JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. március 19-e és 2009. április 23-a között a Magyar Közlöny 2009. évi
35-56. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2009. évi VII. törvény
Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerzıdésnek az áruk szabad áramlását biztosító
rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról (MK 35. szám)
2. 2009. évi VIII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991.
augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás módosításáról szóló jegyzékváltás útján
létrejött megállapodások kihirdetésérıl (MK 35.)
3. 2009. évi IX. törvény
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejő rendelet módosításáról (MK
35.)
4. 2009. évi X. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrıl a Kínai népköztársaság
Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrıl szóló megállapodás és az azt módosító
jegyzıkönyv kihirdetésérıl (MK 38.)
5. 2009. évi XI. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság kormánya között a
diplomata útlevéllel rendelkezı állampolgáraik kölcsönös vízummentességérıl szóló
megállapodás kihirdetésérıl (MK 38.)
6. 2009. évi XII. törvény
Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi
szerzıdések és határokmányok kihirdetésérıl (MK 38.)
7. 2009. évi XIII. törvény
A pénzügyi közvetítırendszer felügyeletét érintı egyes törvények módosításáról (MK 43.)
A jogszabály módosította többek között A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvényt (pl.: a fogyasztóval kötött szerzıdés a hitelintézet által
egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével.)
8. 2009. évi XIV. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény módosításáról (MK 43.)
A törvény módosította pl.: a bírságolás szabályait, meghatározva az együttmőködı
vállalkozásra vonatkozó bírság mellızési, csökkentési eljárás feltételeket.
9. 2009. évi XV. törvény
A hontalanság eseteinek csökkentésérıl szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban
elfogadott Egyezmény kihirdetésérıl (MK 43.)
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10. 2009. évi XVI. törvény
Egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrıl Elefántcsontpart közötti
átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetésérıl (MK 43.)
11. 2009. évi XVI. törvény
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény
módosításáról (MK 44.)
12. 2009. évi XVII. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
módosításáról (MK 44.)
Az MFB ZRt. feladatainak egyike módosult: a bank feladata, hogy részt vegyen a
Kormány határozata alapján - a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében - gazdálkodó
szervezetek és önkormányzatok részére éven túli lejáratú forgóeszköz hitelek és kölcsönök
finanszírozásában, továbbá éven túli lejáratú forgóeszköz hitelekre és kölcsönökre
vonatkozó készfizetı kezesség vagy bankgarancia vállalásában, amelyeknek elsısorban a
piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedı, termelı tevékenységet folytató piaci szereplık
forráshoz jutását kell biztosítania.
13. 2009. évi XVIII. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról (MK 44.)

környezetvédelmi

14. 2009. évi XIX. törvény
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról (MK
44.)
15. 2009. évi XX. törvény
Az anyakönyvezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról (MK 48.)
A jogszabály módosította pl.: Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendeletet (anyakönyvi adatok védelme), Az
illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvényt (állampolgársági eljárás illetéke).
16. 2009. évi XXI. törvény
A központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós
költségvetés számára történı rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési
költségek megosztásáról szóló Egyezmény kötelezı hatályának elismerésérıl és
kihirdetésérıl (MK 48.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az Alkotmánybíróság 29/2009. (II.20.) AB határozata (MK 35.)
Az Alkotmánybíróság 2009. december 31-i hatállyal megsemmisítette Az emberi
felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.)
ESZCSM rendelet 7. § (3) bekezdésének c) pontját és A gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı
rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III.14.) EüM
rendelet 13. § (3) bekezdésének e) pontját, mely rendelkezések a vényen az orvos által
feltüntetendı adatokat határozták meg.
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2. Az Európai Parlament tagjai választásának kitőzésérıl szóló 43/2009. (III.26.) KE
határozat (MK 37.)
A Köztársasági Elnök Úr 2009. június 7-ére (vasárnap) tőzte ki a választást.
3. Az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7. napjára kitőzött választása eljárási
határidıinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2009. (III.26.) ÖM rendelet
(MK 37.)
4. Egyes nyugdíj- és idısügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2009.
(III.27.) Korm. rendelet (MK 38.)
A jogszabály módosította A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendeletet, új valorizációs
szorzószámokat határozott meg.
5. A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 12/2009.
(III.27.) OKM rendelet (MK 38.)
A rendelet szerint a mőködési engedéllyel rendelkezı múzeumot fenntartó önkormányzat
részesülhet támogatásban.
6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályiról szóló 2003.
évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM
rendelet módosításáról szóló 5/2009. (III.27.) PM rendelet (MK 38.)
A jogszabály az alkoholtermék-készletforgalmi szabályzatának (standolás) tartalmi elemeit
határozta meg.
7. Az Alkotmánybíróság 34/2009. (III.27.) AB határozata (MK 38.)
Az Alkotmánybíróság A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdését változtatta
meg, az engedély, illetve a nyilvántartásba vétel megtagadási okai közül törölte a tartalmi
utalásokat.
8. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2009.
(III.28.) Korm. rendelet (MK 39.)
A rendelet bevezette a kiemelt adatszolgáltató fogalmát, aki az önkormányzat és szervei
esetén a jegyzı.
9. Az energia-végfelhasználás hatékonyságával és az energetikai szolgáltatásokkal
összefüggı egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 64/2009. (III.31.) Korm.
rendelet (MK 41.)
A jogszabály többek között módosította A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendeletet, meghatározva a
távhıszolgáltató által kibocsátott számla tartalmát (világos és közérthetı módon kell
tartalmaznia a távhı tényleges, aktuális értékesítési árát, elszámolási idıszakra vonatkozó
nyitó és záró fogyasztásmérı állásokkal együtt a tényleges fogyasztást, továbbá a fogyasztó
aktuális energia fogyasztásának és az elızı év ugyanezen idıszakában mért
fogyasztásának összehasonlítását), valamit a honlap tartalmi elemeit (tájékoztatás a
mőködési területén energetikai auditot, energetikai szolgáltatást végzı tanúsítók listájáról,
energiahatékonyságot javító programok hozzáférhetıségérıl). Hasonlóan módosult a
földgáz-, illetve a villamos energia kereskedıkre, egyetemes szolgáltatókra vonatkozó jogi
szabályozás is.
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10. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves
statisztikai összegzések mintáiról szóló 5/2009. (III.31.) IRM rendelet (MK 41.)
A rendelet A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogó módosítása
következtében új hirdetmény, stb. mintákat határozott meg.
11. Egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
6/2009. (III.31.) IRM rendelet (MK 41.)
A jogszabály módosította A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendeletet (pl.:
törzskönyv adattartalma) és A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendeletet.
12. A közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 51/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
módosításáról szóló 14/2009. (III.31.) KHEM rendelet (MK 41.)
13. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegérıl, felhasználásának rendjérıl és az ellenırzésben történı közremőködés
feltételeirıl szóló 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/2009. (IV.2.)
Korm. rendelet (MK 42.)
A rendelet a korábbi százalékos szabályozást megváltoztatva fix összegként határozta meg
a sebesség túllépésekor fizetendı bírság összegét.
14. A szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenırzésének szabályairól szóló 14/2009. (IV.2.) OKM rendelet (MK 42.)
A jogszabály szerint a fenntartó 2009. szeptember 25-ig nyújthatja be a támogatási
igényét.
15. A pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényő tanulók támogatása
igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének rendjérıl szóló 15/2009.
(IV.2.) OKM rendelet (MK 42.)
A rendelet szerint (mely vonatkozik többek között a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatására, az iskolapszichológusi hálózat
támogatására) a fenntartó 2009. július 1-ig nyújthatja be a támogatási igényét.
16. Az alapfokú mővészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének szabályairól szóló
16/2009. (IV.2.) OKM rendelet (MK 42.)
17. Az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítı nemzeti támogatások (top up)
2009.évi igénybevételének egyes kérdéseirıl szóló 37/2009. (IV.3.) FVM rendelet
(MK43.)
A kifizetésre általános esetben 2010. június 30-ig kerül sor.
18. A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról szóló 73/2009. (IV.8.) Korm. rendelet (MK
46.)
Az adatbázist a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vezeti. A rendelet a jegyzı általi
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat határozza meg, pl.: aktív korúak ellátásának
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megállapítása iránt benyújtott kérelem esetén a jegyzınek elektronikusan adategyeztetési
eljárást kell lefolytatnia.
19. Egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak ellátásával összefüggı módosításáról szóló
75/2009. (IV.8.) Korm. rendelet (MK 46.)
A jogszabály módosította pl.: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)
Korm. rendeletet, Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III.27.) Korm. rendeletet.
20. A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 166/2008. (XII.22.) FVM rendelet
módosításáról szóló 41/2009. (IV.8.) Korm. rendelet (MK 47.)
A rendelet módosította a támogatási összeg meghatározását, melynél a nettó helyett a
bruttó vételár veendı alapul.
21. Az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérıl szóló 19/2009. (IV.8.) ÖM
rendelet (MK 47.)
A jogszabály meghatározta, hogy mely önkormányzati feladatok ellátását segítı, pl.:
óvodai nevelés és alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert
uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be támogatási igény, illetve
rögzítette, hogy mely önkormányzatok jogosultak az igénylésre (pl.: többcélú kistérségi
társulások az általuk fenntartott intézmények fejlesztése tekintetében).
22. Egyes kormányrendeleteknek A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításával összefüggı módosításáról szóló 82/2009. (IV.10.) Korm. rendelet (MK
48.)
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogó módosítása következtében
módosult A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének
részletes szabályairól, a hirdetmények ellenırzésének rendjérıl és díjáról, valamint a
Közbeszerzési Értesítıben történı közzététel rendjérıl és díjáról szóló 34/2004. (III.12.)
Korm. rendeletet, A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.)
Korm. rendeletet, és A közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható eljárási
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló
257/2007. (X.4.) Korm. rendeletet.
23. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú,
valamint egyes 2009. évi központi elıirányzatok felhasználásának részletes szabályairól.
szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet (MK 48.)
A rendelet vonatkozik a pl.: a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerősítésének támogatása (TEUT) forrásainak felhasználására, kezelésére,
ellenırzésére.
24. Az építésügyi célirányzatról szóló 10/2009. (IV.14.) NFGM rendelet (MK 51.)
Az építésügyi célelıirányzatba tartozó befizetett építésügyi bírság 20%-a a bírságot
kiszabó elsı fokon eljáró építésügyi hatóságot illeti meg, mely összeget Az épített környezet
alakításáról s védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott célokra (pl.:
építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok, szakértıi tevékenység, szakmai
továbbképzés, eszközbeszerzés) lehet fordítani. A jogszabály szerint az építésügyi
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célelıirányzat 80%-át közigazgatási feladatokra kell fordítani, mely célból a minisztérium
pályázatot ír ki, a pályázatot az építéshatóságon kívül önkormányzat is nyújthat be.
25. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról szóló 20/2009. (IV.17.) KHEMÖM együttes rendelet (MK 54.)
A támogatást a rendelet feltételeinek megfelelı önkormányzat igényelheti, a kérelmet
június 20-ig kell megküldeni a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához.
26. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009.
évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól szóló 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet (MK 56.)
A támogatást azon önkormányzatok igényelhetik, melyek vállalják, hogy a 2009. június 16a és a 2009. augusztus 31-e közötti idıszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon
keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek számára
folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. A támogatás egy fıre jutó
összege legfeljebb 370 Ft. Tata Város önkormányzata által igényelhetı elvi keretösszeg:
2.097.900,- Ft. A támogatási igényt (beleértve az esetleges többlet támogatási igényt is)
május 27-ig kell jelezni a regionális szociális és gyámhivatal területi kirendeltségének.

Tata, 2009. április 23.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

