. sz. melléklet

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 157-171. számaiban megjelent jogszabályokból
tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK

1. 2014. évi LXII. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
végrehajtásáról (MK 159.)
2. 2014. évi LXIII. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról (MK 159.)
3. 2014. évi LXIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről (MK 159.)
4. 2014. évi LXV. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb
védelme érdekében szükséges módosításáról (MK 159.)
A 2014. december 21-én hatályba lépő módosítás szerint nem évül el a büntethetősége a
Btk. XIX. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények című
fejezetében felsorolt meghatározott, ötévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő
bűncselekményeknek, ha a bűncselekmény sértettje a bűncselekmény elkövetésekor a
tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
5. 2014. évi LXVI. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (MK 159.)
6. 2014. évi LXVII. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei
2014. évi módosításának kihirdetéséről (MK 159.)
7. 2014. évi LXVIII. törvény
Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003.
május 15-en kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről (MK 160.)
8. 2014. évi LXIX. törvény
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság es a Norvég Királyság között az
Európai Unió tagállamai, valamint Izland es Norvégia közötti átadási eljárásról szóló
Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok

megtételéről (MK 160.)
9. 2014. évi LXX. törvény
Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről
(MK 160.)
10. 2014. évi LXXI. törvény
Egyes önkormányzatokat érintő torvények módosításáról (MK 160.)
A törvény módosította többek között A helyi önkormányzati képviselők es polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. torvény, A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. torvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.
11. 2014. évi LXXII. törvény
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések es a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. torvény és ehhez kapcsolódóan más torvények
módosításáról (MK 160.)
A jogszabály módosította többek között A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt, A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, A
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
12. 2014. évi LXXIII. törvény
Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról (MK 160.)
A jogszabály módosította többek között az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényt, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi
XXXVIII. törvényt, A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényt
13. 2014. évi LXXIV. törvény
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (MK 161.)
14. 2014. évi LXXV. törvény
Az európai területi társulásról (MK 168.)
15. 2014. évi LXXVI. törvény
A tudományos kutatásról, fejlesztésről es innovációról (MK 168.)
16. 2014. évi LXXVII. törvény
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről (MK 168.)

és

a

17. 2014. évi LXXVIII. törvény
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. torvény és egyes kapcsolódó
torvények módosításáról (MK 168.)
18. 2014. évi LXXIX. törvény

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
módosításáról (MK 168.)
19. 2014. évi LXXX. törvény
Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről
a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről (MK 169.)
20. 2014. évi LXXXI. törvény
Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről
Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről (MK 169.)
21. 2014. évi LXXXII. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási
Megállapodás kihirdetéséről (MK 169.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (MK 158.)
A módosítások többsége a rendelet kihirdetését követő naptól hatályos.

2.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (MK 158.)
A jogszabály értelmében a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható
működési költségvetési támogatás az egy települési és területi nemzetiségi
önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de
legfeljebb ötven fő,
b) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.
A feladatalapú költségvetési támogatásra a költségvetési év január 1-jét megelőző tizenkét
hónapban működő és működési költségvetési támogatásban részesülő települési
nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, ha
a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre
vonatkozó jegyzőkönyvét és
b) – az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt
képviselő-testületi ülés egyikén került sor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a
fővárosi és megyei kormányhivatal részére a testületi üléstől, illetve a közmeghallgatástól
számított 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 5-éig benyújtja.

3. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (MK
161.)
A Tatai járás a járások – komplex mutató alapján - emelkedő sorrendbe állított listája
alapján a 154. helyet foglalja el.
4. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra

és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló
296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelete (MK 163.)
A rendelet 2014. december 1-én lépett hatályba.
5. A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez
szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet (MK 171.)
Az e rendeletben meghatározott szakmai mutatókat a 2015. évi munkatervben kell először
alkalmazni.
6. Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az
államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás
számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.
13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet
(MK 171.)
A rendelet főszabályként a kihirdetését követő napon lep hatályba.

Tata, 2014. december 11.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

