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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról
1
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. februári testületi ülés óta eltelt időszakban- a Képviselő-testület tájékoztatása 

szempontjából – az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos 

lapjában:  

 

10/2014. (II. 25.) KIM rendelet 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról 

(MK. 2014. évi 28. szám) 

1. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2014. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: 

Jszr.) 79. §-a a következőkkel (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 „(1a) A jogszabály tervezetében a hatályba léptető rendelkezés hatálybalépését nem lehet 

önállóan meghatározni. Az ilyen jogszabályi rendelkezésnek a hatályba léptető rendelkezés 

hatálybalépését meghatározó részében történő végrehajtását a jogszabály egészének 

hatálybalépését meghatározó rendelkezés kizárja.” 

2. § A Jszr. 101. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A melléklet módosítására utaló módosító rendelkezést és a jogszabály tervezetének a 

melléklet módosítását tartalmazó mellékletét azonos időpontban kell hatályba léptetni.” 

 Ez a rendelet 2014. február 25. napján 19 órakor lépett hatályba. 

 

 

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 

Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról 

(MK. 2014. évi 31. szám) 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény végrehajtási rendelete 2014. március 15. napján lépett 

hatályba. A rendelet módosítja többek között: 

- a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM 

rendeletet, 

- a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/201. (II. 29.) 

KIM rendeletet, 

- a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő 

ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendeletet. 

 

 

68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 

Egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

(MK. 2014. évi 38. szám) 
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 (Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2014. évi 39. szám) 



6. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet módosítása 

6. § (1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban (a továbbiakban: birtokvédelmi 

eljárás) a Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit – a 2. §-ban foglalt kivétellel – kell alkalmazni.”  

 

(2) A 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek 

érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el.” 

 

E rendelet 2014. március 15. napján lépett hatályba. 

 

2013. évi V. törvény 

A Polgári Törvénykönyvről 

(MK. 2013. évi 31. szám) 

A nyolc könyvből és 1598 paragrafusból álló 2013. évi V. törvény, az új Polgári 

törvénykönyv 2014. március 15. napján lépett hatályba. 

Az új Ptk. Harmadik Könyve, a társasági anyagi jog integrálásával a jogi személyekről szól. A 

kft.-k esetében bevezeti az ügyvezetői tiltakozás intézményét több önállóan eljáró ügyvezető 

esetében.  

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével számos  

- pénzügyi,- és gazdaság tárgyú Korm. rendelet, 

- szociális tárgyú Korm. rendelet, 

- büntetőjogi tárgyú Korm. rendelet, 

- kulturális tárgyú Kormány,- és miniszteri rendelet, 

- agrár,- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendelet, 

- földügyi tárgyú miniszteri rendelet, 

- igazságügyi tárgyú miniszteri rendelet 

módosításra került. 

 

 

 

 

Békés, 2014. március 19. 

 

 

                                                                                     

                                                                               Tárnok Lászlóné 

                                                                                     jegyző 

 


