MK 124.)
2015. január 1-től hatályos rendelet a 200.000,- Ft-ot meghaladó összegű hitelre kell
alkalmazni.
12. A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX. 24.) NGM
rendelet (MK 131.)
A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó – munkarend a következő:
a) január 10., szombat munkanap - január 2., péntek pihenőnap,

b) augusztus 8., szombat munkanap - augusztus 21., péntek pihenőnap,
c) december 12., szombat munkanap - december 24., csütörtök pihenőnap.
13. Egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet (MK 141.)
A jogszabály módosította többek között A kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet (közterületi értékesítés), Az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet.
14. A 2014. évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás
összegének megállapításáról szóló 16/2014. (X. 15.) FM rendelet (MK 141.)
2014. évben egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 70.703,07
Ft vehető igénybe.
15. Az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat (MK
150.)
A kormány az”Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” elemei az alábbiak:
a) az állami humántőke reformja,
b) az állami szolgáltatások reformja,
c) az állami ügyintézés reformja,
d) a területi közigazgatás átalakításának folytatása,
e) a jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálata.
16. A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.)
Korm. határozat (MK 152.)
A program keretében a Miniszterelnökséget vezető miniszter faladata, hogy az építésügyi
jogszabályok egyszerűsítése, az eljárások egykapussá tétele, valamint az építésügyi
eljárási illetékek mérséklése érdekében készítsen elő jogszabály-módosítási javaslatot.
17. A német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat (MK 155.)
A Kormány a berlini fal leomlása, valamint a német újraegyesítés negyedszázados
évfordulójára figyelemmel a 2014. november 9. – 2015. október 3. közötti időszakot a
német–magyar barátság évének nyilvánította.
18. A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló
216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2014. (XI. 17.) Korm.
rendelet (MK 156.)
A rendelet módosítás értelmében a jegyző a települési címeket 2014. december 15-ig
vizsgálja felül.
Tata, 2014. november 19.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző
jegyző

