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Sorszám: I/2. 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. április 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. márciusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempont-

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

 

Törvények 
 

 

2015. évi IX. törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja a köznevelés közfeladataira, valamint a feladatellátásra kötelezettekre vonat-

kozó rendelkezéseket. A módosítás értelmében azon települési önkormányzatok, amelyek illetékes-

ségi területén elhelyezkedő, helyi önkormányzat tulajdonában álló épületben az állami intézmény-

fenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény működik, ott a helyi önkormányzati 

képviselők választását követő év június 15. napjáig a települési önkormányzatnak nyilatkoznia kell, 

hogy a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 

1. napjától el kívánja látni, vagy a működtetői feladatokat nem vállalja. A határidő elmulasztása 

jogvesztő hatályú. A nyilatkozat hiányában a Törvény szerint a helyi önkormányzat köteles az in-

tézmény működtetésére 3000 főt meghaladó lakosságszám esetén, ez alatt pedig a működtetői fela-

datokat az állami intézményfenntartó központ látja el. 
 

A Törvény 2015. március 25. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 37. szám) 
 

 

2015. évi XI. törvény 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény kiegészíti a Polgári Perrendtartás rendelkezéseit a Törvényszék hatáskörébe tartozó a 

képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított perekre vonatkozó szabályok-

kal. 
 

A Törvény 2015. április 2. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 40. szám) 
 

 

 

2015. évi XII. törvény 

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja többek között 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény nyilvántartásból történő adatszolgáltatás szabályaira, illetve 
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- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból 

történő rendszeres adatátadásra vonatkozó rendelkezéseit. 
 

A Törvény 2015. március 30. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 40. szám) 
 

 

2015. évi XXXII. törvény 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja többek között 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, 

- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, 

- A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényt (a  továb-

biakban: Bjt.): A Bjt. 217.  § (3)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha a járásbírósági vagy a közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnökök száma  

a) az ülnökök választása eredményeként 

b) az ülnöki megbízatás bármilyen okból történő megszűnése miatt, vagy 

c) a bírósági ügyforgalom jelentős növekedése miatt nem elegendő, és ez  veszélyez-

teti a  bíróság működését, az  ülnöki feladatokat a  törvényszék elnöke által meghatá-

rozott rendben azon törvényszékhez megválasztott ülnökök is elláthatják, amelyek il-

letékességi területéhez az érintett járásbíróság, illetve a közigazgatási és munkaügyi 

bíróság tartozik”; 

     - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt, 

     - az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényt, 

     - a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

 szóló 2012. évi XCIII. törvényt. 

 

A Törvény 2015. április 15. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 47. szám) 

  

2015. évi XLIV. törvény 

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról (a továb-

biakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja többek között 

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

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. tör-

vényt, 

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

Az Inytv. 5/B.  §-a helyébe a  következő rendelkezés lép: „25/B.  § (1) Az  ingatlan-

ügyi hatóság a  központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben  

meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az  alábbi változások átvezetéséről rendel-

kező – szövetkezeti házi vagy társasházi ingatlan esetén az  alapszabályban, illetve 

az  alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot tartalmazó – határozat, a  

címkoordinátákat és az  ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot is tartalmazó adat-

lap, valamint a záradékolt változási vázrajz megküldésével tájékoztatja a címképző 

szervet: a) telekalakítás (ideértve a kisajátítási eljárásban történt változást is), b) 

épületek feltüntetése és törlése, c) épület egyéb önálló ingatlanná alakítása, d) tár-

sas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás és megszüntetés. (2) 

A  címképző szerv (1)  bekezdés szerinti tájékoztatásával egyidejűleg az  

ingatlannyilvántartásban létrejövő, a  központi címregiszterről és címkezelésről szó-

ló kormányrendelet hatálya alá tartozó új földrészletekre és egyéb önálló ingatlanok-

ra megnyitott tulajdoni lapon az  ingatlan címadata helyén a „címképzés alatt” meg-
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jegyzést kell feltüntetni. (3) A  „címképzés alatt” megjegyzés a  címképzési eljárást 

követő címadatátvétellel egyidejűleg automatikusan törlődik az érintett ingatlan tu-

lajdoni lapjáról. (4) Az ingatlanügyi hatóság a címképző szerv részére 

az (1) bekezdés szerinti tájékoztatását elektronikus formában is teljesítheti”; 

- a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényt. 

 

A Törvény 2015. május 4. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 57. szám) 

  
 

Kormányrendeletek 
 

38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 

A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (a továb-

biakban: Rendelet) 
 

A Rendelet módosítja többek között: 

- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletet a műemléki védelem alatt álló temetőben, temető-

részen, illetve műemlék sírjel, sírépítmény vagy azok védett csoportja tekintetében, 

- az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet, 

- a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 

7.) Korm. rendeletet, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölésről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 

- az építészeti beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendeletet, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, 

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, 

- az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott 

köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbkép-

zésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet. 
 

 

A Rendelet 2015. március 26. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 29. szám) 
 

 

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról (a továbbiakban: 

Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza többek között az örökségvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölé-

sére, a régészeti örökség védelmére, a megelőző feltárás részletes szabályaira, a nagyberuházással 

kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályaira, a műemléki értékek védelmére, a védett 

műemléki érték restaurálásának követelményeire, illetve a régészeti örökség és műemlékvédelmi 

eljárásokra vonatkozó legfontosabb szabályokat. 
 

A Rendelet 2015. március 12. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 29. szám) 
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62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: 

Rendelet)  
 

A Rendelet tartalmazza az önkormányzati ASP központ  

- működtetőjére és működtetési feladatokra, 

- szakrendszereivel kapcsolatos egyes hatáskörökre,  

- az üzemeltetésre, illetve 

- a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat. 
 

A Rendelet módosítja továbbá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelmé-

nyeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerre, 

illetve a kiadmányozásra vonatkozó rendelkezéseit. 
 

A Rendelet 2015. március 25. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 38. szám) 
 

 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

(a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, valamint a járási (fővárosi kerü-

leti) hivatalokra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, többek között az illetékességi, hatásköri 

szabályokra; a kormányhivatal irányítására; az ellenőrzésre; a kormánymegbízott feladataira, a 

kormányhivatalok és járási hivatalok feladataira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A Rendelet 

emellett hatályon kívül helyezi a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 

28.) Korm. rendeletet, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Korm. rendeletet. 
 

A Rendelet 2015. március 31. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 42. szám) 

 

69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak 

zárásával összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásá-

nak rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása érinti az önkormányzati kedvezmé-

nyezett által megvalósítandó projekt támogatása kifizetésének feltételrendszerét is. 
 

A Rendelet 2015. március 31. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 42. szám) 

 

A Kormány tagjainak rendeletei 
 

6/2015. (III. 6.) IRM rendelet 

Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról (a továbbiak-

ban: Rendelet) 
 

A Rendelet módosítja többek között a szakvizsga szervezésére, a tanfolyam időtartalmára, illetve a 

vizsgára vonatkozó szabályokat. 
 

A Rendelet 2015. március 9. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 27. szám) 
 

 

 



 

5 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 

A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, vala-

mint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól (a 

továbbiakban: Rendelet) 

A Rendelet tartalmazza többek között a régészeti örökség és műemléki értékekkel kapcsolatos nyil-

vántartásra, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely és nyilvántartott műemléki érték védetté nyil-

vánításának előkészítésére vonatkozó szabályokat. A jogszabály a polgármester véleményének ki-

kéréséről rendelkezik a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során. 
 

A Rendelet 2015. március 12. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 29. szám) 
 

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet módosítja többek között a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletet. A módosítás értelmében a háziorvos választás elősegítése 

céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlap-

ján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának or-

vosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. 
 

A Rendelet 2015. március 31. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 42. szám) 

 
 

Az Országgyűlés határozatai 

 

Az Országgyűlés 20/2015. (V. 4.) OGY határozat 

A magyar védőnők napjáról (a továbbiakban: Határozat) 

 

A Határozat értelmében az országgyűlés tiszteletét kifejezve a lakosság magasabb szintű ellátása 

érdekében egészségmegőrző, egészségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, család- és 

nővédelmi tevékenységet folytató, hivatását gyakorló szakemberek előtt, a Magyar Örökség Díjas 

magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2015. június 13. napját a 

magyar védőnők napjává nyilvánítja. Az országgyűlés felhívja az érintett egészségügyi szolgáltató-

kat, intézményeket, társadalmi szervezeteket, és egyúttal felkéri a lakosságot, hogy a védőnői szol-

gálat megbecsülésének kinyilvánításaként 2015. június 13. napját közösen, méltó keretek között 

ünnepeljék meg. 

 

A Határozat 2015. május 5. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 61. szám) 

 
 

 

 

Békés, 2015. május 20. 

 

 

 

 

        Tárnok Lászlóné 

              jegyző 


