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Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. október 29-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 2021 . évi 1 04. szám.

I. Törvények

2021. évi XL. törvény
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

A Parlament a 2021 . évi Őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 1 5. napjáig

meghosszabbította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény

hatályát. A hatályvesztés pontos időpontját az igazságügyért felelős miniszter a Magyar

Közlönyben közzétett határozatával állapítja meg.

A módosítás rögzíti ugyanakkor, hogy a törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a

veszélyhelyzetet a fenti időpontnál hamarabb megszüntesse.

Hatálybalépés: 202 1 . május 22.

(MK. 202 I . évi 94. szám)

2021. évi L. törvény
az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges

törvénymódosításokról

Közel három tucat törvény módosítását tartalmazza az egyes hatósági eljárásokat érintő

egyszerűsítéseket tartalmazó törvénycsomag. Az indokolás szerint a módosítás célja „egyes

nyilvántartások hatékonyabb működésének, az interoperabilitás növelésének és az információk

1



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 25-i ülésére

automatikusabb átadásának a biztosítása, az elektronikus ügyintézés könnyítése” volt, amelynek

térnakörei az alábbiak szerint foglalhatók össze: egyes hatósági nyilvántartások működésének

egyszerűsítése, nemzetiségi név feltüntetése az útlevélen, az Automatikus Közigazgatási

Döntéshozatali (AKD) rendszer bevezetése (olyan integrált szolgáltatás, amelynek segítségével a

korábban emberi közreműködés útján elvégzett műveletek automatizált módon kerülnek

végrehajtásra), videotechnológián keresztül történő ügyintézés (VKTA) bevezetése, illetve az

Integrált Hatósági Rendszer (IHR) bevezetése a vízhasználati eljárások mellett a

katasztrófavédelem következő területein: tűzvédelem, piacfelügyelet, veszélyes üzemek, veszélyes

áruszállítás, létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme, nukleárisbaleset-elhárítás, polgári

védelem.

Hatálybalépés: több lépcsőben: 2021. június 4., 2021. július 1., 2021.szeptember 11., 2022január

1., 2022.július 1., 2023.január 1., 2023.június 26.

(MK. 2021 . évi 97. szám)

II. A Kormány rendeletei

A Kormány 266/2021. (V. 213 Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló appiikáció veszélyhelyzet idején történő

használatával összefüggő módosításáról

A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/202 1 . (II. 12.) Korm. rendelet szerinti

védőoltást igazoló applikációval igazolja.

Hatálybalépés: 2021 . május 22.

(MK. 202 1 . évi 94. szám)

A Kormány 289/2021. (V. 313 Korm. rendelete

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Ajárványügyi helyzet változására és az egyéb veszélyhelyzeti könnyítésekre tekintettel módosította

a Kormány a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó veszélyhelyzeti

szabályokat (döntéshozó szerv ülése személyes részvétellel, veszélyhelyzet alatti döntések

jóváhagyása, társasházi közgyűlések megtarthatósága stb.). Ennek megfelelően újra lehetőség

nyílik az ülések személyes részvétellel való megtartására.

Hatálybalépés: 202 1 . június 1.

(MK. 2021. évi 99. szám)

A Kormány 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelete

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1 . évi

CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a

fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Hatálybalépés: 2021 . június 15.

(MK. 2021. évi 103. szám)

III. A Miniszterek rendeletei

A kül2azdasá2i és külüivminiszter 7/2021. (IV. 293 KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

A folyamatosan módosuló rendelet tartalmazza azon országok listáját, amelyek és Magyarország

kölcsönösen elfogadják a másik fél által kiállított védettségi igazolásokat. Ez legutóbb Ciprussal és

Moldovával egészült ki.

Hatálybalépés: 2021 . június 1.

(MK. 2021 . évi 99. szám)

A külgazdasá2i és külüvminiszter 17/2021. (V. 223 KKM rendelete

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

A folyamatosan módosuló rendelet tartalmazza azon országok listáját, amelyek által kiadott

védettségi igazolásokat Magyarország egyoldalúan elfogadja. Ez jelenleg egyedül Románia.

Hatálybalépés: 202 1 . május 22.

(MK. 2021. évi 95. szám)

Az innovációért és technoló2iáért felelős miniszter 23/2021. (VI. 13 ITM rendelete

a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2022. évi munkaszüneti napok körüli — a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó —

munkarend a következő:

a) 2022. március 14., hétfő pihenőnap, 2022. március 26., szombat munkanap,

b) 2022. október I 5 .‚ szombat munkanap, 2022. október 3 1 .‚ hétfő pihenőnap.

Hatálybalépés: 2022. január 1.

(MK. 2021. évi 100. szám)

Békés, 2021.június 14.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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