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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. szeptember 26-i testületi ülés óta eltelt idöszakban — a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.
A legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny a 2018. évi 158. szám.

1. Törvények

2018. évi LVI. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tön!énv módosításáról

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 41. -a a következő
(la)-(lg) bekezdéssel egészül ki:

(I a) Az (1) bekezdés szerinti szabad felhasználásnak minősül különösen:
a) a mű hozzáférhető formátumú példányának az olvasási képességet érintő fogyatékossággal
élő kedvezményezett személy kizárólagos használatára történő előállítása, akár a
kedvezményezett személy, akár valamely, az ilyen személy nevében eljáró személy vagy
jogosított szervezet által, Feltéve, hogy a hozzúférhető formátumú példány alapjául szolgáló
mühöz a hozzáférhető formátumú példány elöállítója jogszerűen jutott hozzá;
b) a jogosított szervezet által az olvasási képességet érintő fogvatékossággal élő
kedvezményezett személyek vagy más jogosított szervezetek számára hozzáférhető formátumú
példányok terjesztése és nyilvánossághoz közvetítése. ideédve az oly módon tőrténö
hozzáférhetővé tételt is, amikor a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg
választják meg.
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(Ib) A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet az (la) bekezdés b) pontjában
meghatározott tevékenységet az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett jogosított
szervezet Vagy az olvasási képességet érintő tbgyatékossággal élő kedvezményezett személy
számára szabadon végezheti.
(le) A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő
fogyatékossággal élő kedvezményezett személy a hozzáférhető formátumú példányt az Európai
Unió más tagállamában letelepedett jogosított szervezettől szabadon megszerezheti.
(Id) Az (la)-(le) bekezdésben meghatározott szabad felhasználás körében bármely

nyilvánosságra hozott, írott vagy egyéb jelrendszer formájában rögzített [18. (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdése] mű felhasználható annak illusztrációival együtt, ideértve ezek
digitális és hanganyaggá alakított Változatait 5.

(le) Az (1)-(ld) bekezdés szerinti szabad felhasználást kizáró vagy korlátozó szerzödéses
rendelkezés semmis.
(11) A hozzáférhető formátumú példány előállításához és hozzáférhetővé tételéhez szükséges
változtatások nem haladhatják meg a cél úttal indokolt mértéket.

(Ig) Az (la)-(lc) bekezdés szerinti jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő
fogvatékossúggal élő kedvezményezett személy meghatározását, a hozzáférhető formátumú
művet érintő szabad felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a jogosított
szervezetek, a hozzáférhető formátumú művek és kapcsolódó jogi teljesítmények
nyilvántartását vezető, valamint az Európai Bizottság számára információt nyújtó közreműködő
szervezet kijelölését és feladatkörét kormányrendelet állapítja meg.”

Az Szjt. 112. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„112. (1) Felhatalmazást kapa Kormány, hogy a reprográfiára szolgáló készülékek körét -

az érintett érdekképviseleti szervek véleményének figyelembevételével - rendelettel
meghatározza.
(2) Felhatalmazást kapa Kormány, hogy rendelettel megállapítsa a szerzőijogi szakértő testület
szervezetének és működésének részletes szabályait.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény 38. -ának (5) bekezdésében
szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való kőzvetités és a
számukra történő hozzáférhetővé tétel módját és feltételeit rendelettel meghatározza.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az árva mü felhasználásával kapcsolatos részletes
szabályokat. a jogosultat megillető megfelelő díjazás feltételeit. a felhasználással összefúggő
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét. beszedésének. visszatérítésének
módját, továbbá az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyek
nvilvántartásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter. hogy
a) a Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben a
Hivatal által vezetett önkéntes münyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) a Hivatal elnöke véleményének kikérésével, az adópolitikáért Felelős miniszterrel, a
kultúráért felelős miniszterrel és a Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszterrel

2



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018, október 25-i ülésére

egyetértésben az önkéntes műnyilvántartással összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét, beszedésének és visszatérítésének módját rendelettel megállapítsa.
(6) Felhatalmazást kap az igazságügyéd Felelős miniszter, hogy a közös jogkezelő szervezetek
nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét,
beszedésének és visszatérítésének módját az adópolitikáért felelős miniszterrel, a kultúráért
felelős miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló
miniszterrel egyetértésben, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke
véleményének kikérésével rendeletben szabályozza.

(7) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy - az igazságügyért felelős

miniszterrel egyetértésben - az e törvény 23/A. -ának (4) bekezdése alapján a nyilvános

haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges
adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárak körét rendelettel
megállapítsa.

(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény 41. (la)-(lf) bekezdésében foglalt

szabad felhasználással összeüggő részletes szabályokat, illetve hogy az e törvény 41. (1 a)

(Ic) bekezdése szerinti hozzáférhető formátumú példány, jogosított szervezet és az olvasási
képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy meghatározását, a
hozzáférhető formátumú művekkel és kapcsolódó jogi teljesítményekkel végezhető szabad
felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a jogosított szervezetek, a

hozzáférhető formátumú müvek ás kapcsolódó jogi teljesítmények nyilvántartását vezető,
valamint az Európai Bizottság számára információt nyújtó közreműködő szervezet kijelölését

és feladatkörét rendeletben állapítsa meg.”

Hatálybalépés: 2018. október 10.
(MK. 2018. évi 155. szám)

11. A Kormány rendeletei

A Kormány 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelete
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel
kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.

törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) I 78/B. -a szerinti, az életvitelszerű közterületi tartózkodás
szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése esetén a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: SzL) szerinti szociális szolgáltatók
vagy szociális intézmények segítsége fogadható cl a Szabs. tv. 178/B. (2) bekezdés b) pontja

szerinti segítségnyújtásként.

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetőjének

(a továbbiakban: elkövető) együttműködési szándéka esetén az intézkedő rendőr megkeresésére
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az Szt. 65/E. (2) bekezdése szerinti diszpécserközpont tájékoztatást nyújt az elköve[és helye
szerinti ellátási területen szabad férőhellyel rendelkező hajléktalanellátó intézményekről.

A Szabs. tv. I 78/B. *-a szerinti. az életvitelszerü közterületi tartózkodás szabályainak
megsértése szabálysértés esetében azon ingóságok ideiglenes tárolásának helyéről,
a) amelyeket az elkövető az előállítása során nem vesz magához, de úgy nyilatkozik, hogy
azokra igényt tart, valamint
b) amelyek vonatkozásában az a) pont szerinti nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem
szerezhető be, - a rendelkezésre álló tárolási és szállítási kapacitásokra tigyelemmel - a
diszpécserközpont tájékoztatást nyújt az előkészítő eljárást Folytató szerv részére.
Az állami szervek és a helyi önkormányzat, valamint az I. *-ban meghatározott szolgáltatók és
intézmények által rendelkezésre bocsátott tárolási és szállítási kapacitások a felajánlott tároási
hely szerint illetékes diszpécserközpontnak jelenthetők be. Bejelentett tároló- és szállítási
kapacitás hiányában az ideiglenesen tárolásba vett ingóságok tárolásáról és elszállításáról az
előkészítő eljárást folytató szerv gondoskodik. Az ideiglenes tárolásba vett ingóságok helyszíni
örzésében szükség szerint azok elszállításáig a polgárőrség is közreműködhet. Az ideiglenes
tárolással összefüggő feladatok végrehajtása során az eljárásban részt vevő szervek az
ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítására, tárolására, őrzésére, megsemmisítésére
közreműködőt vehetnek igénybe.

Hatálybalépés: 2018. október 15.
(MK. 2018. évi 150. szám)

A Kormány 179/2018. (X. 2.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézésscl kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról

Az egyes. az elektronikus ügvintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012.
(IV. 21.) Korm. rendelet 4/A. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 4. e) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít]
..c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).”

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következö 18.
*-sal egészül ki:

IS. E rendelet alapján az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozott önkormányzat
tekintetében az I. 3a. pontja szerinti központi elektronikus ügvintézési szolgáltatáshoz
csatlakozott szervezet a Kincstár. amely az informatikai rendszerén keresztül biztosítja az
elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatásaihoz szükséges fizetési feltételeket.”

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Komt rendelet (a
továbbiakban: eVhr.) a következő 23/A. -sal egészül ki:
„23/A. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a lekérdezés során kizárólag azt az
ügyintézési rendelkezést ismer wti meg, amely jellegénél fogva rá nézve hatályos, vagy amely
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vonatkozásában a hatályosságát tekintve az ügyfél olyan szervezeti kört jelölt meg. amelybe a
szerv beletartozik.”

Hatálybalépés: 2018. október 3.
(MK. 2018. éVL 150. szám)

A Kormány 185/2018. (X. 8.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (Xl. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (Xl. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korrn. rendelet) 1. * (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az elhelyezkedési juttatás a 2. (1) bekezdésében meghatározott támogatási időtartam
ejártát követő 2 évig

- a 4/A. *-ban foglalt kivétellel — ismételten nem igényelhető.”
A Korm, rendelet a következő 4/A. *-sal egészül ki:
‚.4/A. (1) Elhelyezkedési juttatásra az a közfoglalkoztatott is jogosult, aki legalább egy
hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik. és az egyszerűsített
fogblkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 2. I. pontja szerinti mezőgazdasági
idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 napig részt vesz. A mezőgazdasági idénymunka
ideje alatt az elhelyezkedési juttatás napi összege 2000 forint. Az elhelyezkedési juttatás iránti
kérelmet a mezőgazdasági idénvmunka lejáilától számított 30 napon belül kell benyújtani. Az
(1) bekezdésben meghatározott elhelyezkedési juttatást havonta, utólag kell folyósitani.”

Hatálybalépés: 2018. november I.
(MK. 2018. évi 154. szám)

Ill. A Kormány tagjainak rendeletei

Az arárminiszter 28/2018. (X. 5.) AM rendelete
az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Módosul nak
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatás részletes feltételeiröl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet.
a mikro-. kis- és középvállalkozások hitelezésének elösegítése érdekében a kezességvállalási
díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet,
a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2W5. (IX. 7.) FM rendelet,
és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefliggö egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM
rendelet egyes rendelkezései.
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Hatálybalépés: 2018. októberó.
(MK. 2018. évi 153. szám)

IV. Az Országgyűlés határozatai

Az Or9záűlés 18/2018. (X. 3.) OGY határozata
a földművesek emléknapjáról
Az Országgyűlés szeptember I 7-őt a fóidmüvesek emléknapjává nyilvánítja és Felkéri a
Kormányt. hogy gondoskodjon az emléknap méltó megtartásúról.

(MK. 2018. évi 151. szám)

V. A Kormány határozatai

A Kormány 1477/2018. (X. 2.) Korm. határozata
a közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő
működéséhez szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány
I. az Alaptörvény hetedik módosításában foglaltak végrehajtása 6rdekében. egyetértve a
közignzgatási bírósági rendszer - rendes bírósági szervezettől elkülönített - önálló szervezeti
keretek közötti működésére vonatkozó célkitűzéssel, felhívja az igazságügyi minisztert, hogy
terjessze a Kormány elé a közigazgatási bíróságokról szóló törvény ten’ezetét;
2. kiemelt fejlesztési célnak tekinti a közigazgatási bírósági rendszer elhelyezésére szolgáló
ingatlanok kialakítását, ezért felhívja az igazságügyi minisztert, hogy - a pénzügyminiszter és

a nemzeti vagyon kezeléséért Felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - gondoskodjon a
közigazgatási bírósági rendszer elhelyezéséhez és működése feltételeinek megteremtéséhez
szükséges intézkedések megvalósításáról;

3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy - a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen müködő Részvénytársaság útján - az Esztergom Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 635/2018. (VIII. 30.) határozata alapján
térítésmentesen felajánlott, az ingatlan-nyilvántartásban Esztergom belterület 16236 helyrajzi
számon felvett ingatlan tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba kerüléséhez szükséges
intézkedésekről gondoskodjon:

4. felhívja az igazságügyi minisztert. hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszterrel együttműködve - gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2. pont szerinti

cél megvalósítása érdekében szükséges beruházások - ide nem értve az informatikai
beruházásokat -‚ valamint infrastruktúra-fejlesztés lebonyolításáról;
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5. felhívja az igazságügyi minisztert. hogy gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2.
pont szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges informatikai célú beruházások
lebonyolításáról;

6. feIhíja a pénzügyminiszten. hogy gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2. pont
szerinti cél megvalósításához szükséges beruházások megkezdése érdekében 100 000 000
forint forrás biztosításáról a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet részére.

(MK. 2018. évi 150. szám)

A Kormány 1480/20 IX. (X. 3.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra
vonatkozó ügy leteihez történő, 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati
h ozzáj árulásról
A Kormánya Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 0. * (1)
bekezdése alapján. tekintettel az adósságot keletkeztető ügvletekhez történö hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korrn. rendeletben foglaltakra. a következö
határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekröl az I. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek
2018. évben történő megkötéséhez az a)—e) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az I. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől leklé
eltérhet, ha ez nem okozza ezen értékek valarnelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az
ügyletből, mint amekkora az I. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező
kurnulált adósságösszeg;

e) Fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő űjlesztésekre
lehet fordítani.

Az I. melléklet 3. sorában szerepel Békés Város a „Közutak. hidak építése, felújitása”
megneyezésü ljlesztéssel.

(MK. 208. évi 151. szám)

Békés, 208. október 19.

Tárnok Lászlóné
jegzö
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