
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)            
XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat            
érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 
  
(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes          
oldalon elektronikus formában letölthetők). 
  
MK. 67. 
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 munkaszervezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda       
működik. 
A fent hivatkozott központi államigazgatási szervek és a Magyarország minisztériumainak          
felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti minisztériumok közötti jogutódlást a Kormány            
eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete állapítja meg. 
  
Módosuló jogszabályok: 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.             
törvény 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 
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Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról            
szóló 2006. évi LXV. törvény 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb        
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok           
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető           
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló          
2016. évi XXXIII. törvény 
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény 
  
Hatályba lép: 2018. május 18. 
  
Az Alkotmánybíróság 5/2018. (V. 17.) AB határozata a településkép védelméről szóló törvény            
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)         
Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és         
megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról 
A megsemmisített rendelkezés 2018. május 18. napján hatályát veszti. 
  
MK. 70. 
A Kormány 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
  
Hatályba lép: 2018. május 22-én 10 órakor. 
  
A Kormány 95/2018. (V. 22.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki           
Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. május 22-én 10 órakor. 
  
 
 
 
 



MK. 77. 
A Kormány 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők              
jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről 
  
A tisztviselő (a kormánytisztviselő, a köztisztviselő, az állami tisztviselő, a kormányzati ügykezelő,            
közszolgálati ügykezelő, illetve az állami ügykezelő) és a munkáltatók az általános együttműködési            
kötelezettség keretében – a Kttv. 9. § (2) és (3) bekezdésével összhangban – kölcsönösen értesítik               
egymást a jogviszony megszűnésével vagy a megszüntetésével közvetlenül összefüggő jogi tényekről. 
  
Bármely e rendelet szerinti jogviszony létesítése esetén vizsgálni kell a létrehozni tervezett            
jogviszonyt megelőző jogviszony megszűnésének időpontját. Ha a korábbi jogviszony megszűnése és           
az új jogviszony létesítése között eltelt idő 30 nap, vagy annál rövidebb, akkor az új munkáltató – a                  
jogviszony megszűnéséhez vagy megszüntetéséhez kapcsolódó kötelezettségek érvényesíthetősége       
érdekében – a korábbi munkáltatót az új jogviszony létesítését követő 3 munkanapon belül írásban              
értesíti. 
  
A Kttv. 107. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti és a (2) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a                 
tisztviselő azonosító adatait, az új munkáltató azonosító adatait, az új jogviszony típusát és             
létesítésének időpontját. 
  
A korábbi munkáltató a fent hivatkozott értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a             
tisztviselő részére a megváltásra kerülő szabadságról, valamint az új jogviszonya alapján a tisztviselőt             
megillető szabadsághoz hozzászámítandó szabadságról és a végkielégítésnek a visszafizetéssel érintett          
összegéről igazolást állít ki, amelyet egyidejűleg az új munkáltató részére is továbbít. 
  
A tisztviselő a Kttv. 69. § (8) bekezdése alapján az őt terhelő visszafizetési kötelezettség teljesítése               
érdekében az új jogviszony létesítéséről korábbi munkáltatóját – a 2. §-ban foglaltak megfelelő             
alkalmazásával – haladéktalanul írásban értesíti. 
  
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, cafetéria-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. 
  
Hatályba lép: 2018. június 2. 
  
Ha a tisztviselő jogviszonya a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes          
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény hatálybalépését követően szűnt meg            
vagy került megszüntetésre, és e rendelet hatálybalépését megelőzően a tisztviselő új jogviszonyt            
létesített, akkor az új munkáltató e rendelet hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a korábbi              
munkáltatót a jogviszony létesítés tényéről és időpontjáról értesíti. 
 
  



MK. 81. 
A Kormány 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival,            
valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása 
  
1. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos         
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 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.” 
  
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek         
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki: 
„10/B. § E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép            
védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm.          
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően          
indult eljárásokban kell alkalmazni.” 
  
Hatályba lép: 2018. június 9., 2018. július 1., 2018. augusztus 1. 
  
MK. 82. 
A Kormány 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő 
módosításáról 
Hatályba lép: 2018. június 12. 
  
A Kormány 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.           
rendelet módosítása 
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a            
rendelkezés lép: 
[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül kell visszautasítani a            
bejelentést akkor is, ha] 
„h) az adatlaphoz csatolt földhasználati szerződés szerinti használatba adónak 
ha) a földrészlet tulajdonjogának megszerzéséhez a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése alapján             
kötelezettséget kellett vállalnia a földrészlet saját használatára, kivéve a (3a) bekezdésben           
meghatározott esetet; vagy 
hb) a földrészlet földhasználati jogosultságának megszerzéséhez a Földforgalmi tv. 42. § (1)            
bekezdése alapján kötelezettséget kellett vállalnia a földrészlet saját használatára, kivéve a (3b)            
bekezdésében meghatározott eseteket”. 
  
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont ha) alpontja alapján, ha a                
földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 13. § (2) bekezdésében             



meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott meghatározott           
célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor. 
(3b) Nem utasítható vissza a bejelentés a (2) bekezdés h) pont hb) alpontja alapján, ha 
a) a földhasználati szerződés alapján a használat átengedésére a Földforgalmi tv. 42. § (2)              
bekezdésében meghatározott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet javára, illetve az ott           
meghatározott célból, valamint a Fétv. 5. §-ában meghatározott célból került sor, vagy 
b) a földhasználati szerződés a Fétv. 65. §-a alapján alhaszonbérletnek minősül.” 
  
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16/B. § Az                
ingatlanügyi hatóság a 17. §-ban meghatározott földhasználati lap másolatot és a 17/A. §-ban             
meghatározott földhasználati összesítőt kérelemre, automatikus döntéshozatal útján állítja ki.” 
  
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet ,,A földhasználati nyilvántartási eljárás” alcíme a következő             
16/C. §-sal egészül ki: „16/C. § A földhasználati nyilvántartási eljárásokban az eljárás szünetelésének             
nincs helye.” 
  
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
Hatályát veszti a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése. 
  
2. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti             
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.          
(XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő               
(2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) E rendeletben meghatározott eljárása során a jegyző hatósági hatáskört nem gyakorol.” 
8. § A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott             
adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a Földforgalmi tv. 22. § (1)             
bekezdésében meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adás-vételi           
szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem            
másolati példányát is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a            
mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről            
– azzal egyidejűleg – értesíti az eladót.” 
  
A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
  
2. melléklet a 103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez 
A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pontja a következő 4. alponttal egészül ki: 
(A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek:) 
„4. A tárgyi kérelem, amennyiben a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv            
jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül.” 
  
Hatályba lép: 2018. június 19. 
  
 
 



MK. 85. 
Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév            
rendjéről 
  
Hatályba lép: 2018. szeptember 1. 
  
Budapest, 2018. június 14. 

Tisztelettel: 
  
  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

     Jegyző 
 


