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T Á J É K O Z T A T Ó  

 

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. február 23-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. februári testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szem-

pontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában: 
 

Törvény 

 

2014. évi LXXXV. törvény az egyes jogállási törvények módosításáról (a továbbiakban: 

Törvény) 
 

A Törvény módosítja: 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt; 

- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényt (a 

továbbiakban: Törvény). A törvény 3.  § (2)  bekezdés d) és e)  pontja helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki]  

„d) vezetői munkakört betöltő köztisztviselő vagy kormánytisztviselő, 

e) jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső köztisztviselői vagy kor-

mánytisztviselői munkakört tölt be.”; 

- A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényt; 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényt (a  továbbiakban: 

NAV tv.), melynek a 33/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A kormánytisztviselő, a pénzügyőr nem lehet 

a) helyi önkormányzati képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képvise-

lő tagja, 

b) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, 

c) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá 

d) nemzetiségi önkormányzat képviselője.”; 

- A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és 

az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása; 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 

(a továbbiakban: Mötv.), melynek a 36. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

(Az önkormányzati képviselő, valamint a  képviselő-testület bizottságának nem képvi-

selő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szük-

séges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet) 
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„i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság leg-

főbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jo-

gosultja.” 

Az Mötv. a) 70. § (1) bekezdésében a „törvényszékhez” szövegrész helyébe 

a „közigazgatási és munkaügyi bírósághoz”, 

b) 70.  § (2)  bekezdésében az  „a polgári perrendtartásról szóló törvény” szövegrész he-

lyébe az  „a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a  munkaviszonyból és a  munkavi-

szony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó” szöveg lép; 

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a  továbbiakban: Kttv.), 

melynek 1.  §-a a  következő f )  ponttal egészül ki: (E törvény hatálya) 

„f ) a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint” (terjed 

ki.); 

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és ha-

tályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2012. évi V. törvényt; 

- Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényt. 

 

A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba. 

 

(MK. 2014. évi 172. szám)  

 

2014. évi XCIII. törvény a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint 

egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 

 

A Törvény módosítja: 

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt; 

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvényt (a továbbiakban: Nytv.), melynek 5. §-a a következő (17) bekezdéssel egé-

szül ki: 

„(17) Központi címregiszter: 

az  állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól  

szóló törvényben meghatározott nyilvántartás.” Az Nytv. 9. § (3) bekezdés d) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: (A központi szerv Központi Okmánytárában – 

adatlapokon, illetve számítógépes adathordozón tárolva – kezeli:) 

„d) a 2015. január 1. napját megelőzően keletkezett területszervezési, közigazgatás-

szervezési, címváltozási iratokat.” Az Nytv. 14. § g) és h) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: (A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi for-

rásból gyűjtik:) „g) a címek tekintetében a központi címregiszterből automatikus adat-

átvétel; h) a helyi önkormányzat jegyzője (főjegyzője) által küldött értesítés 

a g) pontba nem tartozó, de a címnyilvántartás részét képező adatok vonatkozásában;” 

Az Nytv. 28/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A nyilvántartás központi szerve a lakcímbejelentés feltételeinek vizsgálata, 

a szállásadónak a lakcímbejelentéssel összefüggő jogosultságai érvényesítésének biz-

tosítása, valamint a  címhez kapcsolódó állami feladatellátás szervezésének megköny-

nyítése céljából kezeli a  települési címek, valamint a  lakcímbejelentéssel összefüggő 

szállásadói nyilatkozatok nyilvántartását (a továbbiakban: címnyilvántartás).” 

Az Nytv. 28/A. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A 

címnyilvántartás tartalmazza) 

„f ) az ingatlan elhelyezkedését leíró címkoordinátát, valamint a 2015. január 1. napját 

megelőzően keletkezett címek esetén a helyrajzi számot;” Az Nytv. 28/A. § (7) és 

(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(7) A  (2)  bekezdés a)–f )  

pontjában meghatározott címelemek a  központi címregiszterből történő, folyamatos,  
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automatikus adatátvétel útján a nyilvántartás részévé válnak. (8) A (2) bekezdés 

g) pontjában foglalt adatok címnyilvántartásba vételéről a jegyző gondoskodik.” 

Az Nytv. 28/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) A  (2)  bekezdés h)–

n)  pontjában foglalt adatok tekintetében a  nyilvántartásba vételről a  járási hivatal  

gondoskodik; 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt; 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt;  

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt (a továbbiakban: Inytv.), 

melynek 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) Az  ingatlanok címada-

tát az  ingatlan-nyilvántartás az  állami és önkormányzati nyilvántartások együttműkö-

désének általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Interop. tv.) megha-

tározott központi címregiszterből (a továbbiakban: KCR) történő automatikus adatát-

vétel útján származtatott adatként tartalmazza. 

- Az Inytv. IV. fejezete a következő alcímmel egészül ki: „A központi címregiszterből 

történő adatátvétel és a címképző szerv értesítésének szabályai 

25/A. § (1) E törvény rendelkezéseit a KCR-ből történő automatikus adatátvétel eseté-

ben, valamint a címképző szerv értesítése tekintetében ezen alcímben foglalt eltéré-

sekkel kell alkalmazni. (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatátvétel esetén az  ingatlan-

ügyi hatóság nem folytat le ingatlan-nyilvántartási közigazgatási hatósági eljárást.  

(3) Az  ingatlan címét érintő adatváltozás iránti bejelentést, megkeresést széljegyzés 

nélkül haladéktalanul érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, és a  bejelentőt, megke-

resőt tájékoztatni kell a  címképzésre jogosult szervről. A  kérelemhez csatolt okirato-

kat, ha azok más eljárás lefolytatásához nem szükségesek, a  kérelmező, megkereső 

részére vissza kell küldeni. (4) Az  ingatlan címadata a  KCR-ből történő automatikus 

adatátvétel (e törvény alkalmazásában a  továbbiakban: címadatátvétel) útján válik 

az ingatlan-nyilvántartás részévé. 25/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az alábbi válto-

zások átvezetéséről rendelkező, a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azo-

nosító kódot is tartalmazó határozatának a megküldésével tájékoztatja a címképző 

szervet:  

- a) a telekalakítás (ideértve a kisajátítási eljárásban történt változást is), 

- b) az épület feltüntetése és törlése, 

- c) az épület önálló ingatlanná alakítása, 

- d) a társas- és szövetkezeti házalapítás, ezzel kapcsolatos módosítás és megszünte-

tés. 

- (2) Az  ingatlan-nyilvántartásban létrejövő új földrészletek és egyéb önálló ingat-

lanok megnyitásra kerülő tulajdoni lapján, ha rendelkezésre áll  

- a) telekmegosztás esetén a telekalakítás előtti címadatot, 

- b) telekösszevonás esetén a telekalakítással érintett földrészletek címadatának 

közös elemeit, 

- c) a 19. § (3) bekezdése szerinti esetben a törzslap címadatát 

- „címképzés alatt” megjegyzéssel kell feltüntetni.”; 

- A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt; 

- A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényt; 

- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényt; 

- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt; 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 

(a továbbiakban: Mötv.), melynek a 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14/A.  § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely 

olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény szerinti épület található. (2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható  
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- a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jel-

legű közterületre alkalmazandó azonos, 

- b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a  közterületek megkülönböztetését le-

hetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 

- c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a  közterületek elnevezésére vonatkozó 

technikai feltételekkel ellentétes elnevezés. (3) Közterület élő személyről nem nevezhe-

tő el. (4) Települések egyesítése, területrész átadása, a  kerület határainak megváltoz-

tatása után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az  új település 

közterületnevei megfeleljenek a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott követelmé-

nyeknek.” 

- Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes tör-

vényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi 

CXX. törvényt; 

- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvényt (a továbbiakban: Ibtv.), melynek a 14. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: „(1) Az  e  törvény hatálya alá tartozó elektronikus in-

formációs rendszerek biztonságának felügyeletét – a  2.  § (3) és (4) bekezdésében 

meghatározott kivétellel – a Kormány által kijelölt hatóság látja el.”; 

- Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 

szóló 2013. évi CCXX. törvényt. 

 

A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2014. évi 183. szám) 

 

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. tör-

vény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosí-

tásáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja: 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt; 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt; 

- A sportról szóló 2004. évi I. törvényt; 

- A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényt; 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt; 

- A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. 

évi XLIII. törvényt; 

- A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvényt;  

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, melynek 106. § (11) be-

kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(11) Az országos nemzetiségi önkor-

mányzat főállású elnöke, elnökhelyettese tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, mű-

vészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelő szülői foglalkoztatási 

jogviszony kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más 

kereső foglalkozást nem folytathat, és e tevékenységet nem végezheti gazdasági társa-

ság személyesen közreműködő tagjaként, egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat 

el.” 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. szóló törvényt 
(a továbbiakban: Mötv.), melynek 36. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: [Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület 

bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a felada-

tainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet  



 

5 

 

- a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kor-

mánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó 

szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve] „aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, 

oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát 

el, illetve nevelő szülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;” Az Mötv. 72. § (2) bekezdé-

se helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az 1500 fő feletti lakosságszámú telepü-

lés főállású polgármestere – a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jo-

gi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelő szülői foglalkoztatási jogviszony 

kivételével – egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső 

foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő 

tagja.” 

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt. 

 

A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2014. évi 184. szám) 
 

Kormányrendelet 

 

353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továb-

biakban: Rendelet) 

 

A Rendelet módosítja: 

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azo-

nosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletet; 

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletet, 

mely alapján: A szociális intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében 

lehetővé vált az ideiglenes hatályú bejegyzések 2016. december 31-éig történő meg-

hosszabbítása. Ehhez a fenntartónak be kell nyújtania a határozatlan idejű bejegyzés-

hez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érde-

kében igényelt európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés 

másolatát. A meghosszabbításról a szociális és gyámhivatalnak 2015. március 31-éig 

kell döntenie, a döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzések hatá-

lya meghosszabbodik. 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendeletet; 

- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet; 

- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 

18.) Korm. rendeletet; 

- A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá 

tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat-és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 

15.) Korm. rendelet. 

 

A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2014. évi 185. szám) 

 

Békés, 2015. február 12. 

        Tárnok Lászlóné 

              jegyző 


