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Sorszám: I/2. 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

 

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. december 8-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. novemberi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjá-

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

 

Törvény 

 

2014. évi XLI. törvény 

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban Törvény). 

A Törvény módosítja  

  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt 

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényt 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt 

- hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt 

- a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt 

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt 

- a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt 

- a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvé-

nyeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 

CXIV. törvényt  
- az egyes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényt 

 

A Törvény az alábbiak szerint lép hatályba: 

 

- a Törvény – a (2)-(4) bekezdésbe foglalt kivételekkel – 2014. október 7. napján 

lépett hatályba 

- a  4.  §, az  5.  § (6)  bekezdés, a  7.  § (6)  bekezdés, a  11.  §, a  12.  § (1) és (3)  

bekezdés és a  14.  § 2014. november 5. napján lépett hatályba 

- a 2. § (4) bekezdés, az 5. § (4) bekezdés, a 7. § (5) bekezdés és a 9. § (4) bekezdés 

2015. január 1-én lép hatályba 

- az 1. § (1) bekezdés 2015. február 1-jén lép hatályba. 

 

(MK 2014. évi 137. száma) 
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2013. évi LII. törvény
2
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2013. évi LII. törvény 

előírja, hogy azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt 

eddig nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el, 2014. december 31-

éig nyilatkozniuk kell számlavezető bankjuknál, a tényleges tulajdonosukról. 

A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező 

hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi sze-

mélyek (például alapítványok, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni 

kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy 

nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg. A tényleges tulajdonos megjelölésének hiá-

nyában 2015. januárjától nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. Ha nincs olyan természetes személy, 

aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. 

Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett 

nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el. 

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyér-

telműen azonosítható és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént. A tényleges tulaj-

donos fogalma a 2007. évi CXXXVI törvény 3. § r) pontja szerint: 

·       ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiak-

ban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulaj-

doni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi sza-

bályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követel-

mények vonatkoznak, 

·       rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

·       rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

·       rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha 

a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezménye-

zetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képvi-

seletében eljár, továbbá 

·         re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosítá-

sukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkoza-

taik megfelelően rendelkezésre állnak. 
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 Forrás: http:// http://www.sutoipariegyesules.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:-a-

vallalkozasoknak-nyilatkozatteteli-koetelezettsege-van-a-szamlavezet-banknal-

&catid=17:jogszabalyfigyel&Itemid=55 
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KORMÁNYRENDELETEK 

 

252/2014. (X.2) Korm. rendelet 

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások fi-

nanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (továbbiakban 

Rendelet) 

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a  szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki: 

„(5b) A szociális foglalkoztatás 2015. évi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, a  2014. 

december  31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik, a  

támogatási időszak  2015. december 31-éig tart.” 

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 

30.) Korm. rendelet a következő 28. §-sal egészül ki: 

„28.  § (1) A  támogató szolgáltatás, a  közösségi alapellátások, az  alacsonyküszöbű ellátás, az  utcai 

szociális munka és a  krízisközpont 2015. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a  

2014. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosz-

szabbodik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások tekintetében a finanszírozási időszak 2015. december 31-éig 

tart.” 

A Rendelet 2014. október 5. napján lépett hatályba. 

(MK. 2014. évi 136. szám) 

 

260/2014. (X.15.) Korm. rendelet 

Egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban Ren-

delet) 

 

A Rendelet módosítja: 

 

- A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendele-

tet 

- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. ren-

deletet 

- A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról 

szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet 

- A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet 

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendele-

tet 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendeletet 

 

A Rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- 2014. október 16. napján lépett hatályba. Az 

5. alcím 2014. október 23. napján lépett hatályba. 

(MK. 2014. évi 141. szám) 

 

272/2014.(XI.5) Kormányrendelet 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről (a továbbiakban Rendelet) 
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A Rendelet szabályozza a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjét.  A Rendelet rendelkezik az önkormányzatok, önkor-

mányzati társulások, többségi önkormányzati befolyás alatt lévő gazdasági társaságok biztosítékadási 

kötelezettségeiről, továbbá a közmű és hulladékkezelési közszolgáltatást érintő beruházások támogatá-

sának feltételeiről. 

 

A Rendelet – a (2) bekezdésbe foglalt kivétellel – a 2014. november 6. napján lépett hatályba. A Ren-

delet 84.§ (1) bekezdésének m) pontja és a 205.§-a 2015. január 1. napján lép hatályba.  

 

276/2014. (XI.6.) Kormányrendelet 

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a kü-

lönleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) 

Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezés-

ről (a továbbiakban Rendelet) 

 

A Rendelet  szerint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti kivételi esetben nem indítható beszerzési eljárás a Kbt. 182. § (1) bekezdés 

12. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendelet hatálybalépéséig. A Rendelet 

értelmében továbbá hatályát veszti a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági 

érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. 

 

A Rendelet a 2014. november 7. napján lépett hatályba. 

(MK 2014. évi 152. szám) 

 

A Kormány tagjainak rendeletei 

 

5/2014. (X.31.) MvM rendelete 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának 

részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI.8) NFM rendelet módo-

sításáról (a továbbiakban Rendelet) 

 

A Rendelet módosítja a „TÁMOP” prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályaira 

illetve az egyes támogatási jogcímeiről szóló rendelet rendelkezéseit. A Rendelet kiegészül a 12/A. A 

Hátrányos helyzetű munkavállaló segítségével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez 

nyújtott támogatás szabályaival, valamint a 18/A. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését elő-

mozdító támogatásra vonatkozó szabályokról szóló pontokkal.  

 

A Rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- 2014. november 1. napján lépett hatályba. A 

6.§, a 16.§, a 19.0 (3) bekezdése és a 21.§ (2) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba. 

(MK. 2014. évi 148. szám) 

 

49/2014. (X.31.) BM rendelete 

A Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V.2) BM rendelet 

módosításáról (a továbbiakban Rendelet). 

 

A Rendelet módosítja a „Regionális vízi-közmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fej-

lesztéshez szükséges önerőre”, az „Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtására”, valamint az „Ivóvíz-

minőség javító program” rendelkezéseit. 

 

A Rendelet 2014. november 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2014. évi 148. szám) 

 

 

Békés, 2014. november 20. 

         Tárnok Lászlóné 

                      jegyző 


