. sz. melléklet

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2015. február 18-a és 2015. március 18-a között a Magyar Közlöny 2015.
évi 18-34. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1.

2015. évi I. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról (MK 23.)

2.

2015. évi II. törvény
A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb
magánjogi tárgyú törvények módosításáról (MK 23.)
A jogszabály módosította többek között A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013.évi CLXXVII. törvényt, 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 szóló 2014. évi XL. törvényt.

3.

2015. évi III. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és
együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről (MK 28.)

4.

2015. évi IV. törvény
Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról (MK 28.)

5.

2015. évi V. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 28.)

6.

2015. évi VI. törvény
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról (MK 29.)
A jogszabály módosította többek között A foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvényt, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényt, A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvényt, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, A családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényt, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvényt, A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvényt, A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvényt.
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7.

2015. évi VII. törvény
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az
ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 29.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1.

A Kormány 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelete
Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a
segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról (MK 20.)
A jogszabály főszabályként 2015. március 1-i hatállyal módosította többek között A
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendeletet, Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, és A súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet.

2.

Az emberi erőforrások minisztere 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelete
Egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a
segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról (MK 23.)
A jogszabály módosította többek között 4. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletet, A nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletet.

3.

A Kormány 1082/2015. (III. 3.) Korm. határozata
A közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes
döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról (MK
24.)
A Kormány 2015. évre a közfoglalkoztatás céljaként
a) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan
hátrányos helyzetben lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve
álláskereséssel összefüggésben egyéb ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony
iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott
munkaképességűek, a hajléktalanok, a menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma
nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését;
b) a közfoglalkoztatottak, ezen belül különösen az a) pontban meghatározott célcsoportok
elsődleges munkaerőpiacra történő fokozatos (re)integrációjához leginkább szükséges és
megfelelő, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél
szélesebb körben történő hozzáférését;
c) az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását
elősegítő programok indításának támogatását;
d) a természeti és épített környezet védelmét;
e) a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, a
kapcsolódó területek növényzetének rendben tartását;
f ) a kulturális örökség elemeinek megóvását, a Magyarország területén lévő, jelenleg
gondozatlan, pusztulóban lévő sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára irányuló kormányzati
program megvalósításának elősegítését;
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g) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének
javítását, e tekintetben önellátó, önfenntartó települések kialakítását (ide értve a szociális
földprogram megvalósítását is);
h) a karitatív szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a rendezett közösségi
terek, élhető települések megvalósítását;
i) a helyi sajátosságokra, zártkerti területekre épülő fejlesztések megvalósítását;
j) a roma lakosság lakhatását, társadalmi integrációját;
k) a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását a területi vízrendezési, vízkár-elhárítási és
mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokba;
l) a szociális szövetkezetek alakulásához szükséges stabil gazdasági alap megteremtését;
m) a területi és szezonális munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítését, ezáltal a
közfoglalkoztatásban résztvevők életminőségének javítását;
n) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának
elősegítését; és
o) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozta meg.
4.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2015. (III. 11.) MvM rendelete
A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a
feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és
eljárásrendjéről (MK 29.)
Az akkreditációs kérelmeket 2015. évben május 12-ig lehet benyújtani, a miniszter az
akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzékét 2015. május 31-ig teszi közzé.

5.

A Kormány 1146/2015. (III. 12.) Korm. határozata
A KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Tata, Kossuth tér városközpont
értékmegőrző rehabilitációja” című) projekttel összefüggő, háromszázmillió forintot
meghaladó értékű építési beruházás megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét
követően meginduló közbeszerzési eljárásról (MK 31.)
A Kormány előzetesen hozzájárult a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú,
„Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja” című projekt keretében
kiírni tervezett, Tata város Kossuth terének kivitelezése építési beruházás tárgyú
közbeszerzési eljárás 2015. február 1-jét követő megindításához.

6.

Az emberi erőforrások minisztere 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelete
A köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról (MK 32.)
A jogszabály rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. tanév tekintetében kell
alkalmazni.

7.

A Kormány 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva
tartás engedélyezésének feltételeiről (MK 33.)
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi
CII. törvény által meghatározottaktól eltérően, a mentességi feltételeknek való megfelelés
esetében a mentesülési engedélyezési eljárásnak megfelelő nyitva tartást az üzlet helye
szerinti település engedélyezi.
Azonban a rendelet csak akkor alkalmazható, ha a Kormány az üzletek törvénytől eltérő
nyitva tartására vonatkozó mentességi feltételeket határoz meg.

4
8.

A Kormány 57/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó
tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 33.)
A Kormány kiemelt hatósági üggyé nyilvánította Dunaalmás és Szomódi községek
tornaterem fejlesztését.

9.

A köztársasági elnök 142/2015. (III. 18.) KE határozata
Kitüntetés adományozásáról (MK 34.)
A köztársasági elnök a katonai kiképzés szervezésében és irányításában elért eredményei
elismeréseként Horváth Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség 25. Klapka György
Lövészdandár dandárparancsnoka részére Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai
tagozata kitüntetést adományozta.

Tata, 2015. március 18.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

