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T Á J É K O Z T A T Ó  
 
 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. augusztus 28-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. júniusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szem-

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

 

 

TÖRVÉNYEK 

 

2014. évi XXXV. törvény 

Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról  

(MK. 2014. évi 95. szám) 
 

1. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásá-

ról szóló 1991. évi XXXIII. törvény módosítása 

„7. § Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII.  törvény 22.  § (6) és (7)  bekezdésében  „kultúráért” szövegrész he-

lyébe a „kulturális örökség védelméért” szöveg lép.” 

 

2. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása 

„14. § A területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.  § (1)  

bekezdés b)  pont bf )  alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai: 

a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében:) 

„bf ) dönt a Kutatási és Innovációs Alap felett rendelkezési jogot gyakorló miniszternek 

a Kutatási és Innovációs Alap megyei önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközeinek fel-

használásáról.” 

 

„15. § A területfejlesztésről és а területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15.  §-a a  

következő (13а)  bekezdéssel egészül ki: 

„(13a) A térségi fejlesztési tanács (8) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tagja 

a térségi fejlesztési tanácsban végzett tevékenysége után díjazásra nem jogosult.” 

 

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény mó-

dosítása 

„20. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

a) 5.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „régészeti örökség és a  műemléki értékek” szövegrész 

helyébe a „kulturális örökség” szöveg, 

b) 57/A. § (4) bekezdésében a „kultúráért” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelmé-

ért” szöveg lép.” 

 

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása 

„37. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 6. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 



 

2/3 

„6.  § A  kulturális örökség védelmének keretében a  védelem összehangolását és irányítását, 

ágazati felügyeletét, továbbá a  kulturális örökség védelmével összefüggő feladatokat ellátó, 

kormányrendeletben meghatározott eljáró hatóságot (a továbbiakban: hatóság) a  kulturális 

örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.” 

 

„38. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdése 

a következő o)–s) ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa) 

„o) kulturális javak védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére vonatkozó szabá-

lyokat, 

p) a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályait, 

q) a kulturális javak nyilvántartásának szabályait és – az adópolitikáért felelős miniszterrel 

egyetértésben – az ezzel összefüggő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a fizetésre vonat-

kozó egyéb szabályokat, 

r) az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  kulturális javak kivitelének engedé-

lyezésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint 

megfizetésének részletes szabályait, 

s) az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek közül az arra érdemesnek tartott 

helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokat.” 

 

5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény módosítása 

„43. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

a)  138.  § (5)  bekezdésében az „a közigazgatás-szervezésért” szövegrész helyébe az „az 

igazságügyért” szöveg, az „A közigazgatás-szervezésért” szövegrész helyébe az „Az igazság-

ügyért” szöveg, 

b)  174.  § (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés d)–f )  pontjában és (5)  bekezdésében az „a 

közigazgatás-fejlesztésért” szövegrész helyébe az „az igazságügyért” szöveg, 

c) 174.  § (6)  bekezdésében a  „miniszterrel és” szövegrész helyébe a  „miniszterrel, az  

igazságügyért felelős miniszterrel, az informatikáért felelős miniszterrel és” szöveg, 

d) 175.  § (4)  bekezdésében a  „miniszterrel” szövegrész helyébe a  „miniszterrel és az  

igazságügyért felelős miniszterrel” szöveg, 

e) 175.  § (5)  bekezdésében a  „miniszterrel” szövegrész helyébe a  „miniszterrel és az  

igazságügyért felelős miniszterrel” szöveg 

lép.” 

 

6. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása (a továbbiakban: Törvény) 

„ 61. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1)–(2) bekezdései helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A  rábízott állami vagyon felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem 

rendelkezik – az  MNV Zrt. gyakorolja. 

(2) A tulajdonosi jogokat 

a) az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Magyar 

Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a kormányzati tevékenység összehangolá-

sáért felelős miniszter, 

b) azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a  Nemzeti Földalapba 

tartozik, az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az  

agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint 

annak végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, 

c) az Egészségbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében az egészségbiztosításért felelős 

miniszter, 
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d) a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében a nyugdíjpolitikáért felelős minisz-

ter gyakorolja.” 

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

„(2a) A  2.  §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében – e  törvény keretei 

között – az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok 

meghatározott részének gyakorlóját 

a) a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a  (2)  bekezdés a)  pontjá-

ban meghatározott gazdasági társaságok tekintetében, 

b) a miniszter az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami vagyoni kör tekinteté-

ben az Áht. szerinti központi költségvetési szervek, ezek intézménye, továbbá a  100%-ban 

állami tulajdonban álló gazdasági társaságok közül a joggyakorlás szabályainak meghatáro-

zásával meghatározott időtartamra rendeletben kijelölheti.” 

 

„ 62. § A törvény 71. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Felhatalmazást kap a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, 

hogy a  3.  § (2a)  bekezdés a)  pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló személyét, a  tulajdo-

nosi joggyakorlással érintett vagyoni kört, a  tulajdonosi joggyakorló jogainak és kötelezett-

ségének körét, a  joggyakorlás szabályait, időtartamát rendeletben határozza meg.” 

 

7. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása 

 

„ 83. § A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 140. § (1) bekezdése a következő 

m) ponttal egészül ki: 

(A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását a következő szervezetek vagy 

személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütköző magatartás 

vagy mulasztás jut tudomásukra:) 

„m) a közbeszerzésekért felelős miniszter.” 

 

A KORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI 

 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet) 

(MK. 2014. évi 72. szám) 
A Rendelet az anyakönyvezést végző hivatalokra és az anyakönyvvezetőkre vonatkozó általá-

nos szabályokat, és az egyes eljárásokra vonatkozó részletszabályokat, az anyakönyvi okirat 

tartalmi elemeit, valamint az iratkezelésre és az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza. 

A Rendelet 2014. július 1. napján lépett hatályba. 

 

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI 

 

2/2014. (VI. 6.) NVB közlemény 

Az Európai Parlament tagjai 2014. évi választásának eredményéről (a továbbiakban: 

Közlemény) 

(MK. 2014. évi 79. szám) 
A Közlemény tartalmazza a névjegyzékek adatainak és a szavazók számának országos össze-

sítését, valamint a választás országos listás eredményét és az országos listákon mandátumot 

szerzett jelölteket. 

 

Békés, 2014. augusztus 21. 

 

         Tárnok Lászlóné 
                      jegyző 


