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Sorszám: I/2. 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2013.februári testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az 

alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában: 

 

 

2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

(MK. 2013. évi 31. szám, 2013. február 26.) 

Az új Ptk. nyolc könyvből áll - Bevezető rendelkezések, Az ember mint jogalany, A jogi személy, 

Családjog, Dologi jog, Kötelmi jog, Öröklési jog és Záró rendelkezések -, a terjedelme pedig csaknem 

kétszerese a hatályosnak, ami javarészt abból fakad, hogy a családjog mellett a társasági jog anyagi 

szabályai is bekerültek a szövegbe. Az újonnan elfogadott polgári törvénykönyv 2014. március 15-én lép 

hatályba.  

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

(MK. 2013. évi 33. szám, 2013. február 27.) 

 

2009. március 31-én lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. Ezzel egyidejűleg hatályát veszítette a 80/1999. 

Korm. rendelet, amely szabályozta az engedély-köteles ipari tevékenységeket. A legfőbb változások a két 

rendelet között: 

1. települési illetékességből átkerült a telepengedélyezés a kistérség székhelye szerinti település 

jegyzőjéhez. 

2. a korábban kizárólag engedély-köteles ipari tevékenységek körét két részre bontotta a 358/2008. (XII. 

31.) Korm. rendelet. Egyrészt bejelentés-köteles, másrészt telepengedély-köteles tevékenységekre. 

3. korábban egy engedélyezési eljárásban 10-12 szakhatóság vett részt, ez a szám lecsökkent 3-4 

szakhatóságra. 

4. A telepengedély-köteles ipari tevékenységek továbbra is csak jogerős telepengedély birtokában 

végezhetőek, azonban a bejelentés-kötelesek a bejelentése megtételét követően folytathatóak. 

 

A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet az Alkotmánybíróság a 44/2012. (XII. 20.) AB határozata 2013. 

február 28-i hatállyal megsemmisítette. 2013. február 28-án hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 

valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 

A telepengedélyezés ismételten visszakerült a települési jegyzőkhöz, így a rendelet hatálybalépését 

követően ők illetékesek eljárni a kistérség székhelye szerinti település jegyzője helyett. A települési 

jegyzőknek az átvett iratanyagok felhasználásával új nyilvántartást kell készíteniük. Változás továbbá, 

hogy a telepengedélyezési eljárás ügyintézési határidejébe beleszámít a szakhatóságok ügyintézési 

határideje. A nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

tevékenységet folytató vállalkozások a jelen szabályozás szerint telepengedély-köteles tevékenységek. A 

korábbi szabályozás szerint ezek a bejelentés-köteles tevékenységek közé tartoztak, így vannak olyan 

vállalkozások, amelyek bejelentés alapján végzik jelenleg is ezeket a tevékenységeket. Az 57/2013. (II. 

27) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ezek tevékenységek folytatói a rendelet hatálybalépését 
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követő 30 napon belül kötelesek telepengedély iránti kérelmet benyújtani a jegyzőhöz. A tevékenységet a 

kérelem jogerős elbírálásáig ezek a vállalkozások folytathatják.  

 

Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság által kibocsátott tájékoztatás 

 

A közigazgatási Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság által 

kibocsátott tájékoztatás szerint a földhasználati nyilvántartási eljárással kapcsolatos – a 356/2007. 

XII.23.) kormányrendeleten alapuló – ügyintézés 2013. március 13. napjával azonnali leállításra került. 

Ettől az időponttól – egyéb rendelkezésig – nem kell bejelenteni az 1994. előtt „zártkert” kategóriába 

sorolt termőföldek művelőinek személyét. Az egyéb termőterületek földhasználatának bejelentési 

kötelezettsége változatlanul fennáll. 

 

Békés, 2013. március 21. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 
 


