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Nyílt ülés dr. Tőkés Judit Jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. június 28-i testületi ülés óta eltelt időszakban - a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából - az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos
lapjában. A legutolsó figyelembe vett lapszám a Magyar Közlöny 2018. évi 125. száma.

1. Az Alaptörvény módosítása

Mavarorszá Alaptörvénvének hetedik módosítása*
(2018. június 28.)

1. cikk

A Nemzeti hitvallás a 11Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent
Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet
egységét. szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:
..Valljuk. hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam
alapvető kötelessége.”

2. cikk

Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
„(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi
szerződés alapján — az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges mértékig — az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi
tagállammal közösen. az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. Az e bekezdés szerinti
hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvetö jogokkal és
szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére,
államfonnájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.”
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3. cikk

Az Alaptörvény R) cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam
minden szervének kötelessége.”

4. cikk

Az Alaptörvény VI. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:
VI. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- ás családi életét, otthonát, kapcsolattartását és
jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága ás a gyülekezési jog
gyakorlása nemjárhat mások magán-és családi életének, valamint otthonának sérelmével.
(2) Az államjogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát.
(3) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekü adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez.
(4) A személyes adatok védelméhez ás a közérdekű adatok megismeréséhez való Jog
érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott. Független hatóság ellenőrzi.”

5. cikk

(1) Az Alaptörvény XIV. cikk (I )—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
..( 1) Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Idegen állampolgár — ide nem értve
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket — Magyarország területén a
magyar hatóságok által egyedileg elbirált kérelme alapján élhet. A kérelem előterjesztése és
elbírálása feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
(2) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki. és külFüldröl bármikor
hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet
kiutasítani. Tilos a csoportos kiutasítás.
(3) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki Olyan államnak, ahol az a veszély
fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik
alá.”
(2) Az Alaptörvény XIV. cikke a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Magyarország — ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet —

kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban
vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk,
meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt
üldöznek, vagy a közvetlen üldöztetéstöl való Félelmük megalapozott. Nem jogosult
menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország területére olyan országon
keresztül érkezett. ahol üldöztetésnek Vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve.
(5) A menedékjog biztosításának alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg.”

6. cikk

(1) Az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az
emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki
számára biztosítsa.”
(2) Az Alaptörvény XXII. cikk (2)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését. továbbá a közterület közcélú
használatának védelmét az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek
valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani.
(3) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás.”
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7. cikk

(1) Az Alaptörvény 25. cikk (1)—(3) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezések lépnek:
‘,( 1) A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak cl. Bíróság a rendes és a
közigazgatási bíróság.
(2) A rendes bíróságok döntenek büntetőügyben. magánjogi jogvitában és törvényben
meghatározott egyéb ügyben. A rendes bírósági szervezet legfőbb szerve a Kúria, amely
biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra kötelező
jogegységi határozatot hoz.
(3) A közigazgatási bíróságok döntenek közigazgatási jogvitákban és törvényben
meghatározott egyéb ügyben.
A közigazgatási bírósági szervezet legfőbb szerve a Közigazgatási Felsőbíróság, amely
biztosítja a közigazgatási bíróságok jogalkalmazásának egységét, a közigazgatási bíróságokra
kötelező jogegységi határozatot hoz.
(2) Az Alaptörvény 25. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke
végzi. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását. Az
Országos Bírói Tanács. illetve más bírói önkormányzati szervek közremüködnek a bíróságok
igazgatásában.”

8. cikk

Az Alaptörvény 28. cikke helyébe a kővetkező rendelkezés lép:
28. cikk

A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az
Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során
elsősorban ajogszabály preambulumát. illetve ajogszabály megalkotására vagy módosítására
irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok
értelmezésekor nzt kell feltételezni, hogy ajózan észnek és a közjónak megfelelő. erkölcsös és
gazdaságos célt szolgálnak.”

9. cikk

Az Alaptörvény 46. cikk (1) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép:
..( 1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása. felderítése. a
közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. A rendőrség részt vesz a
jogellenes bevándorlás megakadályozásában.”

10. cikk

Az Alaptörvény ‚.ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK része a következő 27. és 28.
ponttal egészül ki:
„27. A közigazgatási bírósági szervezet felállításáról szóló sarkalatos törvény hatálybalépéséig
a bíróság dönt
a) büntetöügyben. magánjogijogvitában. törvényben meghatározott egyéb ügyben:
b) a közigazgatási határozatok törvényességéről:
c) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséröl és megsemmisítéséről;
d) a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának
megállapításáról.
28. A közigazgatási bírósági szervezet felállításáról szóló sarkalatos törvény hatálybalépéséig
a bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. Az
Országos Bírói Tanács felügyeli a bíróságok központi igazgatását. Az Országos Bírói Tanács
és más bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában.
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11. cikk

Az Alaptörvény
a) I. cikk (2) bekezdés e) pontjában a „Kúria elnökét1’ szövegrész helyébe a „Kúria elnökét a
Közigazgatási Felsőbíróság elnökét” szöveg.
b) 9. cikk (3) bekezdés j) pontjában. 24. cikk (2) bekezdése) pontjában. 24. cikk (5) bekezdés
b) pontjában és 26. cikk (2) bekezdésében a „Kúria elnöke” szövegrész helyébe a „Kúria elnöke,
a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke’ szöveg.
c) 26. cikk (3) bekezdésében a ..Kúria elnökét” szövegrész helyébe a „Kúria elnökét és a
Közigazgatási Felsőbíróság elnökét” szöveg. a ..Kúria elnökének” szövegrész helyébe a „Kúria
elnökének ás a Közigazgatási Felsőbiróság elnökének” szöveg
lép.

Hatálybalépés: 2018. Június 29.
(MK. 2018. évi 97. szám)

11. Törvények

2018. évi XIII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény jogharmonizációs célú módosításáról

A 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. *-a új, (2a) bekezdése szerint az
á].talános adatvédelmi rendelet által a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és
hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó Jogalanyok tekintetében az általános
adatvédelmi rendeletben, valamint az e fejezetben és a VI. Fejezetben meghatározottak szerint
a Nemzeti Adatvédelmi és Infonnációbiztonság Hatóság gyakorolja. A szintén új, 75/A. *
értelmében a Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt
hatásköreit az arányosság elvének flgyelernbevételével gyakorolja, különösen azzal. hogy a
személyes adatok kezelésére vonatkozó - jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott - elöírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés
orvoslása iránt - az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban - elsősorban az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó tigyelmeztetésével intézkedik.

Hatálybalépés: 2018. június 30.
(MK. 2018. évi 101. szám)

2018. évi XXXVI. törvény
egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampánykökségeinek átláthatóvá tételéröl szóló 2013.
évi LXXXVI]. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3/A. (1) bekezdésének helyébe a kővetkező
rendelkezés lép:
„(1) A 3. szerinti támogatás csak akkor folyósítható a pártlistát állító pártnak, ha a pádlistát
állító párt - legkésőbb a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését kővető napon
- nyilatkozik arról, hogy ha a 8/C. (7) bekezdésében foglaltak szerinti visszafizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és az tőle nem hajtható be, a pártvezető tisztségviselői
és listán állított, valamint egyéni választókerületi jelöltjei állnak helyt egyetemlegesen a
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támogatás visszaflzetéséért.A nvilatkozatnak tartalmaznia kell a párt vezető tisztségviselőinek
nevét. és a Vezető tisztségviselői jogviszony kezdő időpontját.”

A Kktv. 1. alcime a következő 6/A. -sa1 egészül ki:
„6/A. (1) Nem jogosult az 1. szerinti támogatásra az ajelölt.
a) akinek korábban a 8. * (3) vagy (4) bekezdése szerinti visszatizetési kötelezettsége
keletkezett, és azt nem teljesítette, valamint annak a 8. * (7) bekezdése szerinti behajtása sem
vezetett eredményre.
b) aki olyan párt — a 8/C. (8) bekezdése alakján a visszafizetésre egyetemlegesen köteles —

jelöltje volt, amely n 8/C. * (1) vagy (2) bekezdése szerinti visszatizetési kötelezettségét nem
teljesítette, valamint annak a 8/C.
(7) vagy (8) bekezdése szerinti hehajtása sem vezetett eredményre.
(2) Nem jogosult a 3. szerinti támogatásra az a párt, amelynek
a) korábban a 8/A. * (3) vagy (4) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettsége keletkezett, és
azt nem teljesítette. valamint annak a 8/A. * (7) bekezdése szerinti behajtása sem vezetett
eredményre,
b) korábban a S/C. * (1) vagy (2) bekezdése szerinti visszatizetési kötelezettsége keletkezett, és
azt nem teljesitette, valamint annak a S/C. (7) vagy (8) bekezdése szerinti behajtása sem
vezetett eredményre.
c) vezető tisztségviselője olyan párt — a 8/C. (8) bekezdése alapján a visszatizetésre
egyetemlegesen köteles — vezető tisztségviselője volt. amely a 8/C. (1) vagy (2) bekezdése
szerinti visszatizetési kötelezettségét nem teljesítette, valamint annak a 8/C. (7) vagy (8)
bekezdése szerinti behajtása sem vezetett eredményre.
(3) Nem bocsátható a 2/A. * szerinti támogatás olyan párt rendelkezésére, amely a (2) bekezdés
alapján nem jogosult támogatásra.

A Kktv. 8/C. *-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a pártlistát állító párttól a visszafizetési kötelezettség nem hajtható be, annak
megfizetésére határozattal kötelezhetők a pártiistát állító párt 3/A. -ban meghatározott vezető
tisztségviselői, a pártlistán állított jelöltjei. valamint a pártlistát állító párt által állított egyéni
választókerületi jelöltek. Ha a vezető tisztségviselő vagy ajelölt a visszafizetési kötelezettségét
határidöben nem teljesíti. a kinestár megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedik
a vezető tisztségviselővel. illetve ajelölttel szemben a tartozás behajtása iránt.”

Hatálybalépés: 2018. szeptember I.
(MK. 2018. évi 117. szám)

2018. évi XXXVIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tön’énynek az Európai Unió adatvédelmi rcformjával összefüggő módosításáról, valamint
más kapcsolódó törvények módosításáról

A törvény részletekbe menöen újraszabályozza a Infotönényt a 2018. május 25. napja óta
hatályos általános adatvédelmi rendelet (G DP R) rendelkezései szerint.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkomiányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
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b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott
feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez
kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos. vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.

Az érintett jogosult arra. hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben
meghatározott Feltételek szerint
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő infontációkat az adatkezelő
a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére. valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő helyesbítse. illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez valójog),
d) kérelmére. valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai
kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához valójog),
e) kérelmére. valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Hatálybalépés: 2018. július 26. illetve 2018. augusztus 25.
(MK. 2018. évi 117. szám)

2018. évi L. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és föösszegei
Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi
alrendszer) 2019. évi
a) bevételi fösszegét 19580 364.6 millió forintban.
b) kiadási főösszegét 20 578 798.5 millió forintban.
c) hiányát 998 433,9 millió forintban állupitja meg.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCI V. törvény (a továbbiakban:
Gst.) 4. (1) bekezdése alapján az államháztartás 2019. december 31 -ére tervezett adóssága
311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 264,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 31
430,6 milliárd forint.

Hatálybalépés: 2018. november I illetve 2019. január I.
(MK. 2018. évi 123. szám)

2018. évi LII. törvény
a szociális hozzájárulási adóról

Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont
adóalapba tartozó adó (adóelöleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.
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Adóhzetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből
származó jövedelem esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint biztosítottnak
minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a Tbj. 4. * k) Pont 2. alpontja
alapján járulékalapot képez.
Az adó mértéke az adóalap 19.5 százaléka, az I. * (4) bekezdésben Foglak esetekben ajuttatások
adóalapként meghatározott összegének 19.5 százaléka.

A szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló
egyes szociális ellátások fedezetéhez, továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer
fenntartásához szükséges államháztartási források biztosítása céljából az adóból származó
államháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok
szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénzügyi alapjai és a törvényben meghatározott
elkülönített állami pénzalap költségvetése között.

Hatálybalépés: 2019. január 1.
(MK. 2018. évi 123. szám)

2018. évi LIII. törvény
a magánélet védelméről

Az új törvény védi a magánélet. családi élet és otthon tiszteletben tartásához. illetve a
kapcsolattartás (magánközlések élöszóban. telefonbeszélgetés. hagyományos vagy
elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével) tiszteletben
tartásához való jogot.
Akit magánélethez való jogában megsértenek, ajogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül
- az eset körülményeihez képest a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint követelheti
a) ajogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) ajogséiiés abbahagyását és ajogsértő eltiltását a további jogsértéstöl;
c) azt, hogy ajogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő
nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a
jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;
e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a
jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

Hatálvbalépés: 2018. augusztus I.
(MK. 2018. évi 123. szám)

2018. évi LIV. törvény
az üzleti titok védelméről

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben. vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető -‚ ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény.
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
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Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített,
műszaki, gazdasági vagy Szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

A jogosultnak joga van az üzleti titok hasznosítására, mással történő közlésére és
nyilvánosságra hozatalára (a közlés és nyilvánosságra hozatal együtt: az üzleti titok felfedése).
A jogosult az üzleti titokhoz fűződő jogot egészben vagy részben átruházhatja (üzleti titok
jogátruházási szerződés), továbbá az üzleti titok hasznositására másnak engedélyt adhat (üzleti
titok hasznosítási szerződés).

Az üzleti titokhoz fűződő Jog megsértése esetén a jogosult a jogsértés ténye alapján - az eset
körűlményeihez képest - követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását. és a
jogsértés megállapítása mellett követelheti
a) ajogsértés abbahagyását és ajogsédő eltiltását a továbbijogsértéstöl;
b) a jogsértő áru előállitásának. kínálásának. nyújtásának. forgalomba hozatalának vagy
hasznosításának. illetve ilyen célból történő behozatalának. kivitelének vagy raktáron
tartásának megtiltúsát:
c) ajogsértő áru megsemmisítését, vagy kivonását a kereskedelmi forgalomból, feltéve, hogy a
kereskedelmi forgalomból történő kivonás nem csökkenti az üzleti titok védelmét,
d) a jogsértő áru visszahívását a kereskedelmi forgalomból vagy jogsértő mivoltától való
megfosztását;
e) a jogsértő általi adatszolgáltatást a jogsértő áru előállításában, forgalmazásában illetve
teljesítésében résztvevőkről, ajogsértő hasznositásra kialakított üzleti kapesolatokról;
f) a sérelmes helyzet megszüntetését, ajogsédést megelőző állapot helyreállítását,
g) ajogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését:
h) az üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titkot megtestesítő dokumentumok. tárgyak,
anyagok Vagy elektronikus adatállományok összességének vagy egy részének
megsemmisítését. vagy a jogosult részére történő átadását, és
i) követelheti az ügyben hozott határozat közzétételét.

Az üzleti titok jogosulatlan megszerzésével. hasznositásával Vagy felfedésével összefüggő
polgári peres eljárásokban a Pp. szabályait az e törvényben töglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Hatálybalépés: 2018. augusztus 8.
(MK. 2018. évi 123. szám)

2018. évi LV. törvény
a gyülekezési jogról

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy engedély vagy - az e törvényben meghatározott
kivételekkel - előzetes bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül másokkal közösen
felvonulásokat és tüntetéseket (a továbbiakban együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt
vegyen. Közterületnek nem minősülő helyszínen csak az ingatlan tulajdonosának és
használójának hozzájárulásával szervezhető gyűlés.

Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását megelőzően legfeljebb
három hónappal, és a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes
rendőrkapitányságnak - Budapesten a Budapesti Rendör-főkapitányságnak - (a továbbiakban:
gyülekezési hatóság).
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A gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétői számított 48 órán betűi a gyűlésnek a
bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az
egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan Feltehető, hogy a
gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben
veszélyezteti, illletve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan
séretmévet jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védeime
enyhébb korlátozással nem biztosítható.

Hatálybalépés: 2018. október 1.
(MK. 2018. évi 123. szám)

Ill. A Kormány rendeletei

A Kormány 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról

Hatályát veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (Ill. 28.) Korm. rendelet 3. * (5) bekezdése. Módosulnak
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiröl szóló 385/2014. (XII.
31.) Konn. rendeletnek az elkülönített hultadékgvűjtésre vonatkozó egyes rendelkezései.

Hatálybalépés: 2018. július 15.
(MK. 2018. évi 87. szám)

A Kormány 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási
szen’ feladatairól, valamint más szenezetek e tevékenységben történő részvételének
feltételei ről

A Kormány a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet magyarországi alkalmazásának
biztosítására EURES Nemzeti Koordinációs Irodaként a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztériumot jelöli ki.
Kormány a kormányhivatalt, valamint a járási hivatalt EVRES-tagként jelöli ki, ezen szervek
teljesítik az EURES-tag 20 16/589 európai parlamenti ás tanácsi rendeletben elöírt
kötelezettségeit, és megfelelnek a 2016/589 európai parlamenti ás tanácsi rendelet L
mellékletében meghatározott közös kritériumoknak.
EURES-partnerként gazdasági társaság, szövetkezet. felsőoktatási intézmény, egyház, egyház
által fenntartott szervezet, gazdasági kamara, valamint munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezet folytathat tevékenységet.

Hatálybalépés: 2018. augusztus 7.
(MK. 2018. évi 116. szám)
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A Kormány 133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Az Országos légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentési kötelezettség teljesítése érdekében a
12. melléklet szerinti tartalommal a Kormány Országos Levegöterhelés-csökkentési Programot
(a továbbiakban: Program) fogad cl és hajt Végre.
A környezetvédelemért Felelős miniszter az OMSZ által készített javaslat alapján
a) a 13. melléklet 2.1. pontjában meghatározott szennyezőanyagokra országos emisszió

katasztert,
b) a 13. melléklet 3.1. pontjában meghatározott szennyezöanyagokra a megadott határidőkig
térbeli bontásban megadott adatokat tartalmazó Országos emisszió katasztert és nagy pontszerű
forrásokra vonatkozó katasztert, továbbá Országos légszennyezőanyagkibocsátás-elörejelzést
és
c) az a) és b) pont alapján készített emisszió kataszterekhez és légszennyezőanyagkiboesátás
elörejelzéshez a 13. melléklet4. pontjában meghatározott követelmények figyelembe vételével
tájékoztató kataszterjelentést készít.
A környezetvédelemért felelős miniszter meghatározza a levegőterhelés ökoszisztémákra
gyakorolt káros hatásainak nyomon követését biztosító hálózat megfigyelési helyszíneit és az
alkalmazott megfigyelési mutatókat. A megfigyelési helyszínek meghatározásánál biztosítani
kell a reprezentativitást az ország területén található édesvízi, természetes és természetközeli
élőhely-, valamint erdei ökoszisztérna-típusok szempontjából. A hálózat megfigyelési
helyszíneként, amennyiben lehetséges, e rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló kormányrendelet, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és
növények védelméről szóló szabályozás előírásainak teljesítése céljából jelenleg működő, az
ökológiai monitoring céljára alkalmas megfigyelési helyszíneket kell kijelölni, és a meglévő
adatokat kell felhasználni annak érdekében. hogy a hálózat üzemeltetése költséghatékony
legyen.

Hatálybalépés: 2018. július 26.
(MK. 2018. évi 116. szám)

IV. A Kormány tagjainak rendeletei

Az arárminiszter 13/20 18. (VII. 3.) ÁM rendelete
a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási
teiwéről

A 101. számú Tiszazugi, a 102. számú Maros-csongrádi, a 103. számú Békési. a 104. számú
Szarvasi. a 105. számú Körös-berettyói. a 106. számú Nagykunsági. a 107. számú Hajdúsági
Erdőspuszták. a 108. számú liajdúsági Löszbát- Hortobágy. a 109. számú Nyírségi, a 110.
számú Felsö-tiszavidéki. a Ill. számú Tiszamenti. valamint a 112. számú Sárét-bihad
vadgazdálkodási tájegység (a továbbiakban együtt: Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj) tájegységi
vadgazdálkodási terve
a) vad élőhelyének általános jellemzését az I. melléklet.
b) egyes vadfajok állományának leírását a 2. melléklet.
c) vadállomány-szabályozásának irányelveit, az egyes vadfajok szerint fenntartandó legkisebb
vadlétszámot (törzsállomány), valamint az élöhelyet még nem veszélyeztető legmagasabb
vadlétszámot a 3. melléklet,
d) vadgazdálkodási tájegységi trófeabírálat irányelveit a 4. melléklet,

10



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-i ülésére

e) természet- és tájvédelmi előírásait védett természeti területen az 5. melléklet,
O hosszú távú természetvédelmi céljait a 6. melléklet tartalmazza.

Hatálybalépés: 2018. Július 8.
(MK. 2018. évi 104. szám)

A Min jszterelnöksé2et Vezető miniszter 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelete
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének
megszüntetéséről

A miniszter műemlékké nyilvánítja a Geszt (Békés megye), külterület 0139 helyrajzi számú
ingatlannak az 1. mellékletben megjelölt részét. Műemléki környezetként a külterület 0139
helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, valamint a 0138/1, 0138/9, 0140, 0146, 0152 és
0153 helyrajzi számú ingatlanokat jelölte ki. A műemlékké nyilvánítás célja a Tisza család 19.
század végén épült historizáló sírboltja, valamint az előtte lévő támfalak és obeliszkek, illetve
kő lábazatos kovácsoltvas kerítés építészeti, művészeti, történeti értékeinek megőrzése.

Hatálybalépés: 2018. július 28.
(MK. 2018. évi 120. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

A 46. új (3a) bekezdéssel egészül ki: a fenntartó döntése alapján a bölcsödei csoportban a
meghatározott létszámon felül legfeljebb további három gyermek nevelhető, gondozható,
feltéve. a kisgyermeknevelő munkakörre előírt létszámí’eltétel teljesitésén túl további egy f5
kisgyermeknevelő alkalmazása biztosított, és az intézmény vezetőjéből, orvosából.
gyógypedagógusából és kisgyermeknevelőjéből álló szakmai csoport a bölcsődei csoportbajáró
és oda jelentkező gyermekek állapota alapján azt támogatja.
Emellett a módosító rendelet a munkahelyi illetve családi bölcsődékre vonatkozóan tartalmaz
szabályokat.

Hatálybalépés: 2018. augusztus 15.
(MK. 2018. évi 125. szám)

V. Kormányhatározatok

A Kormány 1353/20 18. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar—szlovén társrendezése
érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekröl

A Kormúnyegyetérta Magyar Labdarúgó Szövetség 2021. évi UEFA U2l labdarúgó Európa-
bajnokság (a továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezésére vonatkozó - a Szlovén
Labdarúgó Szövetséggel közös - pályázatának benyújtúsával; és felhatalmazza a
miniszterelnököt, hogy az Európa-bajnokság megrendezésével összetiiggésben, az Európai
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Labdarúgó Szövetség ‚által a pályázat feltételeként kötelezően előírt garanciavállaló
nyilatkozatot a Magyar Állam nevében, angol és magyar nyelven aláírja.

(MK. 2018. évi 119. szám)

A Kormány 1364/20 18. (VII. 27.) Korm. határozata
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

A Kormány
I. egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban
részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezetö minisztert. hogy
a) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke útján - a rendelkezésére álló adatok felhasználásával
- ellenőrizze.
b) a fővárosi. megyei kormányhivnta]ok útján, reprezentatív módon mérje fel
azon lakott magyarországi ingatlanok településenkénti aktuális számát, amelyet nem vezetékes
gázzal vagy távfűtéssel fűtenek és erről tájékoztassa a pénzügyminisztert;
3. az I. pontra tekintettel felkéri az érintett helyi önkormányzatokat - a kiépített
gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló
1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplőket kivéve -‚ hogy tegyék
lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbitsák a Belügyminisztériumnak az
igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő
szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartúsok részére, a következő elvek szerint:
a) háztartás alatt aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 4.

(1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,
c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentö részéről, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenörzi. hogy a bejelentő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült.
d) a természetbeni támogatás a fütőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi uz egyéb,
például a szállítási, darabolási költségeket;
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés
eredményéről tájékoztassa
a Kormányt. és tegyen javaslatot a forásbiztositás módjára.

(MK. 2018. évi 121. szám)

Békés. 20 IS. augusztus 23.

4dr. Kiss I ihály
alj egyző
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