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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. november 30-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 2018. évi 7. szám.

A 2018. évi orszáEvűlési képviselők választásával kapcsolatban, a MaEvar Közlönyben
(2018. évi 1. szám és 3. szám) meEjelent io2szabálvok, határozatok:

1) 1/2018. (I. 3.) IM rendelet - Az országgyűlési képviselők választásán a választási
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a
választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról

2) 2/2018. (I. 3.) IM rendelet - Az országgyűlési képviselők választása költségeinek
nomiatíváiról, tételeiről. elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

3) 3/2018. (1. 11.) IM rendelet - A 208. április 8. napjára kitűzött országgyűlési
képviselő-választás eljárási határidöinek és határnapjainak megállapításáról

4) 2/2018. (I. 11.) KE határozat - Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választása időpontjának kitü2éséről

I. Törvények

2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéröl

Az Új adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza az adókötelezettségek teljesítésének
általános és részletes szabályait.
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A törvény hatálya - bizonyos kivételekkel - nem terjed ki az uniós vámjog végrehajtásáról
szóló törvény szerinti beflzetésekre, valamint a társadalombiztosítási ellátásokra.

A törvény főszabályként a hatálybalépését követően indult eljárásokban, illetve a
hatálybalépését követően esedékessé váló kötelezettségekre alkalmazandó.

Hatálybalépés: 2018. január 01., 2018. július 01., 2019. január 01.
(MK. 2017. évi 192. szám)

2017. évi CXLIX. törvény
egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges
módosításáról

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása értelmében a nemi élet
szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetőit, ha tettüket 18. életévét be
nem töltött személy sérelmére követték el, véglegesen el kell tiltani bármely olyan
foglalkozástól, egyéb tevékenységtől. amelynek keretében kiskorúak nevelését, felügyeletét,
gondozását, gyógykezelését végzik, illetve velük egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban
állnak. Hasonló szabályozás vonatkozik a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény
elkövetőjével szembeni büntetéskiszabás esetére is, ilyenkor azonban méltánylást érdemlő
esetben az eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.

Hatálybalépés: 2017. december 1.
(MK. 2017. évi 192. szám)

2017. évi CLIX. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról

A törvény összesen 109 törvénymódosítást tartalmaz. Módosul többek között a számviteli
törvény és számos adótörvény, az illetéktörvény, a társadalombiztosítási ellátásokról szóló
törvény, a foglalkoztatási törvény, a csődtörvény, a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény és
a nyugdíjtörvény.

Hatálybalépés: 2017. november24., 20l8.január 1., 2018.július 1., 2019.január 1.
(MK. 2017. évi 193. szám)

2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

A törvény önállóan rendezi az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások
szabályait. Az egyik legjelentősebb változás, hogy a törvény előírásait nemcsak az állami adó
és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóságot megillető fizetési kötelezettségek
végrehajtása során, hanem főszabályként azokban önkormányzati hatósági végrehajtási
ügyekben is alkalmazni kell, amelyet az általános közigazgatási rendtartás alapján az
adóhatóság foganatosít.

Az adóhatóság fog eljárni a köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb
tartozások végrehajtása során, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli cl.
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Az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokban — eltérő rendelkezés hiányában —

az adóigazgatási rendtartás és az adózás rendjéről szóló törvény szabályait, továbbá
háttétjogszabályként a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályait is
alkalmazni kell.

Katálybalépés: 2018. januári.
(MK. 2017. évi 193. szám)

2017. évi CLXXVII. törvény
a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális
erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről

A törvény a Büntető Tön’énvkönyvről szóló 2012. évi C. törvényt módosítja a 12 év alatti
sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények büntetési tételét figyelembe véve azt. ha az
elkövető a sértett hozzátartozója. nevelését, felügyeletét vagy gondozását ellátó személy,
illetve hatalmi vagy befolyási viszonyban áll a sértettel.

Hatálybalépés: 2018. januárI.
(MK. 2017. évi 207. szám)

2017. évi CLXXVIII. tön’énv
az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

A törvény Összesen 8 törvény módosítását tartalmazza.

A legfontosabb módosítások:
1) a kötelező’ ezészséQbizíosítás ellátásairól szóló 1997. Évi LXXXIII. türvény:

változnak a csecsemőgondozási díj jogosultsági feltételei
• ezentúl fellebbezésnek van helye a társadalombiztosítási kitizetőhelynek az

egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával,
valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen

2 szociális igazgatásról ás szociális ellárásokról szóló 1993. évi UI. türvény:
• változik a „rendszeres pénzellátás” fogalmi köre
• módosul azok köre, akik nem jogosultak ápolási díjra
• bevezetésre kerül a „tartós ápolást vég:ők idővkwl íómogatáscí

3) gyermekek védelméről ás a e-j’ámügyi igazQatásról szóló 1997. évi XL törvény:
• módosultak a munkahelyi bölcsődékre vonatkozó előírások
• a települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói

nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig, mini bölcsőde a
szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszárna legfeljebb 50%-áig az
ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja. Feltéve, hogy az ellátási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi
bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja

4) családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. to vény:
• változik a törvény hatálya
• a törvényben meghatározott esetekben saját háztartásban nevelt, gondozott

gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is, aki a szülő kérelmére
vagy beleegyezésével a Gyvt. VI/D. Fejezetében meghatározott átmeneti
gondozásban részesül
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az egységes szociális nyilvántartásból a nevelési-oktatási intézmények a
feladatkörükbe tartozó támogatások, kedvezmények megáflapításához
szükséges adatokat közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérhetik

Hatálybalépés: 2017. december 12. és 2018.január 1.
(MK. 2017. évi 207. szám)

2017. évi CLXXIX. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és
egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

A törvény 38 törvény módosítását tartalmazza.

A törvénycsomag a 2018. Január 1. és 2019. Január 1. közötti időszak vonatkozásában
tartalmaz átmeneti szabályokat a közigazgatási szabályszegések tekintetében.

Hatálybalépés: 2017. december 12., 2018.január I., 2019.január I.
(MK. 2017. évi 207. szám)

2017. évi CLXXX. törvény
egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról

A törvény 10 törvény módosítását tartalmazza.

Ezek közül említést érdemelnek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
ás a közművelődésró? szóló 1997. évi CXL. törvény módosításai:

• a törvény kiegészül azzal, hogy mely esetekben minősül lezártnak a muzeális
intézmény gyűjtőköre

• módosulnak a nyilvános könyvtár alapkövetelményei
• települési könyvtár a törvény 55. (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermek- és

családbarát szolgáltatásokat nyújt
• a települési könyvtámak az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai

beszámolóját — megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából — a fenntartó általi
elfogadást követően 15 napon belül meg kell küldenie a megyei hatókörü városi
könyvtár részére

• változtak az országos és a területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet
vezetőjének szakképesítési előírásai

• lakosságszám rnggvényében módosulnak a települési önkormányzat kötelező feladatai
a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése tekintetében

2017. évi CLXXXVI. törvény
a közigazgatási bürokráciaesökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények módosításáról

A törvénycsomag 42 törvény módosítását tartalmazza.

A lakosságot érintő legjelentősebb változások:
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I. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása:
a) a hitelintézetek által díjmentesen kérhető le a nem hiteles elektronikus

tulajdonilap-másolata a lakástámogatások igényléséhez
b) illetékmentes az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvböl

tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági
eljárás

c) illetékmentes a fiatalok ..B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének
megszerzéséhez nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás

d) illetékmentes évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás

e) illetékmentes a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági
eljárások

2. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása: egy új, önálló fejezet
rendelkezik a tisztségviselők nyilvántartásáról

Hatálybalépés: 2018. január 1., 2020. március I.
(MK. 2017. évi 214. szám)

2017. évi CXCVII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról

A szám szerint 169 törvényt módosító törvénycsomag egyszerű. szövegcserés változtatások
mellett jelentősen módosítja egyebek között az illetéktörvénynek a büntetőeljárással
kapcsolatos rendelkezéseit, a végrehajtási törvényt, a Büntető Törvénykönyvről szóló
törvényt, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvényt.

Hatálybalépés: 2018.január. 1., 2018.június 30., 2018.július 1.
(MK. 2017. évi 216. szám)

2017. évi CCI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

A törvény jelentős, a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is érintő módosításokat
tartalmaz.

Hatálybalépés: 2017. december2l.
(MK. 2017. évi 218. szám)

ILA Kormány rendeletei

361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Változnak az elektronikus ügyintézés részletszabályai. Módosul az e-Papír szolgáltatás útján
benyújtott kérelmek szabályozása.
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Fontos: a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban (KÜNY) regisztrációval nem
rendelkező ügyíelek az ügyfélkapus azonosítást ás a tárhelyüket 2018. június 30-áig
használhatják.

Hatálybalépés: 2017. december 1. és 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 210. szám)

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

A Kormány új szabályokat alkotott a gazdasági tevékenységet folytatók statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségeiről.

Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatgvüjtési Program adatgyűjtéseiröl ás
adatátvételeiröl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet.

Hatálybalépés: 2018. januári.
(MK. 2017. évi 210. szám)

393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról

A jogszabály összesen 62 korrnányrendeletet módosít. A szővegcserés, és szöveg pontositást
tartalmazó módosítások mellett a rendelet sok érdemi változást eredményez például a
gyernekvédelmi és gyámügyi eljárásról, illetve a végrehajtói kézbesítésről szóló
kormányrendelet, valamint a fóldtulajdonnal kapcsolatos jogügyletek biztonsági okmányairól
szóló kormányrendelet tekintetében.

Hatálybalépés: 2018.január 1.
(MK. 2017. évi 210. szám)

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás,
valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

A tárgykörben megalkotott új kormányrendeletet a hatálybalépését követöen indult és a
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Hatálybalépés: 2018. január. i.
(MK. 2017. évi 216. szám)

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és
visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

A kormányrendelet részletesen szabályozza a peren kívüli igénybe vehető segítségnyújtás
formáit, a határon átnyúló jogviták rendezéséhez biztosított támogatási formákat, a büntető-, a
közigazgatási és a polgári ügyekben igénybe vehető támogatásokat.

6



Előterjesztés Békés Város önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 1-jel ülésére

Hatálybalépés: 2018. Január. 1.
(MK. 2017. évi 216. szám)

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus közbeszenés részletes szabályairól

A kormány ÚJ rendeletet alkotott az elektronikus közbeszerzésröl. A kormányrendelet
alkalmazásának a megkönnyítése végett sok átmeneti rendelkezést tartalmaz ajogszabály.

Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 2—6. *-a és 12—26. *-a.

Hatálybalépés: 2018. január. I.
(MK. 2017. évi 216. szám)

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

2018. Január l-jén lépett hatályba az anyakönyvi eljárás új, anyagi Jogi előírásait tartalmazó
jogszabálya. Jelen rendelet az új törvény eljárásjogi szabályait határozza meg, így részletesen
szól az anyakönyvi kivonatokról és az elektronikus anyakönyvi rendszer használatának
részletes szabályairól.

Hatálybalépés: 2018. Január 1., 2018. február I.
(MK. 2017. évi 218. szám)

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Jogszabály az általános közigazgatási rendtartás 2018. január elsején történő
hatálybalépésével összhangban. szám szerint 302 rendeletet módosít. A módosítások között
nemcsak szövegcserés módosítás, hanem sok. érdemi változást eredményező előírás Van.

Hatálybalépés: 2017. december3l.,2018.Január I.. 2018.július 1., 2018. szeptember I.
(MK. 2017. évi 229. szám)

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

A Kormány ÚJ rendeletet alkotott az adóigazgatási eljárásról.

A rendeletet kell alkalmazni a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban.

Hatályát veszti az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles
nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet.
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Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 230.)

468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének

A Kormány Új rendeletet alkotott a külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítéséről,
valamint a tanúsítvány iránti kérelem szabályairól.

A rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 230. szám)

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az eljárási költségekröl, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek
megfizetéséről, valamint a költségmentességről

A rendelet részletszabályokat tartalmaz az eljárási költségekre, az iratbetekintési költségekre,
és azok megflzetésének a szabályaira, valamint a tárgyi és a személyes költségmentességre
vonatkozóan.

A rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség
megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet, és a közigazgatási hatósági eljárás
irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen
módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért tzetendö költségtérítésről
szóló 188/2009. (IX. 10.) Kornt rendelet.

Hatálybalépés: 2018. januári.
(MK. 2017. évi 230.)

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és
az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szenődésekről

A Kormány a tárgykörben Új jogszabályt alkotott, amivel hatályát veszti az utazási
szerződésről szóló 28 1/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet.

Hatálybalépés: 2018. július 1.
(MK. 2017. évi 230.)

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

A Kormány új rendeletet alkotott a társasházkezelők, ingatlanközvetítők, ingatlanértékelők
nyilvántartásáról.
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Nyilvántartásba vételi szabályok:
a) az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (Vóvárosi kerületi) hivatala veszi

nyilvántartásba a társasházkezelőket és az ingatlankezelőket,
b) az illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője. Pest megyében a

megyei önkormányzat főjegyzője. Budapesten a Fővárosi Onkormányzat Főjegyzője
jár el az ingatlanközvetítői. valamint az üzletszerű ingatlanvagvon-értékelő és -

közvetítői tevékenység nyilvántartásba vétele esetében

Az új rendelet szabályait kell alkalmazni a rendelet a hatálybalépését megelőzően tett
bejelentésekre és nyilvántartásba vételre is alkalmazni kell.

Hatályát veszti az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 21712009. (X.
2.) Korm. rendelet, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetitő,
valamint az ingatlanvagyon-értékelö és —közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen
történő végzésének fehételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 2312013.
(VI. 28.) NGM rendelet.

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 231.)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

17/2017. (XII. 15.) IM rendelet
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásának részletes szabályairól

A rendelet tartalmazza a nyilvántartás üzemeltetésével, vezetésével, valamint az abból történő
adatszolgáltatással kapcsolatos elöírásokat.

Hatálybalépés: 2018. januárI.
(MK. 2017. évi 212.)

18/20 17. (XII. 15.) [NI rendelet
a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy
lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről

A hatósági letétre vonatkozó jogszabályi előírások az általános közigazgatási rendtartás
hatálybalépésével egyidejűleg megváltoznak.

A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kelL
alkalmazni.

Hatályát veszti a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és énékesítésének részletes
szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK. 2017. évi 213.)
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21/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtah’ányokról

A rendelet azért bír különös jelentőséggel, mert — tekintettel a 2018. Január 1-jén hatályba
lépett Új közigazgatási és polgári kódexekre — meghatározza a peres eljárásokban a jogi
képviselő nélkül eljáró felek esetében kötelezően alkalmazandó keresetlevél- és
viszontkeresetlevél-nyomtatványokat, valamint azt a nyomtatványt, amit a beszámítást
tartalmazó irat benyújtásához kötelezően használni kell.

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 222. szám)

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló
körülmények igazolásáról

A közigazgatási és a polgári bírósági eljárásban a személyes költségmentesség vagy
személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén, a rendeletben
foglaltaknak megfelelően igazolnia kell a kérelmezőnek a jövedelmi és vagyoni viszonyait,
továbbá egyes személyi körülményeit. Az igazolás előterjesztésére az OBH elnöke által
rendszeresített - a rendelet melléklete szerinti adattartalmú — nyomtatványon van lehetőség.
A nyomtatvány a bíróságokon papír alapon beszerezhető, de elektronikus formátumban
elérhető az OBH honlapján, ahol azt letöltés előtt ki is lehet tölteni.

A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a költségmentesség engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1 968. (I. 24.) IM rendelet.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK. 2017. évi 225. szám)

27/2017. (XII. 27.) [M rendelet
a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról,
valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről,
megfizetéséről és behajtásáról

A díjfeljegyzés feltételeit a rendeletben foglaltaknak megfelelően kell igazolni a Magyar
Országos Közj egyzői Kamara (továbbiakban: MOKK) által rendszeresített
formanyomtatványon. A formanyomtatvány papír alapon rendelkezésre áll a közjegyzőknél,
de ki-és letölthető a MOKK honlapjáról is.

A díjfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem visszautasítása vagy elutasítása esetén a
fizetési meghagyás iránti eljárás költségeit a rendelet előírásai szerint kell rendezni.

Hatályát veszti a flzetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény
előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az
előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a
költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
szóló 24/20 10. (V. 7.) IRM rendelet.
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Hatálybalépés: 20)8. januári.
(MK. 2017. évi 225. szám)

28/2017. (XII. 27.) INI rendelet
a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára
és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Az igazságügy miniszter által rendszeresített nyomtatványon van lehetőség a Jogi
segítségnyújtás keretében nyújtott támogatások iránti kérelem benyújtására. A
formanyomtatvány az igazságügyi miniszter honlapján érhető el díjmentesen, és az
elektronikus felületen lehetőség van annak kitöltésére. majd onnan le is tölthető.

A rendelet a nyomtatvány kitöltésére, valamint a Segítség igénvbevételére vonatkozóan is
tartalmaz részletes előírásokat.

Hatálybalépés: 2018. januári.
(MK. 2017. évi 225. szám)

30/20 17. (XII. 27.) IM rendelet a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem
fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről
és
31/2017. (XII. 27.) IM rendelet a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről

A két rendelet tartalmazza a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során megelőlegezett
költségek szabályait.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK. 2017. évi 225. szám)

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Az új rendelet értelmében továbbra is az éves költségvetésről szóló tön’ényben meghatározott
kirendelt ügyvédi óradíj összege lesz az ügyvédi munkadíj kiszámításának az alapja, míg más
szabályok vonatkoznak a pártfogó ügyvédekre. az ügygondnokokra. és a kirendelt védőkre.

Hatályát veszti a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és
költségekröl szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet.

Hatálybalépés: 2018. januári.
(MK. 2017. évi 225. szám)

1/2018. (I. 18.) BN1 rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet több jogszabályi módosítást tartalmaz, így a lakáscélú munkáltatói kölcsönröl
szóló 44/20 12. (VIII. 29.) BM rendelet módosítását.

Hatálybalépés: 2018. január 26. és 2019. januári.
(MK. 2018. évi 6. szám)
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2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet módosításáról

A rendelet bevezeti a „kTízLvkezelő .vzolgálíatást”, az „óvodai és Lkolai s:ocialLv segítő
szolgáltatást”, valamint módosulnak a Hatal felnőttek vonatkozásában az utógondozói ellátás
meghosszabbításának ás megszüntetésének az esetei, a gyermekotthon házirendjének a
kötelező tartalmi elemei, ás a családok átmeneti otthonának külső férőhelyére, valamint a
Biztos Kezdet Gyerekházakra vonatkozó előírások.

Hatálybalépés: 2018. február 1., 2018.július 1., 2018. szeptember I.
(MK. 2018. évi 6. szám)

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról

A rendelet előírásai 2018. július 1.. illetve 2019. Januárl. napjától alkalmazhatóak.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.
(VIII. 6.) MNB rendelet.

Hatálybalépés: 2018. Január 13.
(MK. 2017. évi 211. szám)

Békés, 2018. Január 24.

Tanok Laszlone
jegyző
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