JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

Jelen ismertető a 2014. április 19-e és május 20-a között a Magyar Közlöny 2014. évi 57-72.
számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2014. évi XVII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (MK 71.)
A törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a korábban már
bevezetett speciális kilakoltatási moratóriumok szabályait tartalmazó 303. §-a
újraszabályozásával valósítja meg a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását.
A kilakoltatási moratórium azon személyek ügyeiben marad fenn, akik devizakölcsön
szerződés adósai, továbbá azok ügyeiben, akiknek devizakölcsön szerződésből eredő egyéb
kötelezettség vagy devizakölcsön szerződést biztosító egyéb szerződésből kötelezettség
miatt kell a lakásukat elhagyni (pl. zálogkötelezettek). Nem befolyásolja a moratórium
meghosszabbítását az, ha bármelyik érintett szerződő fél személyében változás áll be:
mind a jogosulti, mind a kötelezetti jogutódlás esetében érvényesül a moratórium
meghosszabbítása (ha annak egyéb feltételei fennállnak).
A törvény nem érinti a téli kilakoltatási moratórium szabályait, az továbbra is
alkalmazandó.
A meghosszabbított kilakoltatási moratóriumról szóló rendelkezéseket nem lehet
alkalmazni akkor, ha ugyan devizahitel adós lakóingatlanának kiürítéséről lenne szó, a
lakás azonban - az azt megvásárló önkormányzat forrásainak felhasználásával - a
településen munkát vállalók elhelyezésére szolgál.
A törvény a lakóingatlanok kiürítésének folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazását
írja elő annak érdekében, hogy azok ügyeiben is érvényesülhessen a moratórium, akikre
már a korábbi moratórium-törvényt is alkalmazni kellett.
2. 2014. évi XVIII. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról (MK 71.)
A törvény elsődleges célja, hogy a képviselői megbízatással való összeférhetetlenségre, a
képviselők tiszteletdíjára, egyéb juttatásaira és a képviselőcsoportok számára biztosított
működési és ellátási keretek felhasználására vonatkozó szabályokat egyértelműsítse,
pontosítsa, és ezáltal a jogalkalmazást megkönnyítse.
3. 2014. évi XIX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a
nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról (MK 71.)
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4. A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett
körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM
rendelete (MK 58.)
A jogszabály hatálya a 2014. évre meghatározott erdőtervezési körzetek körzeti
erdőtervezésére és a körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásra terjed ki.
5. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 13/2014. (IV.29.) MNB rendelet (MK 60.)
2014. április 30-tól a jegybanki alapkamat mértéke 2,50%.
6. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet (MK. 60.)
A 2014. május 14-én hatályba lépett jogszabály rendelkezéseitől a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződés a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
7. A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (MK 61.)
A 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és
utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).
Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2014. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő).
A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2015. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. (szerda).
8. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet (MK 61.)
A 2014. szeptember 1-től hatályos jogszabály hatálya kiterjed
a) valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági
társaságra, természetes személyre (együtt: közétkeztető),
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményekre.
9. 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 31/2014. (V.5.) KIM rendelet (MK 63.)
A rendelet a választópolgárok számáról szóló adatszolgáltatások időpontját egészítetteegy
új időponttal, azaz a szavazókörnek adatot kell szolgáltatnia 7.00, 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00 és 18.30 órakor.
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10. Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról szóló 40/2014. (V. 5.)
EMMI rendelet (MK. 64.)
A jogszabály meghatározta a támogatás összegét a 2014. január 1-e és augusztus 31-e
közötti, valamint a 2014. szeptember 1-e és december 31-e közötti időszakokra.
11. Kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról szóló 41/2014. (V. 5.)
ME határozat (MK 64.)
Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott megbízatása 2014. május 5-i hatállyal megszűnt.
12. Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményéről szóló 1/2014. (V. 6.)
NVB közlemény (MK 66.)
A Nemzeti Választási Bizottság közzé tette az országgyűlési képviselők 2014. évi
választásának országosan összesített végleges választási eredményét.
13. Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY
határozat (MK 67.)
Az Országgyűlés az Alaptörvény 5. cikk (2) bekezdése és az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés tisztségviselőivé
választotta a következő képviselőket:
Elnök:

Kövér László (Fidesz)

Alelnök:

Jakab István (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
dr. Latorcai János (KDNP)
dr. Hiller István (MSZP)
Sneider Tamás (Jobbik)

Törvényalkotásért felelős alelnök:
dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
Jegyző:

Pócs János (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Móring József Attila (KDNP)
Gúr Nándor (MSZP)
Hiszékeny Dezső (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Schmuck Erzsébet (LMP)

14. Az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról szóló 12/2014. (V. 6.) OGY határozat
(MK 67.)
Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 7. §-a alapján az
Országgyűlés háznagyává választotta dr. Mátrai Mártát.
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15. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak
megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat (MK 67.)
Az Országgyűlés az Alaptörvény 5. cikk (3) bekezdése és az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján országgyűlési képviselőkből álló
állandó bizottságokat alakított (Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés
bizottsága, Gazdasági bizottság, Honvédelmi és rendészeti bizottság, Igazságügyi
bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mentelmi
bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Nemzeti összetartozás
bizottsága, Népjóléti bizottság, Vállalkozásfejlesztési bizottság), továbbá megválasztotta
azok tisztségviselőit és tagjait, valamint létrehozta a Törvényalkotási bizottságot.
16. A miniszterelnök megválasztásáról szóló 14/2014. (V. 10.) OGY határozat (MK 68.)
Az Országgyűlés az Alaptörvény 16. cikk (3) és (4) bekezdése alapján Orbán Viktort
miniszterelnökké megválasztotta.
17. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családi pótlékról szóló
szabályaival kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség
megállapításáról szóló 14/2014. (V. 13.) AB határozat (MK 69.)
Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Országgyűlés
mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családi pótlékról szóló szabályaiban
nem alakította ki az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésének és XVI. cikk (1) bekezdésének
megfelelően annak a lehetőségét, hogy a közös háztartásban, együtt nevelt gyermekek után
azonos mértékű családi pótlék járjon akkor is, ha az őket nevelő szülők házasságban, és
akkor is, ha élettársi kapcsolatban élnek egymással.
18. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.)
KIM rendelet (MK 72.)
A 2014. július 1-én hatályba lépő jogszabály az elektronikus anyakönyv bevezetésével
kapcsolatosan határozza meg az anyakönyvezési feladatok ellátásának szabályait. A
rendelet értelmében minden képviselő-testület hivatalában legalább egy, városban,
megyei jogú városban és fővárosi kerületben legalább két anyakönyvvezetőt kell megbízni
az anyakönyvvezetői feladatok ellátásával.

Tata, 2014. május 21.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

