2. sz. melléklet

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2014. december 17-e és 2015. január 21-e között a Magyar Közlöny 2014.
évi 172-190 és 2015. évi 1-4. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1.

2014. évi LXXXIII. törvény
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

2.

2014. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
módosításáról

3.

2014. évi LXXXV. törvény
az egyes jogállási törvények módosításáról

4.

2014. évi LXXXVI. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény módosításáról

5.

2014. évi LXXXVII. törvény
az Országos Környezetvédelmi Információs
összefüggésben egyes törvények módosításáról

Rendszer

továbbfejlesztésével

6.

2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről

7.

2014. évi LXXXIX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú
módosításáról

8.

2014. évi XCIX. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

9.

2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
A törvény 2015. január 1-én lépett hatályba.
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10. 2014. évi CI. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló
2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
11. 2014. évi CII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
12. 2014. évi CIII. törvény
a hűség falvairól

13. 2014. évi CIV. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek
közvetítőrendszert érintő módosításáról

a betétbiztosítást,

valamint

a pénzügyi

14. 2014. évi CV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
15. 2014. évi CVI. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő
törvények módosításáról
16. 2014. évi CVII. törvény
a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények
módosításáról
17. 2014. évi CVIII. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény módosításáról
18. 2014. évi CIX. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes
törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
19. 2014. évi CX. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény módosításáról
20. 2014. évi CXI. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
21. 2014. évi CXII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás
megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról
22. 2014. évi CXIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek
az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak
érvényesítése érdekében történő módosításáról
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EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges
elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó
fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

2.

Az Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) OGY határozata
a magyar zászló és címer napjáról
Az Országgyűlés március 16. napját a magyar zászló és címer napjává nyilvánította, és
felhívta az intézményeket, a szervezeteket és a magyar polgárokat, hogy 2015. évtől méltó
keretek között ünnepeljék meg e napot.

3.

A Kormány 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelete
a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek
módosításáról
A módosítások - melyek érintik a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendeletet is - 2015. január 1-től, illetve július elsejétől lépnek életbe.

4.

A Kormány 1801/2014. (XII. 19.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra
vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról,
továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati
hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról
A módosítás Tata Város Önkormányzata kormányengedélyét is érintette.

5.

A Kormány 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelete
a központi címregiszterről és a címkezelésről
A 2015. január 1-én hatályba lépett rendelet meghatározta a címképzés, címkezelés
eljárási szabályait, például a közterület jellegét.

6.

A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
2015. január 1-től kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege a teljes munkaidő
teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén
24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604
forint.
A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő
teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér
alkalmazása esetén 28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér
alkalmazása esetén 702 forint.

7.

A Kormány 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről
2015. január 1-jétől a nyugellátások és egyes más ellátásokat 1,8 százalékkal kell emelni.
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8.

A Kormány 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított
közfoglalkoztatási bér havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint.
Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése
esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér havibér
alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint.
A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető
közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén
2015. január 1-jétől 87 090 forint.
A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető
közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést
igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén, havibér alkalmazása
esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint.
A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2015.
január 1-jétől 46 662 Ft. Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak
meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege
23 862 Ft.

9.

A Kormány 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásával összefüggő módosításáról
A több mint 30 kormányrendeletet érintő módosítás - főszabályként – 2015. január 1-től
hatályos.

10. A Kormány 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozata
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve
meghirdetéséről
A Kormány – a Kárpát-medencében élők 1944–45-ben kezdődő, a Szovjetunióba
kényszermunkára történő internálásának 70. évfordulójáról történő méltó megemlékezés
céljából – a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékévévé nyilvánította.
Tata, 2015. január 21.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

