JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2014. február 20-a és 2014. március 5-e között a Magyar Közlöny 2014. évi
25-33. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2014. évi XII. törvény
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014.
évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről (MK 25.)
2. 2014. évi XIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről (MK 25.)
3. 2014. évi XIV. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról (MK 26.)
A jogszabály módosította többek között Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvényt, A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényt, A
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt, A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt, Az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvényt, A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvényt, A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényt, A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt.
4. 2014. évi XV. törvény
A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól (MK 26.)
E törvény hatálya kiterjed a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben szabályozott
bizalmi vagyonkezelési szerződést kötő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás működésének és
gazdálkodásának feltételeire, nyilvántartására, tevékenységének ellenőrzésére.
A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által
tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések saját nevében a kedvezményezett
javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles.
5. 2014. évi XVI. törvény
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról (MK 26.)
Kollektív befektetési forma alatt a befektetők által átadott eszközök együttes kezelését
működtető eszközcsoport értendő. A befektetőkre azonos szerződési feltételek és azonos
jogi keret vonatkozik. A törvény a kollektív befektetési formákra vonatkozó rendelkezések
megállapítása mellett több jogszabályt módosított, többek között A mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.)
Korm. rendelet (MK 26.)
A jogszabály értelmében a nyilvántartást a járási földhivatal vezeti.
2. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról szóló
10/2014. (II. 25.) KIM rendelet (MK 28.)
A rendelet a jogszabályok hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket módosította.
3. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (MK 30.)
A biztonsági okmány védelmi elemekkel (vízjellel, pelyhezőkkel és vegyi védelemmel)
ellátott papírlap, amely a jobb oldalán hosszanti irányban 10 mm széles irizáló nyomatot
tartalmaz, amelyen a „földátruházási biztonsági okmány” felirat látható. A nyomat olyan
nyomdatechnikai eljárással készül, ami a felirat másolását kizárja. A biztonsági okmány
tartalmazza ezen felül a következő feliratot nyomtatott formában: „Kizárólag földtulajdont
érintő jogügylet írásba foglalására használható.” A biztonsági okmány ára 60
Ft+ÁFA/lap, amelyet a jogi képviselő a járási földhivataltól vásárolhat meg.
4. Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II.
28.) KIM rendelet (MK 31.)
A jogszabály módosította többek között A társadalmi szervezetek nyilvántartásának
ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendeletet, A cégbejegyzési eljárás és a
cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletet, A civil
szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM
rendeletet, A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendeletet.
5. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
(MK 33.)
A 2014. április 1-jén hatályba lépő rendelet létrehozta a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet,
melynek feladata a magyar nyelvi örökség föltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a
kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése.
Tata, 2014. március 5.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

