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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a fontosabb44y/3 jogszabályi változásokról

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészüette.’

Nyílt ülés dr. Tőkés Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. április 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 2018. évi 65. szám.

I. A Kormány rendeletei

A Kormány 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelete
a dohánytermékek nvomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

A rendelet — a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkében
foglaltakra figyelemmel — az (EL) 20 18/574 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban:
Végrehajtási Rendelet) és az (EL) 20 18/576 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban:
Végrehajtási Határozat) végrehajtásával összefüggő, tagállami szabályozási hatáskörbe
tartozó rendelkezéseket állapít meg.
A Végrehajtási Rendeletből eredő tagállami feladatok végrehajtásáért és felügyeletéért a
kormányzati tevékenység összehangolásáért Felelős miniszter felel.
A Végrehajtási Rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján — figyelemmel a Végrehajtási Rendelet
35. cikk (8) bekezdésére — a Kormány azonosítókibocsátóként az ND Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.
A Végrehajtási Rendelet 25. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzeti rendszergazdaként a
vámhatóság jár el.

Hatálybalépés: 2018. április 17., május 6. és május 20.
(MK. 2018. évi 53. szám)

A Kormány 73/20 18. (IV. 20.) Korm. rendelete
a helyi közszolgáltatás információs rendszerről
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A helyi közszolgáltatás információs rendszert (a továbbiakban: IKIR) a helyi
önkomiányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti.
Az IKIR elemei: adattárház. szakmai modulok, karbantartó, adatátviteli és támogató funkciók.
Az IKIR a felhasználói adatigényeket strukturált adattárolást biztosító. az 1. mellékletben
meghatározott forrásrendszerekből (a továbbiakban: forásrendszerek) átvett adatokra épülő
adattárházi .inkció segítségével szolgálja ki.
Az IKIR szakmai moduljai: elemzési modul, feladatellátás-ten’ezési és -elemzési modul,
elégedettségmérési modul.
Az tKIR működéséhez szükséges — nem informatikai jellegű — szakmai alkalmazástámogatói
feladatokat a miniszter által irányított minisztérium hivatali szervezetében működő IKIR
Kompetencia Központ (a továbbiakban: Központ) látja el. A Központ feladata különösen a
felhasználási Feltételek kialakítása, a rendszerhasználathoz szükséges regisztráció
menedzselése, támogatása, az ügyfélszolgálati feladatok ellátása. a központi
forrásrendszerekből származó adatok biztositásával és a rendszer belső adatösszhangjával
kapcsolatos feladatok ellátása. az alkalmazástámogatás, a működés ellenőrzése és a Fejlesztési
irányok meghatározása, az incidenskezelés, hibaelhádtás koordinációja.
Az lKlR alapinfrastruktúra üzemeltetője ős továbbfejlesztője a NISZ Zrt.
Az IKIR szolgáltatásait a települési önkormányzatok, a helyi önkormányzatok és a helyi
közszolgáltatások központi szakmai tervezését. koordinációját, a feladatellátás szakmai
irányítását és felügyeletét, szabályozását és 5nanszírozását végző központi államigazgatási
szerv (a továbbiakban: központi szerv) illetve regisztrált felhasználói vehetik igénybe. A
regisztráció és az IKIR szolgáltatásainak igénybevétele a települési önkormányzatok és a
központi szerv részére térítésmentes.

Hatálybalépés: 2018. április 21.
(MK. 2018. évi 55. szám)

A Kormány 7512018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

E rendelet alkalmazásában fizetésképtelensógi nyilvántartás: a csödeljárásról ős a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen
Magyarországon indított csődeljárással. felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres
eljárásokkal összeMggésben a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (Eti)
20 15/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkében, valamint a Cstv. 6íN. *-ában
felsorolt adatokra Magyarországon felállított állami nyilvántartás.
A Kormány a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot
jelöli ki a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására. működtetésére. valamint az
elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá a 2015/848 Eti
rendelet 25. cikke szerinti, a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására
szolgáló informatikai rendszerrel történő kapcsolattartás kiépítésével összemggő informatikai
Fejlesztési feladatokra és a kapcsolattartás működtetésével összefflggő feladatok ellátására.
A fizetésképtelenségi nyilvántartó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségü Társaság útján látja el az informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az
adatbázis technikai biztonsági feladatait, valamint a 2015/848 EU rendelet 25. cikke alapján
2019. június 26-áig felállításra kerülő, összekapcsolt tagállami fizetésképtelenségi
nyilvántartásokra vonatkozóan azokat a feladatokat, amelyek az információcserével, a
tagállami informatikai rendszerek elektronikus kommunikációjával, valamint ezekkel
kapcsolatban a magyarországi műszaki Feltételek biztosításával függenek össze.
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A fizetésképtelenségi nyilvántartásba történő adatszolgáltatással és az adatváltozások
bejelentésével összefüggő feladatokat a csödeljárúsban. illetve a felszámolási eljárásban eljáró
bíróság látja cl azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek a csődeljárásban. illetve a
felszámolási eljárásban hozott és a Cégközlönyben, illetve a civil szervezetek tekintetében az
országos névjegyzék erre szolgáló felületén a bíróságok központi intemetes oldalán
közzétételre kerülő bírósági végzésekben szerepelnek. Az adatszolgáltatást a bíróság a
fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója részére a közzétételre kerülö végzés
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
A fizetésképtelenségi nyilvántartó, valamint a fizetésképtelenségi nyilvántartó
adatfeldolgozója a fizetésképtelenségi nyilvántartás üzembe helyezésének napjáról legkésőbb
az azt megelőző napon a honlapján magyar és angol nyelvű tájékoztatást tesz közzé,
amelyben el kell helyezni a tizetésképtelenségi nyilvántartás keresőfelületére mutató
hiperhivatkozást is.

Hatálybalépés: 2018. április 25.
(MK. 2018. évi 55. szám)

A Kormány 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény)
71. (1) bekezdés b) pontja szerinti munkáltatói juttatást (a továbbiakban: Széchenyi Pihenő
Kártya juttatás) a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval kötött, pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés alapján nyitott és vezetett. olyan korlátozott
rendeltetésü fizetési számlán ía jóvá. amelyen lévő pénzeszközök kizárólag az e rendeletben
meghatározott célokra használhatók fel. A korlátozott fizetési számlának csak egy természetes
személy lehet a tulajdonosa.
Széchenyi Pihenő Kártyát a munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet (a
továbbiakban: társkártya). Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal
igazolja a pénzforgalmi szolgáltató számára. A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót
a munkavállalóval megegyező jogosultságok illetik meg a Széchenyi Pihenő Kártya
juttatásként utalt pénzeszköz felett.
A szolgáltató — a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén —

kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás
felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belfldi szolgáltatást
nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
a) az SZJA törvény 71. (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szálláshely alszámla
terhére

aa) szálláshely-szolgáltatás,
ab) belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok
értékesítése),
ac) a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együtwsen fizethető
bármely szolgáltatás,
ad) Fizikai közérzetet javitó szolgáltatás (gyógvfürdők tevékenysége).
ae) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás. szabadidős tevékenység
(strandszolgáltatás).

b) az SZJA törvény 71. * (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla
terhére

ba) éttermi, mozgó vendéglátás,
bb) egyéb vendéglátás,
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bc) szálláshely-szolgáltatás.
bd) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (gyógyfürdők tevékenysége).
be) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
(strandszolgáltatás);

c) az SZJA törvény 71. (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére
ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (fizioterápiás szolgáltatás, dentálhigiéniai
kezelés, diagnosztikai szolgáltatás, terhesgondozás és egyéb, máshová nem sorolt
humán-egészségügyi ellátás),
eb) előadó-művészet.
cc) múzeumi tevékenység.
cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése.
ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység,
cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (szabadidöpark
és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint szabadidős
létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidöt szolgáló eszközök
kölcsönzése).
cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
ch) testedzési szolgáltatás,
ci) egyéb spodtevékenység (verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, sporthorgászat
és sportesemények. szabadidős sportrendezvények nevezési. regisztrációs díja),
cj) belvízi személyszállítás,
ck) egyéb foglalás (idegenvezetés),
cl) sportlétesítmény működtetése (sportpályák bérlése, uszodabeíépő és -bérlet
értékesítése),
cm) sportegyesületi tevékenység,
cn) sport. szabadidős képzés,
co) szabadidős. sporteszköz kölcsönzése.
cp) szálláshely-szolgáltatás.

A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés a szolgáltatóknál elhelyezett
elektronikus el fogadóhelyi terminálon. a pénzforgalmi szolgáltató által kialakított központi
intemetes felületen, a szolgáltató által kialakított saját intemetes felületen keresztül vagy a
pénzforgalmi szolgáltatónál működő telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély
alapján történhet.
A pénzforgalmi szolgáltató Úgy alakítja ki a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásának
rendszerét. hogy az mind a saját, mind a más által működtetett elektronikus elfogadóhelyi
terminálon keresztül elfogadható legyen.
A munkavállaló halála esetén a pénzforgalmi szolgáltató a jogerős határozatban igazolt
jogosultak részére — a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — a számla szerinti egyenleg
összegét készpénzben kifizeti, legkésőbb a jogerős határozatnak a pénzforgalmi szolgáltató
részére történő bemutatásától számított 15 munkanapon belül.
A társkártya használatával és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatások igénybevételével,
valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban — a társkártya elöállítási. kézbesítési
költségeitől és az elveszett. ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve - a
munkavállalónak díjat, egyéb költséget a pénzforgalmi szolgáltató semmilyen jogcímen nem
számíthat fel.
Hatályát veszti a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
szóló 55/2011. (IV. 12.) Korrn. rendelet.

Hatálybalépés: 2018. május 20.
(MK. 2018. évi 55, szám)
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A Kormány 87/20 18. (IV. 24.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormányrendelet módosítja az alábbi Kormányrendeleteket:
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bémővelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 25620l3. (VII. 5.) Korm. rendelet,
a külFöldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 34012013. (IX. 25.)
Korm. rendelet,
a Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/20 17. (VI. 28.) Korm. rendelet.

Hatálybalépés: 2018. április 25.
(MK. 2018. évi 57. szám)

11. A Köztársasági Elnök határozatai

A köztársasá2i elnök 144/2018. (IV. 17.) KE határozata
az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról
Az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdése, valamint 9. cikk (3) bekezdés g) pontja alapján az
Országgyűlés alakuló ülését a Köztársasági Elnök 2018. május 8. napján 10 órára hívta össze.

III. Az Országgyűlés határozatai

Az Orszáyűlés 6/2018. (V. 10.) OGY határozata
a miniszterelnök megválasztásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk (3) és (4) bekezdése alapján Orbán Viktort
miniszterelnökké megválasztotta.

Az Orszá2vűlés 7/2018. (V. 11.) 06V határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak
megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Az Országgyűlés a Honvédelmi és rendészeti bizottságba Hubay Györgyöt (Fidesz),
a Külügyi bizottságba dr. Brenner Kolomant (Jobbik),
a Nemzetbiztonsági bizottságba Bartos Mónika (Fidesz) helyett Halász Jánost (Fidesz),
a Népjóléti bizottságba Rig Lajost (Jobbik) a bizottság tagjává megválasztotta.

Az Országgyülés a Tön’ényalkotási bizottságba Héjj Dávid Ádámot (Fidesz) a bizottság
tagjává megválasztotta.
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IV. Kormányhatározatok

A Kormány 1240/2018. (IV. 25.) Korrn. határozata
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének flnanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.)
Korm. határozat módosításáról

Kiemelten szerepelnek a kormányhatározatban az alföldi régió kerékpárútjai, p1. a
Dunaróidvár — Kecskemét — Békés kerékpárút.

Békés, 2018. május 15.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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