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2015. december 21. (hétfő) naptól 2015. december 30. napig (szerda) 
megjelenő egyes jogszabályok, kormányhatározatok 

 
MK 201. szám: 
 
- 2015. évi CCXVI. törvény A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról, 
- 2015. évi CCXVII. törvény Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 
2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról,  
- 2015. évi CCXVIII. törvény Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények 
módosításáról, 
- 2015. évi CCXIX. törvény A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról,  
- 2015. évi CCXX. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. 
törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 
módosításáról, 
- 2015. évi CCXXI. törvény A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról,  
- 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet A teljes költségmutató számításáról és közzétételéről,  
- 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet Az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről,  
- 57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet Az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az 
anticiklikus tőkepufferráta mértékéről,  
- 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek 
és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről, 
- 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes 
belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,  
- 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 
 
MK 202. szám: 
 
- 2015. évi CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól,  
- 2015. évi CCXXIII. törvény Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 
kapcsolódó törvények módosításáról,  
- 2015. évi CCXXIV. törvény Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról,  
- 2015. évi CCXXV. törvény Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel 
összefüggő törvények módosításáról,  
- 2015. évi CCXXVI. törvény A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az 
azzal összefüggő törvények módosításáról,  
- 2015. évi CCXXVII. törvény Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes 
viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
XXXIV. törvény módosításáról,  
- 2015. évi CCXXVIII. törvény A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 
módosításáról,  
- 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
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kormányrendeletek módosításáról,  
- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól,  
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,  
- 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról,  
- 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról,  
- 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról,  
- 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról,  
- 420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió 
tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú 
eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól,  
- 422/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő 
megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 
18.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az 
útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
361/2014. (XII. 30.) Korm.rendelet módosításáról,  
- 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási 
eljárásról,  
- 425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó 
egyes kormányrendeletek módosításáról,  
- 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet módosításáról,  
- 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási 
rendeletek módosításáról, 
- 91/2015. (XII. 23.) FM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–
EüM együttes rendelet módosításáról,  
- 41/2015. (XII. 23.) IM rendelet Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri 
rendeletek módosításáról,  
- 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat Az Akkreditálási Tanácsról,  
- 1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
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általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról.  
 
MK 203. szám 
 
- 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól,  
- 79/2015. (XII. 23.) BM rendelet A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról 
szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról, 
- 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel 
összefüggő módosításáról, 
- 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a 
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról,  
- 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában 
működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról,  
- 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, 
valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról,  
- 1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat Az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális 
döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról,  
- 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozat Az állami tisztviselői kar létrehozásáról 
 
MK 204. szám: 
 
- 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 82/2015. (XII. 23.) BM rendelet A Modern Városok Program támogatása központi kezelésű 
előirányzat kezeléséről és felhasználásáról, 
 
MK 205. szám: 
 
- 2015. évi CCXXX. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény módosításáról, 
- 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A mezőgazdasági őstermelői igazolványról,  
- 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 
költségtérítéséről,  
- 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes 
szabályairól, 
- 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól,  
- 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító 
igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól,  
- 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról, 
- 442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 
154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós 
kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi 
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CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról,  
- 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet módosításáról,  
- 445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról,  
- 446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. 
rendelet módosításáról, 
- 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az 
önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól,  
- 38/2015. (XII. 28.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti 
rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, 
valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti 
kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról, 
- 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá 
kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében 
szükséges források biztosításáról. 
 
MK 206. szám: 
 
- 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról,  
- 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról,  
- 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes 
építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról,  
- 457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) 
Korm. rendelet módosításáról,  
- 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról,  
- 2007/2015. (XII. 29.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes 
kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 
módosításáról. 
 
MK 207. szám: 
 
- 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról,  
- 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról,  
- 473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, 
valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról,  
- 474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
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(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Korrupcióellenes 
Program és az azzal összefüggő intézkedések végrehajtása érdekében történő módosításáról,  
- 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) 
Korm. rendelet módosításáról, 
- 479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, 
 
MK 208. szám: 
 
- 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli 
szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról,  
- 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és 
illetékességéről,  
- 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
átalakításával kapcsolatos módosításáról,  
- 59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira 
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 
33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról,  
- 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról,  
- 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról,  
- 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.  
 
MK 209. szám: 
 
- 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


