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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. május 24-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 86. szám.

I. Törvények

2018. évi V. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról

Magyarország minisztériumai a következők:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium.
c) Emberi Erőforrások Minisztériuma.
d) Honvédelmi Minisztérium.
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Innovációs és Technológiai Minisztérium.
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
i) Miniszterelnökség,
j) Pénzügyminisztérium.

A miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.
A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszen’ezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda
működik. A központi államigazgatási szervekröl. valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény a II/A. fejezettel egészűl ki: eszerint a
Miniszterelnöki Kormányiroda a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként
működő különös hatáskörű központi államigazgatási szerv, amelyet a miniszterelnök
közvetlenül irányít. A Miniszterelnöki Konnányiroda esetében a minisztériumokra vonatkozó
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jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. illetve a minisztert a minisztérium és
annak személyi állománya tekintetében megillető feladat- és hatáskörökre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket a miniszterelnökre megfelelően alkalmazni kell.

Hatálybalépés: 2018. május 18.
(MK. 2018. évi 67. szám)

II. A Kormány rendeletei

A Kormány 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

A Kormányrendelet részletesen meghatározza a Kormány tagjainak feladat-és hatáskörét,
illetve felsorolja az irúnyításuk vagy felügyeletük alá tartozó központi államigazgatási
szerveket.

Hatálybalépés: 2018. május 22. 10:00 óra
(MK. 2018. évi 70. szám)

A Kormány 95/20 18. (V. 22.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával
összefüggő módosításáról

A Kormányrendelet az iratkezelésre, a kormányzati informatikai és elektronikus hírközlési
hálózatokra, az államháztanásra illetve a központi szervek belső ellenőrzésére vonatkozóan
állapít meg Új szabályokat.

Hatálybalépés: 2018. május 22. 10:00 óra
(MK. 2018. évi 70. szám)

A Kormány 98/20 18. (VI. 1.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és
megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről

A Kormányrendelet a jogviszony megszünésére vonatkozó adminisztratív eljárás
részletszabályaira terjed ki, különösen:
Ha a tisztviselő a jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül Új jogviszonyt létesít, a
jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni azzal, hogy
a) a két jogviszony közötti időtartamot a besorolás, a jubileumi jutalomra és a végkielégítésre
jogosító idő számítása szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, azonban erre
az időtartamra szabadság nem jár, cafetéda-juttatás és egyéb juttatás nem illeti meg,
b) biztosítottnak nem minősül, ugyanakkor a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 48/A. (1) bekezdése alapján biztosítási jogviszonya folyamatos.

Hatálybalépés: 2018. június 2.
(MK. 2018. évi 77. szám)
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A Kormány 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével
összefüggő egyes kormányrcndeletek módosításáról

A rendelet módosítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm.
rendeletet, illetve a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 102/20 17. (IV. 28.) Kornt rendeletet.
Emellett a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet módosító
rendelkezést is tartalmaz a Kormányrendelet: a 10/A. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. * A Tvtv. 18. *-ában meghatározott szervezetek által elhelyezett vagy elhelyeztetett
reklám esetén 2019. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a 4. *-ban foglaltakat,”

Hatálybalépés: 2018. június 9.
(MK. 2018. évi 81. szám)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök 1/20 18. (V. 22.) ME rendelete
a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről

A miniszterelnök Magyarország Alaptörvénye 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotó hatáskörében eljárva miniszterelnök-helyettesnek Dr. Pintér Sándor
belügyminisztert, Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli minisztert és Varga Mihály pénzügyminisztert
jelölte ki, A miniszterelnök helyettesítésére első helyen Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter
jogosult. Dr. Pintér Sándor a nemzetbiztonságért felelős miniszterelnök-helyettes. Varga
Mihály a gazdaságpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes.

Hatálybalépés: 2018. május 22. 10:00 óra
(MK. 2018. évi 70. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 13.) EMMI rendelete
a 2018/2019. tanév rendjéről

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó
tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma — ha e rendelet másképp nem
rendelkezik — száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakgimnáziumban százhetvenkilenc. gimnáziumban. szakközépiskolában és szakiskotában
száznyolcvan nap a tanítási napok száma.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február l-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az elsö félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az öszi szünet elötti utolsó tanitási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2018. november 5. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet előtti
utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24.
(szerda).
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Hatá)ybalépés: 2W 8. szeptember 1.
(MK. 2018. évi 85. szám)

IV. A Köztársasági Elnök határozatai

A köztársasági elnök 194/2018. (V. 18.) KE határozata
miniszterek kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdése) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján
- a miniszterelnök javaslatára -

Bártfai-Mager Andreát tárca nélküli miniszterré,
dr. Benkő Tibort honvédelmi miniszterré,
dr. Gulyás Gergelyt a Miniszterelnökséget vezető miniszterré,
dr. Kásler Miklóst az emberi erőforrások miniszterévé,
dr. Nagy Istvánt agrárminiszteré,
dr. Palkovies Lászlót innovációért és technológiáért Felelős miniszteré,
dr. Pintér Sándort betügyminiszterré,
Rogán Antalt a miniszterelnök kabinetfőnökévé,
dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré,
Süti Jánost tárca nélküli miniszterré,
Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszteré,
dr. Trócsányi Lászlót igazságügyi miniszteré,
Varga Mihályt pénzügyminiszterré

2018. május I 8-ai hatállyal a köztársasági elnök kinevezte.

(MK. 2018. évi 69. szám)

V. Kormányhatározatok

A Kormány 124912018. (V. 25.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

A Kormány a központi államigazgatási szen’ekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a hazai filmipar és filmkultúra további fejlesztésének és
guzdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése érdekében szükséges
kormányzati koordináció ellátása érdekében - 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig
- Andrew C. Vajnát a nemzeti filmipar fejtesztéséért felelős kormánybiztossá (a
továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
A kormánybiztos feladatkörében

a) szakmailag felügyeli az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és fllmgyártási
infrastruktúra működtetését, javaslatot tesz további fejlesztésükre.
b) javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési
rendszer kialakítására,
c) javaslatot tesz a filmipart is érintő szerzői jogi kalózkodással szembeni, valamint a
közösjogkezelők működését érintő jogszabályokra és kormányzati intézkedésekre,
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d) koncepciót dolgoz ki a film-és szórakoztatóiparnak a turizmus területével összefüggő
fej’esztési irányaira,
e) indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.

(MK. 2018. évi 73. szám)

A Kormány 1250i2018. (V. 25.) Korm. határozata
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

A Kormány a központi államigazgatási szen’ekről, valamint a Kormány tagjai és nz
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIIi. törvény 31. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapesten és a Budapesti Agglomerációban
megvalósuló állami-kormányzati városfejlesztési - nem önkormányzati hatáskörbe tartozó
magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-. közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési -

beruházások összehangolt irányításával kapcsolatos feladatok, valamint a kiemelt nemzetközi
sportesemények megpályázásával kapcsolatos egyes állami feladatok ellátására 2018. május
18. napjától 2020. május 17. napjáig dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá nevezi ki.
A kormánybiztos által ellátott főbb feladatcsoportok a következök:

a) támogatja a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Kormány tagjainak feladat
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. -ában meghatározott,
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztései érdekében folytatott tevékenységét,
b) az a) pontban írt feladat részeként kidolgozza a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény
Stratégiát,
c) irányítja az 1. melléklet szerinti beruházások előkészítését és megvalósítását.

(MK. 2018. évi 73. szám)

A Kormány 1251/2018. (V. 25.) Korm. határozata
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

A Kormány a központi álLamigazgatási szervekröl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében elján’a, a Modern Városok Program. valamint a Kormány. illetve
a miniszterelnök által meghatározott, a településfejlesztések irányításával kapcsolatos feladatok
ellátására és az ezzel összefüggő kormányzati koordináció ellátása érdekében - 2018. május Ig.
napjától 2020. május 17. napjáig - Gyopáros Alpár Ádámot a Modern Települések
Fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezi ki.
A kormánybiztos feladatkörében

a) ellátja a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város
további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások
végrehajtásának irányításával összefüggő feladatokat,
b) ellátja az a) pontban foglaltakhoz kapcsolódó feladatok minisztériumok közötti
összehangolását,
c) kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzatnival az
együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok végrehajtásának ütemezéséről, a
végrehajtás módjáról, az egyes beruházások tartalmáról és forrásigényéről,
d) véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó kormány-előterjesztéseket,
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e) kidolgozza a modern falvak és a nem megyei jogú városok fejlesztésimodell
koncepcióját, majd közreműködik annak végrehajtásában.

(MK. 2018. évi 73. szám)

A Kormány 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozata
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről ás feladatairól

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai ás az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 3L (1) bekezdésébcn
meghatározott feladatkörében eljárva az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével
összefüggő feladatok ellátása érdekében - 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig -

Révész Máriuszt kormánybiztossá nevezi ki.
A kormánybiztos feladatkörében ellátja

a) a kerékpárutak fejlesztésével,
b) a Bejárható Magyarország Program megvalósításával,
c) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi, kerékpáros ás lovasturizmus
fejlesztésével,
d) a szabadidős vitorlázás. uz aktív táborozás. a vándortáborok. a kisvasutak, a
magyarországi sipályák fejlesztésével és népszerűsitésével,
e) az országos tömegsport ás szabadidős rendezvénysorozatok szen’ezésével és
koordiná]ásával, valamint
f) a szabadtéri sportparkok fejlesztésével

összernggő feladatokat.

(MK. 2018. évi 73. szám)

Békés, 2018. június 18.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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