JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. május 21-e és 2009. június 17-e között a Magyar Közlöny 2009. évi 70-81.
számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2009. évi XXXVI. törvény
A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról (MK 71. szám)
A jogszabály az állami vezetık szabadságmegváltására, a kormány tagjainak jubileumi jutalomra
való jogosultságára vonatkozó rendelkezéseket módosította.
2. 2009. évi XXXVII. törvény
Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról (MK 71.)
A törvény rendelkezik pl.: az erdı látogatásáról, illetve az erdıbıl származó faanyag
származásának igazolásáról.
3. 2009. évi XXXVIII. törvény
A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintı törvények módosításáról és egyéb,
munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekrıl (MK 73.)
A jogszabály módosította Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, A
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényt, A munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996. évi
LXXV. törvényt, Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényt, Az egyenlı bánásmódról és az
esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvényt, A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt,
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, A foglalkoztatás elısegítésérıl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt és A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (közcélú munkavégzésre vonatkozó rendelkezések). A
módosításokkal jogalkotó célja egyrészt, hogy egyszerőbbé, a jogalkalmazók számára
áttekinthetıbbé és könnyebben alkalmazhatóvá tegye a szabályozást. Másrészt törekszik arra, hogy
egyensúlyt teremtsen kétféle állami érdek, a jogalanyok jogkövetı magatartásának követelménye és
a nemzetgazdaság szempontjából a társadalom számára elınyt hordozó beruházások
megvalósulása között.
4. 2009. évi XXXIX. törvény
A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl
szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról (MK 73.)
A jogszabály átfogóan módosította a bortörvényt, pl.: kiegészítette a borászati termékek eredet
megjelölésére és földrajzi jelzéseire, valamint a mulasztási bírságra vonatkozó szabályozással.
5. 2009. évi XL. törvény
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról (MK 73.)
A törvény módosította az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályozást, pl.: a nyugdíjkorhatárt
fokozatosan felemelte a 65. életév betöltéséig: „18. § (1) A társadalombiztosítási öregségi
nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je elıtt született, a
betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követı 183. nap, c) 1953-ban
született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követı 183. nap, e)
1955-ben szül tett, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követı 183.
nap, g) 1957-ben vagy azt követıen született, a betöltött 65. életév.”
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6. 2009. évi XLI. törvény
A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást
érintı módosításáról (MK 74.)
A törvény a kártalanítás összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb
50.000,- euróban határozta meg és módosította a kifizetésre vonatkozó rendelkezéseket.
7. 2009. évi XLII. törvény
A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról (MK 74.)
A jogszabály a nyilvántartásba vételi kötelezettségre vonatkozó szabályozást módosította.
8. 2009. évi XLIII törvény
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról (MK 74.)
A törvény a vezetıi megbízásra vonatkozó rendelkezéseket módosította.
9. 2009. évi XLIV. törvény
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény és az ezzel összefüggı egyes törvények módosításáról (MK 79.)
A jogalkotó a törvény módosítását a következıkkel indokolta: elsısorban a szakiskolai tanulmány
ösztöndíj rendszer bevezethetısége, a szakképzési hozzájárulásra kötelezetti körrel összefüggı
harmonizációs kötelezettség – ideértve az új non-profit gazdasági társaságként megalakuló térségi
integrált szakképzı központ hozzájárulási kötelezettségét is –, az Szht. végrehajtásáról szóló
13/2008 . (VII. 22.) SZMM rendeletben foglalt egyes kérdések törvényi szintő szabályozási igénye,
valamint az ellenırzési tapasztalatok alapján az elszámolható költségek körének a visszaélések
kiküszöbölését célzó pontosítása indokolja a törvények módosítását. A 2003. évi LXXXVI. törvény
mellett módosult A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény és A személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény is.
10. 2009. évi XLV. törvény
A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény módosításáról (MK 81.)
A törvény módosította többek között az un. objektív felelısségre vonatkozó rendelkezéseket.
11. 2009. évi XLVI. törvény
A vasúti közlekedésrıl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról (MK 81.)
A jogszabály módosította többek között a vasúti közszolgáltatási szerzıdés megkötésére vonatkozó
rendelékezéseket.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A mezei ırszolgálat megalakításához, fenntartásához és mőködéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjérıl és feltételeirıl szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes
rendelet (MK 70.)
A települési önkormányzat az általa létesített mezei ırszolgálat megalakítási költségeinek 50%ának, de legfeljebb mezıırönként 300.000,- Ft megtérítését igényelheti. A mőködés során
negyedévente utólag kérelmezheti önkormányzat az ırszolgálat fenntartásával és mőködésével
kapcsolatosan felmerülı költségek 50%-nak, de legfeljebb 50.000,- Ft/hó/fı, megtérítését.
2. Az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt
vevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló
23/2009. (V.22.) OKM rendelet (MK 70.)
A támogatásokat igénybe vehetik pl.: a helyi önkormányzatok és azok jogi személyiségő
társulásaik.
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3. A 2009/2010. tanév rendjérıl szóló 55/2009. (IV.29.) OKM rendelet (MK 71.)
A jogszabály szerint a tanév elsı tanítási napja 2009. szeptember 1-e (kedd), utolsó tanítási napja
2010. június 15-e (kedd). Az ıszi szünet 2009. október 26-tól október 30-ig, a téli szünet 2009.
december 23-tól 2009. december 31-ig, a tavaszi szünet 2010. április 2-tıl 2010. április 6-ig tart.
4. Az Alkotmánybíróság 60/2009. (V.28.) AB határozata (MK 73.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 21/A. (3) és
(5) bekezdését.
5. Az anyakönyvekrıl, házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 6/2003. évi (III.7.) BM
rendelet módosításáról szóló 14/2009. (VI.3.) Korm. rendelet (MK 75.)
A jogszabály az anyakönyvezésre vonatkozó rendelkezéseket módosította, illetve kiegészítette a
rendeletet a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvezésére vonatkozó szabályozással.
6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más
okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi
CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 117/2009. (VI.4.)
Korm. rendelet (MK 76.)
A rendelet 2009. június 28-i hatállyal módosította A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V.22.) Korm. rendeletet, A személyazonosító igazolvány
kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendeletet, A polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X.26.) Korm. rendeletet. Fontos változás, hogy személyazonosító igazolvány már
újszülött részére is kérelmezhetı, illetve kiskorú személy hatósági igazolványán kérelemre a
törvényes képviselıje nevét és telefonszámát is feltüntetik.
7. Az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 119/2009. (VI.9.) Korm. rendelet (MK 77.)
A jogszabály 2009. június 15-i hatállyal módosította az élelmiszerek közterületen történı és alkalmi
árusítására vonatkozó rendelkezéseket, az árusítást a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
engedélyezi, a hivatal határozatát közli az ÁNTSZ-szel (mely szerv ellenırizheti a közegészségügyi
körülményeknek történı megfelelést). Automatából történı árusítást az ÁNTSZ-hez történı
bejelentést követıen lehet megkezdeni.
8. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történı teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI.12.) PM rendelet (MK
79.)
A rendelet 2009. július 1-tıl alkalmazandó.
9. Egyes jövedéki tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 13/2009. (VI.12.) PM rendelet (MK
79.)
A jogszabály módosította A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes
szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendeletet, A jövedéki termékek veszteség normáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendeletet és A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendeletet.
10. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet, valamint a fiatalok
lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes
szabályairól szóló 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2009. (VI.15.) Korm.
rendelet (MK 80.)
A rendeletet a hatálybalépését, azaz 2009. július 1-ét követıen benyújtott kérelmek esetén kell
alkalmazni.
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11. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 128/2009. (VI.15.) Korm. rendelet (MK 80.)
A jogszabály rendeletet a hatálybalépését, azaz 2009. július 1-ét követıen benyújtott kérelmek
esetén kell alkalmazni.
12. Az Alkotmánybíróság 62/2009. (VI.16.) AB határozata (MK 81.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben
meghatározott miniszteri felsıoktatás-szervezési feladati közé tartozó hallgatói létszám megoszlás
meghatározást lehetıvé tevı felhatalmazást (103. § (1) h) pont és 54. § (2) bekezdés második
mondata).
13. Az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásának végleges eredményérıl
szóló 284/2009. (VI.16.) OVB határozat (MK 81.)
Az határozat tartalmazza a végleges eredményt és az Európai Parlament tagjainak felsorolását.
Az Európai Parlament megválasztott tagjainak névsora:
Dr. Áder János (FIDESZ–KDNP), Balczó Zoltán (JOBBIK), Dr. Bokros Lajos( MDF), Deutsch
Tamás (FIDESZ–KDNP), Gál Kinga (FIDESZ–KDNP), Glattfelder Béla (FIDESZ–KDNP), Dr.
Göncz Kinga (MSZP), Gulyásné Gurmai Zita (MSZP), Gyıri Enikı (FIDESZ–KDNP), Gyürk
András (FIDESZ–KDNP), Dr. Hankiss Ágnes (FIDESZ–KDNP), Herczog Edit (MSZP), Járóka
Lívia (FIDESZ–KDNP), Kósa Ádám (FIDESZ–KDNP), Dr. Morvai Krisztina (JOBBIK), Dr. İry
Csaba (FIDESZ–KDNP), Dr. Schmitt Pál (FIDESZ–KDNP), Schöpflin György (FIDESZ–KDNP),
Dr. Surján László (FIDESZ–KDNP), Dr. Szájer József (FIDESZ–KDNP), Szegedi Csanád
(JOBBIK), Dr. Tabajdi Csaba( MSZP).
Tata, 2009. június 17.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

