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Törvények

2017. évi CV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról*

1. §		
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A településkép védelme érdekében)
„c) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi
hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek
sem minősülő építési tevékenységek, valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében, továbbá településképi
bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,”
2. §		
A Tvtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást
a) folytathat le – a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között, településképi rendeletben
meghatározott esetekben és módon – hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
nem kötött építési tevékenységek és a rendeltetésmódosítások,
b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése
tekintetében.”
3. §		
A Tvtv. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap az önkormányzat településképi rendelet hiányában, a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
szóló önkormányzati rendeletnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló
2016. évi CLXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való összhang
biztosítása érdekében történő – megalkotására és módosítására.”
4. §		
A Tvtv. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában
a) a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet helyi
építészeti örökség védetté nyilvánítását és védettség megszüntetését megállapító előírásait
b) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről
és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet reklámok és
reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – a Módtv. rendelkezéseivel és a végrehajtására kiadott
jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében –
2018. december 31-ig lehet alkalmazni.”
5. §		
A Tvtv. a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § (1) E törvénynek a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi
LXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított rendelkezéseit a Módtv.2. hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) 2020. december 31. napján megszűnik valamennyi, a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően létrejött
olyan, határozatlan vagy 2020. december 31. napjánál hosszabb ideig tartó, határozott időtartamra kötött,
közterület reklámcélú hasznosítására és annak ellenőrzésére irányuló, valamely helyi önkormányzattal kötött
reklám rendszergazdai szerződés, amely nem felel meg e törvény – Módtv. és Módtv.2. által megállapított –

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.
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rendelkezéseinek, valamint a felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet és településképi rendelet
rendelkezéseinek. A szerződés megszűnésével megszűnik valamennyi, az ilyen szerződésen alapuló reklámhordozó
igénybevételére vonatkozó jogosultság.
(3) A (2) bekezdés szerinti, határozott időre szóló reklám rendszergazdai szerződés időbeli hatálya nem
hosszabbítható meg, és az érintett rendszergazdai tevékenységre új szerződés nem köthető.”
6. §		
A Tvtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a Módtv. rendelkezéseit
végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően
a) településképi rendelet hiányában legkésőbb 2017. október 1. napjáig e törvénynek a Módtv. által megállapított
szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a 12. §
(5) bekezdés szerinti, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletét,
b) legkésőbb 2017. december 31. napjáig e törvénynek a Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására
kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét.”
7. §		
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény 8. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 5. § 2018. február 15-én lép hatályba.”
8. §		
A Tvtv.
a)
14. § (2) bekezdésében az „– az (1) és a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. szeptember 30-ig
lehet alkalmazni.” szövegrész helyébe az „– az (1), a (2a) és a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével –
2017. december 31-ig lehet alkalmazni.”
b)
15. § (1) bekezdésében a „településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló
2016. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.)” szövegrész helyébe a „Módtv.”
szöveg lép.
9. §		
Hatályát veszti a Tvtv. Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi
LXXII. törvény 97. §-ával megállapított 15/A. §-a.
10. §		
Ez a törvény 2017. szeptember 29. napján lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2017. évi CVI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési
idejének emelése érdekében*

1. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A XXVII. Fejezetben meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.
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Kormányrendeletek

A Kormány 289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a következő 12/B. alcímmel
egészül ki:
„12/B. Megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre
124/F. § A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: miniszter) a Kormány megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tagja.
124/G. § (1) A miniszter a megyei jogú városok fejlesztéséért való felelőssége keretében felelős
a) a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és megújulása
érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban (a továbbiakban: együttműködési megállapodások)
a Kormány részére meghatározott feladatok végrehajtásának irányításáért és
b) a Kormány feladatkörükben érintett tagjainak az együttműködési megállapodások végrehajtásával kapcsolatos
tevékenységének összehangolásáért és ellenőrzéséért.
(2) A miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatainak végrehajtása során a Kormány
feladatkörében érintett tagjától szakértői közreműködést, tájékoztatást, előkészítő anyagot, adatszolgáltatást és
beszámoló benyújtását kérheti.”
2. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 125. §-a a következő m) ponttal
egészül ki:
(Jogszabály megjelölésében)
„m) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter esetében az MVTNM”
(rövid megjelölést kell alkalmazni.)
3. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 126. §-a a következő m) ponttal
egészül ki:
[A miniszterek helyettesítése a Ksztv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a következő rend szerint történik:]
„m) a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter”
(helyettesíti.)
4. §		
Ez a rendelet 2017. október 2-án lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 379/2017. (IX. 25.) KE határozata
tárca nélküli miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Kósa Lajost 2017. október 2-ai hatállyal tárca nélküli miniszterré kinevezem.
Budapest, 2017. szeptember 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 23.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/04616-3/2017.

27716

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 156. szám
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A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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