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Sorszám: Tárgy:
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Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Szabóné dr. Vass Orsolya jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. október 26-i testületi ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából — az alábbi Fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.
A legutolsó Figyelembe vett Magyar Közlöny a 2017. 87. szám.

I. Törvények

2017. évi CXVIII. törvény
a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes
bírósági nemperes eljárásokról

A törvény deklarálja, hogy a bírósági polgári nemperes eljárásokban - ha törvény
eltérően nem rendelkezik — az új, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel
kell alkalmazni.

A törvény első fejezete tartalmazza a bírósági nemperes eljárásokra vonatkozó
általános rendelkezéseket és a nemperes eljárások közös szabályait, míg a második fejezetben
az egyes eljárások (például az apaság vélelmének megdöntése iránti eljárás, a házassági
életközösség alatt a házastársi vagyonközösség közös kérelemre történő megszüntetése és
helyreállítása iránti eljárás. a holtnak nyilvánítási eljárás, a halál tényének megállapítása iránti
eljárás. az eltűntnek nyilvánítási eljárás) részletszabálvai találhatóak.

A törvény rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 66. szám)
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2017. évi CVII. törvény
a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strashourgi egyezmény
(CLNI 2012) kihirdetéséről

A törvény egwészről az uniós jogszabály magyarországi alkalmazását teszi lehetővé, továbbá
módosítja a viziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényt akként. hogy kimondja. hogy a
belföldi forgalomban résztvevő személyhajó és áwszállitó hajó, továbbá komp és gazdasági
célból üzemeltetett egyéb vízi jármű csak akkor vehet részt, ha az üzemben tartó a
szerződésen kívüli kára érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 166. szám)

2017. évi CXIX. törvény
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról

A jogszabály három tön’énymódosítást tartalmaz, ezek közül a legfontosabb változások:

.Aközjezvzökről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
Legfontosabb változás, hogy kiegészül a tönénv a közjegvzőnél letétbe helyezett
magánvégrendelettel kapcsolatos eljárás, valamint a közjegyzőnél letett
végrendeletnek a visszaadására irányadó rendelkezések részletes szabályozásával.

2. Az ellves közjeszvzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. tön’énv módosítása
A Magyar Ugyvédi Kamara 2017. december 31-i állapot szerint köteles átadni a
kamarai irattárban elhelyezett végintézkedések nyilvántartásba vett adatait a
Végrendeletek Országos Nyilvántartását vezető szakmai kamara részére. Az országos
nyilvántartás adattartalmának kiegészítésével Így a jövőben közjegyzők egyetlen
nyilvántanásból informálódhatnak. hogy tett-e az örökhagyó végintézkedést
közjegyző vagy ügyvéd előtt. A módosításnak köszönhetően a hagyatéki eljárások
intézése ajövőben lényegesen felgyorsulhat.

Hatálybalépés: 2017. december 1. és 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 166. szám)

2017. évi CXXII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X.
törvény módosításáról

I. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása következtében a szociális
szövetkezet. a kö2érdekü nyugdíjas szövetkezet. a korlátolt felelősségű társaság. az egyéni
cég. a közkereseti társaság és a betéti társaság bejeg2ésére irányuló eljárás illetékmentessé
vált.
2. A szövetkezetekrő) szóló 2006. évi X. törvény módosítsa révén az állam ezentúl a
nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat.
A nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell tzetni

Hatálybalépés: 2017. október 13.
(MK. 2017. évi 166. szám)
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2017. évi CXXV. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

A törvény értelmében a közigazgatási szabályszegési szankció az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban
megállapított jogszabálysértés (azaz közigazgatási szabályszegés) esetén alkalmazható.

A szankciós rendszer felépítése:
I. figyelmeztetés,
2. közigazgatási óvadék,
3. közigazgatási bírság,
4. tevékenység végzésétől történő eltiltás,
5. elkobzás.

A szankciók alkalmazásának az elve a fokozatosság lesz, ennek a megvalósulását hivatott
szolgálni a szankciót alkalmazó hatósági döntések adatainak a bejegyzését tartalmazó,
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása.

Hatá1ybaépés: 2019. január L
(MK. 2017. évi 171. szám)

2017. évi CXXX. törvény
a polgári perreadtartásról szóló 2016. évi CLXX. törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes törvények módosításáról

A polgári perrendtartásról szó’ó 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összeJggésben
nem kevesebb, mint 72 törvény módosításáról szóló törvénycsomag került elfogadásra. A
módosításokkal érintett legrelevánsabb jogszabályok: a Munka Törvénykönyve, a Polgári
Törvénykönyvröl szóló törvény, a csődtörvény és a végrehajtási törvény, a Szerzői jogi
törvény, a cégtörvény, az illetéktörvény, a gyermekvédelmi törvény, a civiltörvény a
közvetítői és a jogi segítségnyújtási törvények, a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló
törvény, a fizetési meghagyásról szóló törvény, továbbá módosulnak a hagyatéki eljárás
szabályai.

A közigazgatási perrendtartás szabályai és az általános meghatalmazások nyilvántartásáról
szóló törvény még a hatálybalépés előtt módosításra került.

A fentiekkel egyidejQleg a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény
hatálybaléptetéséről. végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejü rendelet 2018. január I.
napján hatályát veszti.

Hatálybalépés: 2017. december 31., 2018. január I.. 2018. január 2
(MK. 2017. évi 174. szám)
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2017. évi CXXXI. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról Szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Egyes alapfogalmak módosítása mellett bővül azon feltételrendszer. amikor a
termékdijköteles termék termékdiját nem kell megflzetni. Megemhtendő. hogy nevesitett
szabályok vonatkoznak a reklámhordozó papírra.

Hatálybalépés: 2018. Január I -

(MK. 2017. évi 174. szám)

2017. évi CXXXV. törvény
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

A módosítás gyakorlatilag kilakoltatási moratóriumot deklarál a következőképpen:
magánszemély kötelezettek esetében a lakóingatlanok végrehajtási eljárás keretében történő
kiürítésére november 15-étől április 30-áig nem kerülhet sor. A moratórium nem érinti az
önkényesen elfoglalt lakás kiürítését, valamint azokat az eljárásokat, amely során a
kötelezettekkel szemben korábban már rendbírságot szabtak ki

Hatálybalépés: 2017. november 11.
(MK. 2017. évi 182. szám)

2017. évi CXXXI V. törvény
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról

A törvény összesen 26 jogszabály módosítását tartalmazza.

Hatálybalépés: 2017. december 1., 2018.január 1.. 2018. május 10.. 2019.januúr I.
(MK. 2017. évi 182. szám)

2017. évi CXXXVI. törvény
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

A törvény összesen 52 jogszabály módosítását tartalmazza.

Hatálybalépés: 2017. november 18., 20l8.január 1., 2019.január 1.
(MK. 2017. évi 182. szám)

2017. évi CXLIV. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények,
valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó
törvények módosításáról

A törvénycsomag mintegy húsz jogszabály büntetőjogi tárgyú rendelkezéseit módosította.
Ezek közül eljárásjogi szempontból az egyik legjelentősebb változás. hogy más
eljárásjogokhoz hasonlóan, bevezetésre kerül az e-kapcsolattartás a büntető eljárásban is,
amelynek a szabályait a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult büntetőeljárásokra kell
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majd alkalmazni. A törvény értelmében az Ügyészség és a bíróság között kötelező lesz az
elektronikus kapcsolattartás. továbbá a védők is elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Hatálybalépés: 20l7. december3l., 20l8.január 1.. 2018. május 25., 2018.július 1.
(MK. 2017. évi 184. szám)

2017. évi CXLV. törvény
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos
módosításáról

A törvénycsomag a tőkepiacról, a befktetési vállalkozásokról. a kötelező gépjármű
felelősségbiztositásról szóló, illetve a bitelintézetekröl szóló törvényt viszonylag kisebb
terjedelmű módosítás érinti. Ezzel szemben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
törvény. az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény, valamint biztosítási tevékenységről
szóló törvényi módosítások elég jelentős terjedelműek.

A törvény a fentiekkel egidejüleg megvalósítja egyéb jogszabályok biztosítási és
pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációját Is.

Hatálybalépés: 2018.január 1. és 3., 2018. február23., 2018.július 1., 2019.január 1.
(MK. 2017. évi 184. szám)

II.A Kormány rendeletei

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó
részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Jelentősen megváltoztak a nyilvános értékesítés szabályai a felszámolási eljárásban, amely új
szabályokat a 2017. november 15-én és az azt követően közzétételre küldött értékesítési
hirdetményekre kell alkalmazni.

Hatálybalépés: 2017. október2o.
(MK. 2017. évi 168. szám)

A Kormány 301/2017. (X. 18.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.)
Korm.rendelet módosításáról

Változik a ‚.panzió fogalma: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás
kötelező; a hasznosított szobák száma legalább hat. de legfeljebb huszonöt. az ágyak száma
legalább tizenegy, de legfeljebb ötven.

Hatálybalépés: 2017. október 19.
(MK. 2017. évi 169. szám)
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A Kormány 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelete
az egységes elektronikuskárt a-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról

A rendelet a szolgáltatási szabályzatra irányadó rendelkezések, valamint a hatósági ellenőrzés
kereteit biztosító előírások mellett többek között kimondja, hogy a kártyakibocsátó, a
megszemélyésítő és a kártyaelfogadó NEK-hez csatlakozása hatósági eljárás keretében
történik, amelynek a részletszabályait a rendelet tartalmazza.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK. 2017. évi 174. szám)

A Kormány 308/2017. (X. 27.) Korm.rendelete
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szenekről,
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

A Klebelsber.z Központ feladatköre a következőképpen bővült: a köznevelési közfeladat
ellátásban részt vevő. tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények
tekintetében koordinálja a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós
programok ten’ezésével és lebonyolítúsával kapcsolatos feladatokat, valamint gondoskodik a
tankerületi központok pályázati és projekttevékenységének összehangolásáról.

A tankerületi központ feladatköre bővült azzal, hogy kiadja a köznevelési intézmények
szakmai alapdokumentumait, valamint ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában
meghatározott további feladatokat.

Ezen felül a rendelet értelmében a tankerület tankerületi tanácsot működtet, amely a
tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület. A
tankerüleli tanács célja: 1) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek,
célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos
oktatásirányítási célokkal; 2) a hosszú távú, átfogó. kőznevelés-igazgatási célok
összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén; valamint 3) a fenntartói stratégiai
döntések megalapozása.

Hatálybalépés: 2017. november4.
(MK. 2017. évi 174. szám)

A Kormány 309/20 17. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes vízgazdálkodási és kármentesitési célú beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Békés városa a rendeletben foglaltak szerint érintett a vizek kártétele elleni védekezést és
vizbázisvédelmi célokat szolgáló, vízgazdálkodási és kármentesítési célú projektekben.

Hatálybalépés: 2017. november4.
(MK. 2017. évi 174. szám)
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331/20 17. (XI. 9.) Korm. rendelet
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások
nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény év eleji
módosítása vezette be a „korai fázisú vállalkozás” fogalmát és azzal egyidejűleg, az arra
vonatkozó speciális szabályokat.

A rendelet a nyilvántartásba vételi szabályokat —így a nyilvántartásba vételi
kdtédumokat. a kérelem tartalmát, valamint az eljárási szabályokat.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a hatásköre lesz nyilvántartás vezetése.
Az a kérelmező. akinél legkorábban 2017. január I elsején fennálltak a

kormányrendelet szerinti előkritériumok. jogosult a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet
benyújtani.

Hatálybalépés: 2017. december9.
(MK.20lLévi 181. szám)

337/20 17. (Xl. 14.) Korm. rendelet
a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak
csökkentéséről

A Rendelet értelmében - az abban meghatározott feltételek szerint - a harmadik vagy további
gyermek születésére tekintettel a lakáscélú jelzáloghitel-tartozások csökkentésére, vissza nem
térítendő állami támogatás vehető igénybe.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK. 2017. évi 187. szám)

A Kormány 339/2017. (Xl. 14.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.)
Korm.rendelet módosításáról

A rendelet a közbeszerzési eljárás során a miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer használatának átmeneti különös szabálvaival egészíti ki a
módosított rendeletet.

Hatálybalépés: 2017. november 15.
(MK. 2017. évi 187. szám)

A Kormány 345/2017. (Xl. 16.) Korm. rendelete
az egyes foglalkoztatási1 valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A törvénycsomag több jogszabályi módosítása közül a legfontosabbak:

I. A közalkalmazottak jo’állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatókiiál működő szakszervezetek reprezentativitásának me1á1laDitásáról szóló
24/2011. (Ill. 9.) Köt-m. rendelet módosítása

A módosítás értelmében az adatokat legkésőbb a reprezentativitás
megállapítása évének október 15. napjáig
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a) az adatszolgáltatásra kötelezett
aa) Magyar Allamkincstár Területi Igazgatósága,
ab) fenntartó,
ac) munkáltawnál működő szakszervezet, szakszervezeti központ
a miniszternek elektronikus úton.
b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet,
szakszervezeti központ a fenntartónak,
önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzatjegyzőjének,
c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját
felettes szakszervezeti központjának
megküldi.

2. A vermek születése esetén az apát mezilletö pótszabadsá izénvbevételéről és a
pótszabadsáaual összefüö költségek metérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.)
Komi. rendelet módosítása

a) A Magyar Allamkincstámak az igénylő székhelye Vagy telephelye szerint
illetékes területi szerve (a továbbiakban: igazgatóság) ellenőrzi az apát
megillető pótszabadság alapján járó. kitizetett és elszámolt távolléti díj és
közterhei nyilvárnartását. annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a
kilizetést megelözöen a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített
nyomtatvány vagy elektronikus űrlap adatainak formai, tartalmi és összegszerű
ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kitizetett
költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

b) A munkáltató az apát megillető és részére kitizetett távolléti díj és annak
közterhei megtédtését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy
elektronikus űrlapon — március 3i-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig,
valamint december 31 -éig — kérelmezheti. Az igazgatóság a benyújtási
határidöt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott — negyedéven
belül összesített — összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj
és annak közterhei legkésőbb a kilizetéstől számított három évig számolhatóak
el.

Hatálybalépés: 2017. november 17. és 2017. deeember2.
(MK. 2017. évi 187. szám)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzet2azdasái miniszter 32/2017. (X. 18.) NGM rendelete
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

Az új rendeletet először. a 2018-ban kezdődö adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó
nyilvántartásokra kell alkalmazni. A rendelet előírásainak az alkalmazását - ha a nyilvántartás
elkészítésének határideje nem korábbi, mint a rendelet hatálvbalépésének a napja-, akkor a
2017. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítésére is
választhatja az adózó. Amennyiben a nyilvántartás-készítési határidő 2017. október 17.
napját követő idöpontban van — feltéve, hogy az adózó nem választja az Új rendelet
előírásainak az alkalmazását -‚ a 22/2009. (X. 16.) PM rendelet szerint kell a kötelezettséget
teljesíteni.
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A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő
nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet.

Hatálybalépés: 2017. november 17.
(MIK. 2017. évi 169. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos
kirándulások biztonságáról

Az új szabályozás értelmében a következö feltételeknek kell megfelelni a Magyarország
területén kívülre irányuló autóbuszos kirándulás esetén:

a) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és
04:00 óra között nem közlekedheL kivéve. ha elhárithatatlan külső ok — Így
különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés —

miatt e tilalom nem tartható be.
b) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak

ba) meg kell felelnie a közúti jármüvek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (lV.l2.)
KöHEM rendelet 112/A. *-ában foglalt műszaki feltételeknek,

bb) rendelkeznie kell digitális menetiró készülékkel, és
bc) az autóbusz elsö Forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem

haladhatja meg a 13 naptári évet.

Az országhatárt átlépő autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés.
amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás
lebonyolításához a közúti jármüvezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott
betegséggel (obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezeöt biztosít.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MIK. 2017. évi 169. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
a vezetői megbizással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek
vezetőképzéséről

A rendelet a vezeztőképzés részletszabályai között meghatározza a szociális ágazati
vezetőképzésen résztvevő kötelezetti kört. a képzés szintjeit, a vizsgák menetét, a
tanúsítványra vonatkozó formai és tartalmi kritédumokat.

A vezetöképzés a szociál- és nyugdíjpolitikáért Felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik, amely
oktatási programot a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, valamint
intézkedik annak a Szociális Agazati Portálon történő közzétételéről.

A vezetőképzést a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége végzi.

A rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és
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• szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező személy első képzési idöszaka
2020. december 31-éig tart.

• szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rende]kező személy első képzési
időszaka 2019. december 31-éig tart. (Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést
kell teljesítenie.)

• pedagógus-szakvizsgára irányuló képzésen részt Vevő személy első képzési időszaka
2020. december 31-éig tart. (Az első képzési idöszak alatt az alapozó képzést kell
teljesíteni.)

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 169. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 26/201 7. (X. 18.) EMNII rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A módosítással érintett jogszabályok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (Xl. 24.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (L. 7.)
SZCSM rendelet, valamint a gondozási szükséglet. valamint az egészségi állapoton alapuló
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.
(XII. 22.) SZMM rendelet.

Hatálybalépés: 2017. október 19. és 2018. január I.
(MK. 2017. évi 169. szám)

A földművelésügyi miniszter 51/20 17. (X. 13.) [M rendelete
az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról

A rendelet az agrárágazatban a 2017. évben igénybevehető támogatási formákat rögzíti
akként, hogy az egyes támogatásoknál meghatározza az összesen, valamint az
egységnyi/egyedenként igénybe vehető támogatási limitet.

Jó hír a gazdálkodóknak: a rendelet rögzíti. hogy még a 2017. év során kifizetésre kerül a
hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása, az átmeneti nemzeti tejtámogatás, valamint az
extenzifikációs szarvasmarhatadás átmeneti nemzeti támogatása, mhz 2017. október 16.
napjától e1ölez kiftzetésekre lehet számítani az egységes területalapú támogatás, az éghajlat és
környezet szempontjából előnyös mezögazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás. a
termeléshez kötött közvetlen támogatás és fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
esetében.

Hatálybalépés: 2017. október 14.
(MK. 2017. évi 167. szám)
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A NlaEyar Nemzeti Bank elnökének 25/2017. (X. 27.) és 26/2017. (X.27.) NINB rendeletei

2017. október 30. napján a Magyar Nemzeti Bank — a reformáció meghirdetésének 500.
évfordulója alkalmából — „Reformáció” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű.
valamint 10000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

Hatálybalépés: 2017. október3o.
(MK. 2017. évi 174. szám)

V. Országgyűlési határozatok

A vizsgált időszakban releváns országgyülési határozat nem került elfogadásra.

VI. Kormányhatározatok

A vizsgált időszakban releváns kormányhatározat nem került elfogadásra.

Békés. 2W7. november2o.

Támok Lászlóné
jegyző
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