JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. június 18-a és 2009. július 31-e között a Magyar Közlöny 2009. évi 82-109.
számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK

1. 2009. évi XLVII. törvény
A bőnügyi nyilvántartási rendszerrıl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bőnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról (MK 83. szám)
A törvény, amely a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezése mellett számos jogszabályt
módosított, 2009. június 30-án lépett hatályba. Módosult A Büntetı Törvénykönyvrıl szól 1978. évi
IV. törvény (foglalkozástól eltiltás, büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alóli mentesítés), A
légiközlekedésrıl szóló 1995. évi XCVII. törvény, Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény,
A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény, A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályiról szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (jogviszony létesítésére vonatkozó elıírások).
2. 2009. évi XLVIII. törvény
A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezı polgárok védelme érdekében szükséges egyes
törvénymódosításokról (MK 84.)
A jogszabály módosította A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt bevezetve a települési önkormányzatok
elıvásárlási jogát lakóingatlanok kényszerértékesítése során. Ehhez kapcsolódóan módosult
továbbá A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, Az adózás rendjérıl szóló 2003.
évi XCII. törvény is. Az önkormányzat e vételi jogát akkor gyakorolhatja, ha az adós,
zálogkötelezett ezirányú kérelmet terjeszt elı és az önkormányzat írásban kötelezettséget vállal a
megvásárolt ingatlan kérelmezı történı határozatlan idıre történı bérbeadására. E rendelkezések
2009. augusztus 21-én lépnek hatályba. A törvény módosította továbbá A lakáscélú kölcsönökre
vonatkozó állami készfizetı kezességrıl szóló 2009. évi IV. törvény áthidaló kölcsönre vonatkozó
szabályait. A 2009. július 28-tól hatályos változások következtében a kölcsön felvételére a
munkaviszonyukat elvesztık mellett jogosulttá váltak azon személyek, akik vagyoni, jövedelmi
helyzetének negatív változása nem teszi lehetıvé a lakáscélú kölcsön törlesztését.
3. 2009. évi XLIX. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi törvény módosításáról (MK 84.)
A törvény a szakiskolára, szakközépiskolára vonatkozó rendelkezések módosítása mellett A
szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény tanulószerzıdésekre vonatkozó rendelkezésit is.
4. 2009. évi L. törvény
A fizetési meghagyásos eljárásról (MK 85.)
A 2010. június 1-étıl hatályos rendelkezések szerint a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyzık
hatáskörébe tartozó, pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerősített polgári nemperes
eljárássá válik, melyre e törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
rendelkezéseit kell alkalmazni. E törvény módosította többek között a már említett Pp-ét, A
közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvényt, Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, Az egyes közjegyzıi nemperes eljárásokról
szóló 2008. évi XLV. törvényt is
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5. 2009. évi LI. törvény
A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal
összefüggı egyes törvények módosításáról (MK 85.)
A 2009. szeptember 1-én hatályba lépı jogszabály átfogóan módosította a csıdeljárásra vonatkozó
szabályozást, továbbá Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (ellenırzés lefolytatása), A
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (vezetı tisztségviselıvé válás tilalma) A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(cégjegyzék tartalma) egyes rendelkezéseit.
6. 2009. évi LII. törvény
A hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérıl és az elektronikus tértivevényrıl (MK 85.)
E törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján
kormányrendelet lehetıvé teszi a hivatalos iratok elektronikus kézbesítését. A jogszabály
módosítja továbbá a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (2011. július 1-vel
kiegészül egy új résszel, mely az Elektronikus kommunikáció a polgári perben címet viseli), Az
igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvényt és A nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl
szóló 2006. évi LIII. törvényt.
7. 2009. évi LIII. törvény
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló
Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezıanyag-kibocsátási
és –szállításai nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott Jegyzıkönyv
kihirdetésérıl (MK 85.)
8. 2009. évi LIV. törvény
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
módosításáról (MK 85.)
A 2009. december 3-án hatályba lépı törvény módosította a közszolgálati kötelezettségre,
közszolgáltatási ellentételezésre vonatkozó rendelkezéseket.
9. 2009. évi LV. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról (MK 86.)
Változott az állam gazdálkodó szervezetben való részvételére vonatkozó szabályozás, a többségi
befolyásra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül került, azaz a 29. § (1) bekezdése értelmében
2009. június 25-tıl a Magyar Állam - a törvényes képviseletét ellátó szerv útján - csak olyan
gazdálkodó szervezetben vehet részt, illetve olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, amelyben
felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
10. 2009. évi LVI. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsı piaci szolgáltatásokról
szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggı törvénymódosításokról (MK 88.)
A jogszabály - melynek egyes részei különbözı idıpontokban lépnek hatályba 2009. július 1-tıl
2010. július 1-ig - 431. §-ával több mint 150 törvényt módosított, pl.: a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvényt, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, A
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényt, A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV.
törvényt. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt.
11. 2009. évi LVII. törvény
Az építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes törvények módosításáról
(MK 88.)
A törvény 2009. október 1-i hatállyal módosította Az épített környezet kialakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (településrendezési eszköz véleményeztetési eljárása, építésügyi
hatósági eljárások, építtetıi fedezetkezelés), A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő
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beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló 2006. évi LIII. törvényt, A
tervezı- és szakértı mérnökök, valamint Az építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.
törvényt.
12. 2009. évi LVIII. törvény
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és
„B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítésével egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetésérıl (MK 89.)
13. 2009. évi LIX törvény
A Bernben, 1980 május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzıkönyv C Függelékének
Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének
kihirdetésérıl (MK 89.)
14. 2009. évi LX. törvény
Az elektronikus közszolgáltatásokról (MK 89.)
Az Országgyőlés az állam szolgáltató jellegének erısítése, az állampolgárok, a gazdasági élet
szereplıi és a civil szféra információs közszolgáltatásokkal való ellátása, a gyorsabb, hatékonyabb
közigazgatási ügyintézés lehetıvé tétele, a nyilvánosság és a társadalmi kontroll követelményének
hatékonyabb érvényesítése érdekében alkotta meg e törvényt. A fıszabályként 2009. október 1-én
hatályba lépı jogszabály meghatározza a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján nyújtott
elektronikus közszolgáltatások igénybevételének rendjét, használatának feltételeit, a közremőködı,
hatósági feladatott ellátó szervek és személyek jogait és kötelezettségeit, valamint az elektronikus
közszolgáltatásokat igénybevevık jogait és kötelezettségeit. A jogszabály módosítja továbbá A
közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvényt (közhasznú tevékenységnek nyilvánítja az
elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történı biztosítását) és A közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt
(többek között a X. fejezetet) is.
15. 2009. évi LXI. törvény
Egyes fémek begyőjtésével és értékesítésével összefüggı visszaélések visszaszorításáról (MK 89.)
A törvény meghatározza a fémkereskedelmi engedély köteles anyagok körét (pl.: alumínium, ón,
ólom, réz, vas), a fémkereskedelmi engedély köteles tevékenységeket, a nem fémkereskedı
engedély nélkül által is végezhetı tevékenységeket (engedélyköteles anyag begyőjtése, saját
tulajdonú anyag értékesítése (csak írásba foglalt megállapodás alapján), a fémkereskedelmi
engedély kiadására, a mőködés hatósági ellenırzésére vonatkozó szabályokat. A jogszabály 2010.
január 1-én lép hatályba, a hatálybalépéskor e tevékenységet folytató személyek 60 napon
kérelmezhetik a tevékenységük engedélyezését, ennek hiányában tevékenységüket 2010. április 1ig folytathatják. A törvény módosította továbbá A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi Iv.
törvényt (lopás, rongálás, orgazdaság tényállásai), A büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvényt, A kulturálisörökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvényt (kulturális javakakat a
fémkereskedı csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egyedei engedéllyel veheti át) és A
kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvényt.
16. 2009. évi LXII. törvény
A kötelezı gépjármő-felelısség biztosításról (MK 89.)
A törvény fıszabályként 2010. január 1-én lép hatályba. A jogszabály új alapokra helyezte a
kötelezı gépjármő-felelısség biztosítást, pl.: a biztosítási idıszakot egy évben határozta meg, mely
eltér a korábbi rendelkezések egy naptári éves tartamától, és garanciális szabályként elıírja az
üzemeltetı írásos értesítését a biztosítási évfordulóról a biztosítási idıszak lejárta elıtti 50. napig.
17. 2009. évi LXIII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határokat átlépı bőnözés
megelızése és leküzdése érdekében folytatott együttmőködésrıl szóló megállapodás kihirdetésérıl
(MK 90.)

4
18. 2009. évi LXIV. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (MK 92.)
A törvény 2010. január 1-i hatállyal módosította az Alkotmány országgyőlési képviselık
javadalmazásáról szóló szakaszát.
19. 2009. évi LXV. törvény
Az egyes képviselıi juttatások és kedvezmények megszüntetésérıl (MK 92.)
A jogszabály módosította Az országgyőlési képviselık tiszteletdíjáról, költségtérítésérıl és
kedvezményeirıl szóló 1990. évi LVI. törvényt, valamint A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXII. törvényt.
20. 2009. évi LXVI. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépı
bőnözés elleni harcban történı együttmőködésrıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl (MK 92.)
21. 2009. évi LXVII. törvény
A nemzeti agrárkárenyhítési rendszerrıl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI.
törvény módosításáról (MK 92.)
A károk felsorolása kiegészült a jégesı kárral. A kifizetési tervet a korábbi Európai Bizottsági
engedélyezés helyett a miniszter hagyja jóvá.
22. 2009. évi LXVIII. törvény
A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvénymódosításáról (MK 92.)
A jogszabály módosította a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (pl. 2011. január
1-vel kiegészül egy új résszel, mely a Vállalkozások egymás közötti perei címet viseli), Az illetékrıl
szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, Az
elektronikus információ szabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt.
23. 2009. évi LXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvénymódosításáról (MK
92.)
Változtak az EU Önerı Alapból történı támogatás igénylésének szabályai.
24. 2009. évi LXX. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról (MK 92.)
Módosult a jogszabály melléklete, az állami tulajdonú részesedésekkel mőködı társaságok
felsorolása kiegészült a Regionális Vízmővekkel.
25. 2009. évi LXXI. törvény
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról (MK 92.)
A törvény a nemzetközi jellegő felsıoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezésekkel egészült ki.
26. 2009. évi LXXII. törvény
A hozzátartozók közötti erıszak miatt alkalmazható távoltartásról (MK 93.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı törvény meghatározza a megelızést szolgáló
intézményrendszert és a jelzési kötelezettséget, az ideiglenes megelızı és a megelızı távoltartó
határozat kibocsátásának módját és feltételeit (az ideiglenes megelızı távoltartást a rendırség
rendeli el, legfeljebb 72 órára, a megelızı távoltartást a bíróság rendeli el legfeljebb 30 napra). A
jogszabály módosítja továbbá A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV.
törvényt (szülıi felügyelet szünetel, ha a hatóság távoltartó határozatot hozott), Az illetékrıl szóló
1990. évi XCIII. törvényt (a távoltartási eljárás illetékmentes), A gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (adatkezelés), A büntetıeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvényt (kényszerintézkedések) és A szabálysértésekrıl szóló 1999. XIX. törvényt
(két új tényállással egészült ki a törvény: Távoltartó határozat szabályainak megszegése és
Megelızı távoltartás alaptalan kezdeményezése).
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27. 2009. évi LXXIII. törvény
Az Országos Érdekegyeztetı Tanácsról (MK 93.)
A jogszabály az OÉT szabályozása mellett módosította A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvényt, A munkaügyi ellenırzésekrıl szóló 1996. évi LXXV. törvényt és A felsıoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt.
28. 2009. évi LXXIV. törvény
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintő szociális párbeszéd egyes kérdéseirıl (MK
93.)
A törvény célja a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseletei közötti középszintő szociális
párbeszéd fejlıdésének elısegítése. A jogszabály módosította továbbá A Munka Törvénykönyvérıl
szóló 1992. évi XXII. törvényt és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt.
29. 2009. évi LXXV. törvény
Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 94.)
A jogszabály módosította Az igazságügyi szakértıi kamarákról szóló 1995. évi CXIV. törvényt, A
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, Az ügyvédekrıl szóló 1998. évi XI. törvényt,
A közvetítıi tevékenységrıl szóló 2002. évi LV. törvényt, A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvényt, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, Az igazságügyi szakértıi
tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvényt, A bőncselekmények áldozatainak segítésérıl és az
állami kárenyhítésrıl szóló 2005. évi CXXXV. törvényt, A szabadalmi ügyvivıkrıl szóló 1995. évi
XXXII. törvényt. A módosítások fıszabályként 2009. október 1-én lépnek hatályba
30. 2009. évi LXXVI. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (MK 94.)
A törvény - mely 2009. október 1-én lép hatályba - új alapokra helyezte a szolgáltató tevékenység
engedélyezési folyamatát, megkülönböztetve a bejelentéshez és az engedélyezéshez kötött
szolgáltatás kategóriákat, a bevezetve a közigazgatás hallgatásának jogkövetkezményeit,
meghatározva a Belsı Piaci Információs Rendszer keretében történı igazgatási együttmőködés
szabályait.
31. 2009. évi LXXVII. törvény
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvényekrıl (MK 95.)
A jogszabály módosította az egyes adótörvényeket, pl.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvényt (összevont adóalap, az adó mértéke, ha az összevont adóalap 15 millió Ft
alatti 17 %, a felett 32%), A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt
(az adó mértéke a pozitív adóalap 19 %-a), Az egyszerősített vállalkozói adóalapról szóló 2002.
évi XLIII. törvényt, Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX.
törvényt, Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt, A jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt, Az
energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényt, A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt
(iparőzési adó, adóelıleg fizetés szabályozása), Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvényt
(lakástulajdon illetéke 4 millió Ft-ig 2 %, a feletti részre 4 %, a korábbi 6 % helyett), A
gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt (az adó mértéke gyártási évben és az azt követı
3 évben 345 Ft/kilowatt a korábbi 300,- Ft/kilowatt helyett), Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi
XCII. törvényt (az adózó a helyi adót az állami adóhatóságnak vallja be és fizeti meg, az APEH ezt
követıen utalja át a jogosult önkormányzatnak a beszedett adó összegét),továbbá a társadalom
biztosítást érintı egyes jogszabályokat pl.: A társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX.
törvényt (járulékok mértéke, pl.: társadalombiztosítási járulék mértéke 27 % a korábbi 29 §%
helyett), Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényt, A foglalkoztatás elısegítésérıl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, valamint egyéb jogszabályokat is pl.: A
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényt, Az államháztartásról szól 1992. évi XXXVIII. törvényt. A
módosítások eltérı idıpontokban, jellemzıen 2010. január 1-én lépnek hatályba.
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32. 2009. évi LXXVIII. törvény
Az egyes nagyértékő vagyontárgyakat terhelı adókról (MK 95.)
A törvény hatálya kiterjed a lakóingatlanokra, a vízi jármővekre, valamint a nagyteljesítményő
személygépkocsikra. Az adó mértéke lakóingatlan esetén 30 millió Ft-ig a forgalmi érték 0,25 %a, e felett 50 millió Ft-ig a forgalmi érték 0,35 %-a, ezt követıen 0,5 %. Az egyes ingatlanfajták
települési átlagárai Komárom-Esztergom megyében (ezer Ft/ m2) lakás egylakásos lakóépületben:
város-165, község-113, többlakásos lakóépületben: város-155, község-113, üdülı: város-140,
község-113. A jogszabály 2010. január 1-én lép hatályba.
33. 2009. évi LXXIX. törvény
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról (MK 95.)
A törvény módosította többek között a védelembe vételre vonatkozó rendelkezéseket (a szülı és
más hozzátartozó kötelezhetı az iskolapszichológusi vizsgálaton való részvételre), bevezette a a
családi pótlék célzott felhasználásra vonatkozó szabályozást (a jegyzı határozhat a védelembe vett
gyermekek esetében a családi pótlék 50 %-nak természetben történı nyújtásáról). A jogszabály
módosította továbbá A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt
(gyermekgondozási díj folyósítása), A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt és A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényt (családi pótlék folyósítása). A törvény fıszabályként 2009. szeptember 1-tıl
hatályos.
34. 2009. évi LXXX. törvény
A Büntetı törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (MK 96.)
A törvény módosította a jogos védelem (jogtalan támadás megelızése érdekében szükséges
védelmi eszköz alkalmazása), a közügyektıl eltiltás, a kitiltás szabályait, a büntetési nemeket,
valamint számos tényállás rendelkezéseit (személyi szabadság megsértése, magánlaksértés,
visszaélés személyes adattal, hivatalos személy elleni erıszak, emberölés, garázdaság,
önbíráskodás, lopás, rablás, kifosztás). Módosult továbbá A büntetések és intézkedések
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. is (feltételes szabadság kizártsága). A törvény 2009.
augusztus 10-tıl fokozatosan lép hatályba.
35. 2009. évi LXXXI. törvény
Az adózás rendjérıl szóló. törvény módosításáról (MK 97.)
A jogszabály felhatalmazza az önkormányzatot, hogy elıírja az adószámmal rendelkezı adózó
részére a bejelentés, bevallása, illetve az adatszolgáltatás elektronikus úton történı teljesítését.
36. 2009. évi LXXXII. törvény
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 97.)
A törvény módosítja egyrészt az egyszerő közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat
(hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása), másrészt a Döntıbizottságra vonatkozó
egyes rendelkezéseket, valamint hatályon kívül helyezett egyes a szerzıdés megkötésére vonatkozó
elıírásokat. A módosítás 2009. július 22-én lépett hatályba.
37. 2009. évi LXXXIII. törvény
A büntetıeljárások idıszerőségének javítása céljából a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény módosításáról (MK 97.)
A jogszabály módosítja többek között a kizárásra, az idézésre, az elızetes letartóztatásra, a
lefoglalásra, a nyomozás feletti ügyészi felügyeletre, pótmagánvádra, a tárgyalásra, a
tárgyalásról való lemondásra vonatkozó rendelkezéseket.
38. 2009. évi LXXXIV. törvény
A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közremőködı szervezetekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 100.)
A jogszabály módosította A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és mezei
ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényt (fegyveres biztonsági ır jogviszonya,
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természetvédelmi ır, mezıır intézkedései), A közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII.
törvényt (képfelvevı eszköz elhelyezése, szabálytalanul elhelyezett jármő elszállítása, kényszerítı
eszköz alkalmazása), A sportról szóló 2004. évi I. törvényt (sportrendezvények biztonságára
vonatkozó rendelkezések), A polgárırségrıl szóló 2006. évi LII. törvényt (polgárır közlekedési
baleset helyszínén történı jelzııri feladat ellátása), A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvényt, A lıfegyverekrıl és lıszerekrıl szóló 2004. évi XXIV. törvényt, A
személy- és tárgykörözésrıl szóló 2001. évi XVIII. törvényt. A módosítások fıszabályként 2009.
szeptember 1-én lépnek hatályba.
39. 2009. évi LXXXV. törvény
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (MK 100.)
A törvény 2009. november 1-én lép hatályba, meghatározza pl.: az ügyfelek tájékoztatásának,
szerzıdés kötésének és szerzıdés módosításának egyes szabályait. A jogszabály módosítja többek
között Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993-. évi III. törvényt (közgyógyigazolvány), A bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvényt (végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre), Az adózás
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényt (végrehajtás munkabérre, fizetési számlára), A
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényt (szerzıdéskötés).
40. 2009. évi LXXXVI. törvény
A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi
intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggı módosításáról (MK 100.)
A törvény – mely 2009. november 1-én lép hatályba - átfogóan módosította a korábbi
szabályozást.
41. 2009. évi LXXXVII. törvény
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról (MK 101.)
A jogszabály kiegészült az önszabályozó megállapodás megkötésének lehetıségének
biztosításával.
42. 2009. évi LXXXVIII. törvény
A nemzetközi polgári repülésrıl szóló, Chicagóba, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény Függelékeinek módosításának kihirdetésérıl (MK 104.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A tizenhat éveseknek szervezett ingyenes orvosi vizsgálat megvalósításával és az új Egészségügyi
Könyv bevezetésével összefüggı egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2009. (VI.18.)
EüM rendelet (MK 82.)
A jogszabály módosította A kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı betegségek
megelızését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendeletet (bevezette a 16 éves korban kötelezıen
elvégzendı záró állapotvizsgálatot, valamint az Egészségügyi Könyvet), A területi védınıi
ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletet (módosította a területi védınık feladatait), A
fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl
szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletet és A biológiai tényezık hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelmétıl szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendeletet (védıoltások bejegyzésére
vonatkozó szabályok), Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletet
(iskolaorvosi rendelı minimális alapfelszerelésének, a nevelési-oktatási intézmény orvosa, illetve
védınıje által ellátandó iskola-egészségügyi feladatoknak a meghatározása).
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésérıl 6/2009. (I.20.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelet (MK 83.)
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A korábbi szabályozást megváltoztatva - A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követı
bérfizetési napon kifizetésre kerülı bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15 000 forint.
- a rendelet új jövedelmi határokat vezetett be. 2009. júliustól a havi kereset-kiegészítés összege
131.000 Ft/hó havi illetmény alatt egytizenketted rész, 131.000,- Ft és 149.000,- Ft havi illetmény
között az egytizenketted részének a jogszabály szerinti mértékben csökkentett összege, 149.000,- Ft
és fölötti teljes havi illetmény esetén nem jár kereset kiegészítés.
3. A bőnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjérıl, valamint a bőnügyi
nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes
eljárási rendjérıl szóló 22/2009. (VI.19.) IRM rendelet (MK 83.)
A Központi Hivatal – ha a kérelemnek helyt ad – a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem
beérkezésétıl számított 5 munkanapon belül küldi meg a kérelmezınek az erkölcsi bizonyítványt.
4. A bőnügyi nyilvántartásból a kérelmezı saját adatairól történı adattovábbítási eljárásért és a
hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendı
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 23/2009. (VI.19.) IRM rendelet (MK 783.)
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadásárára irányuló eljárás díja – elsıfokú eljárásban – 2.200,Ft, soron kívüli eljárás esetén 4.400,- Ft
5. Az Alkotmánybíróság 67/2009. (VI.19.) AB határozata (MK 83.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény
egyes, a munkaerı kölcsönzésre vonatkozó szövegrészeit.
6. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármővek közlekedésérıl
szóló 26/2009. (VI.22.) KHEM rendelet (MK 84.)
A közútkezelıi hozzájárulást országos közút, illetve országos közutat is érintı közlekedés esetén a
Magyar közút Nonprofit. Zrt., helyi közút esetén az induláshelye szerinti közútkezelı adja meg, az
érintett közútkezelık elızetes hozzájárulása alapján. A jogszabály tartalmazza továbbá a fizetendı
díjakra és a szakkíséretre vonatkozó elıírásokat.
7. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI.23.) Korm. rendelet (MK 85.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet értelmében kamattámogatás vehetı igénybe a központi
költségvetésbıl lakás építésére, új lakás vásárlására, korszerősítésre. A kamattámogatás mértéke
függ a gyermekek számától és az állampapírhozam, referenciahozam mértékétıl. A támogatás
igénybe vehetı a 2005. január 31-e után kiadott építési engedéllyel rendelkezı lakásokra, illetve a
2009. július 1-ét követıen vásárolt új lakásokra is.
8. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet (MK
86.)
A jogszabály szerint szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendı támogatást állapíthat meg a
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság annak a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkezı, nagykorú személynek, akinek
a) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért 57.815,- Ft és
b) nem részesül nyugellátásban, és
c) a válság hatására krízishelyzetbe került pl. elveszítette munkahelyét, vagy jelentıs (legalább 20
százalékos) jövedelemveszteséget szenvedett el, vagy lakáshitele havi törlesztı részletének
növekedése eléri a 20 százalékot, vagy egészségi állapota ezt indokolja
Azonban nem jogosult támogatásra az a személy,
a) akinek 2009-ben 15 000 Ft-ot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
b) akinek átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, vagy
c) aki a krízishelyzeti támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelızı 90
napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi
önkormányzat rendeletében elıírtak az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárják.
A kérelmet formanyomtatványon 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között lehet
benyújtani a kérelmezı lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat jegyzıjénél.
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A kérelem benyújtását követıen a jegyzı ellenırzi a kérelemben foglalt adatok valódiságát és az
elıírt jogosultsági feltételek fennállását. Ennek alapján javaslatot tesz a kérelem
támogathatóságára. Ha a kérelmezı a feltételeknek nem felel meg, a jegyzı a kérelmet elutasítja.
A feltételeknek megfelelı kérelmekrıl, a támogatás megítélésérıl, annak konkrét összegérıl. az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság illetékes Regionális Igazgatósága dönt. A támogatás
összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra okot adó körülmény
fennállása esetén legfeljebb százezer forint lehet.
9. Az Országgyőlés 55/2009. (VI.24.) AB határozata (MK 86.)
Az Országgyőlés dr. Baka Andrást hat évre megválasztotta a Legfelsıbb Bíróság elnökévé.
10. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009.
(VI.25.) KEHM rendelet (MK 87.)
A rendelet az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árának (díjának) alkalmazási
feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket határozza meg. A 100 m3/h-nál nem nagyobb
gázmérıvel rendelkezı felhasználó alapesetben a fogyasztott földgázért mennyiségarányos díjat és
a rendelkezésre állásért alapdíjat köteles fizetni. A felhasználó kérésére a szolgáltatás idılegesen
szüneteltethetı, ekkor az alapdíjat nem kell megfizetni, azonban a gázmérıt le kell szerelni, és a
felhasználó köteles a le- és felszerelés költségét megfizetni. A földgáz egyetemes szolgáltatás
legmagasabb induló ára és díjelemei a következık 20 m3/h alatti gázmérıvel rendelkezık esetén(nettó) éves alapdíj 6.828.- Ft (korábban 5.940,- Ft), a gázdíj 2,559 Ft/MJ (korábban 3,113
Ft/MJ). A szolgáltató köteles közzétenni honlapján és ügyfélszolgálatain a mérési idıszakra
meghatározott átlagos főtıértékeket és a légköri nyomásértékeket (ez utóbbi mérési helye Tata),
köteles továbbá lehetıvé tenni, hogy e számításokat, méréseket a földgázellátásba bekapcsolt
település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek ellenırizzék vagy
ellenıriztessék. E rendelet 2009. július 1-én lépett hatályba.
11. A lakossági és vezetékes gázfogyasztás és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X.31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2009. (VI.26.) Korm. rendelet (MK
88.)
A jogszabály 2009. július 1-tıl módosította a távhıfelhasználás esetében a támogatás fajlagos
bruttó összegének meghatározását.
12. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozásához igénybe vehetı projekt kiegészítı
hitelrıl szóló 78/2009. (VI.30.) FVM rendelet (MK 91.)
A rendelet szerint a meghatározott célokra nyújtható hitelt a Magyar Fejlesztési Bank folyósítja.
13. A mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti
tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes szabályairól
szóló 79/2009. (VI.30.) FVM rendelet (MK 91.)
A jogszabály az 2092/91/EK rendelet elıírásaival összhangban szabályozta a hazai ökológiai
termelés rendjét.
14. Az Alkotmánybíróság 71/2009. (VI.30.) AB határozata (MK 91.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette A rádiózásról és televíziózásról szóló 1986. évi I. törvény
módosításáról szóló 2008. év december 8. napján elfogadott módosításának 1. §-át, mely lehetıvé
tette a mősorszolgáltatási jogosultság pályázat nélküli megújítását.
15. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendı „Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV.24.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2009. (VII.3.) FVM rendelet (MK 92.)
A rendelet - mely meghatározza például a vetésváltásra vonatkozó elıírásokat - 2009. július 5-tıl
hatályos.
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16. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
288/2008. (XII.9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2009. (VII.6.) Korm. rendelet (MK
93.)
A jogszabály értelmében az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának
támogatásával megvalósuló programok esetében az elılegnyújtás esetén az elsı idıközi fizetésre
irányuló kérelmet a támogatást nyújtó szervezethez az elıleg fizetésétıl számított nyolc hónapon
belül kell benyújtani. A rendelkezést a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
17. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok
legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV.26.) GKM rendelet módosításáról szóló 34/2009. (VII.6.)
KHEM rendelet (MK 93.)
A rendelet szerint 2009. július 15-tıl a teljes árú menetjegy az autóbusz közlekedésben és a vasúti
másodosztályon pl.: 15 km távolságban 265 Ft (mely 15- Ft-os áremelkedést jelent), a teljes árú
bérletjegy 10.600,- Ft (mely 700,-. Ft-os áremelkedést takar).
18. A központi költségvetési elıirányzat terhére igényelhetı tőzoltósági célú beruházási, fejlesztési
támogatás pályázati rendszerérıl szóló 34/2009. (VII.6.) KHEM rendelet (MK 93.)
A pályázatot az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság írhatja ki. Pályázatot nyújthatnak be
a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok mellett az önkéntes tőzoltóságok is.
19. A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 35/2009. (VII.10.) KHEM rendelet (MK
96.)
A módosítások a rendeletek mellékleteit érintik pl.: változott Az egyes jármőalkatrészekre,
tartozékokra, jármőtulajdonságokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségekrıl szóló melléklet,
illetve A gépkocsik és pótkocsijaik típus-jóváhagyási eljárására vonatkozó melléklet.
20. A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá
elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX.29.) PM rendelet módosításáról szóló
14/2009. (VII.10.) PM rendelet (MK 96.)
Változtak a kedvezmények pl. az adózók által a start-kártya, start plusz kártya, illetıleg start extra
kártya alapján történı foglalkoztatás alapján az adóhatóság start-kártya kedvezményes
járulékbefizetések beszedési számlára befizetett, bruttó munkabér után számított tíz (korábban
tizenöt), illetıleg húsz (korábban huszonöt) százalékos mértékő közterhet (járulékot) elszámolja.
21. Az Alkotmánybíróság 72/2009. (VII.10.) AB határozata (MK 96.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette A büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1)
a), c), d), e) és f) pontjait, kimondva, hogy a tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezı.
22. Az Alkotmánybíróság 73/2009. (VII.10.) AB határozata (MK 96.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1)
bekezdésének egy szövegrészét, ezzel lehetıvé tette a magánszemélyt terhelı járuléktartozás
mérséklését, elengedését a megélhetést súlyosan veszélyeztetı helyzet fennállása esetén.
23. Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (VII.14.) Korm. rendelet szóló 146/2009. (VII.14.)
Korm. rendelet (MK 97.)
A 2009. július 17-én hatályba lépı jogszabály kiegészítette a Korm. rendeletet egy új tényállással a
„Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétellel”. A rendelet szerint az eljárás
a rendırség hatáskörébe tartozik, és a szabálysértés 100.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
24. Az Alkotmánybíróság 82/2009. (VII.15.) AB határozata (MK 98.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az országos népszavazás elrendelésérıl szóló 28/2009.
(IV.17.) OGY határozatot (képviselıi költségtérítés), és az Országgyőlést új eljárásra utasította.

11
25. A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti
halászati tilalmi idırıl szóló 73/1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet módosításáról szóló
88/2009. (VII.17.) FVM-KvVM rendelet (MK 99.)
A jogszabály módosította a nem halászható halfajok és víziállatok jegyzékét, valamint a halászati
tilalmi idıket az egyes halfajok szerint.
26. A távhıszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhıszolgáltatás díjának, valamint a
hıenergia távhıtermelı és távhıszolgáltató közötti szerzıdésben alkalmazott árának
meghatározása során figyelembe veendı szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által
lefolytatott eljárásban kötelezıen benyújtandó adatok körérıl szóló 36/2009. (VII.22.) KHEM
rendelet (MK 100.)
A rendelet melléklete tartalmazza a módszertani útmutatót. A jogszabály 2009. július 25-én
hatályba lépett.
27. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Operatív Programokra meghatározott
elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.)
MeHVM rendelet módosításáról szóló 17/2009. (VII.22.) NFGM rendelet (MK 100.)
A jogszabály kiegészült a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásra vonatkozó
szabályokkal.
28. A hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV.12.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 149/2009. (VII.23.) Korm. rendelet (MK 101.)
A rendelet kiegészült a törlesztı részlet mérséklésére vonatkozó szabályozással. A jogszabály 2009.
július 24-én hatályba lépett.
29. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2009. (VII.23.) Korm. rendelet (MK
101.)
A 2009. augusztus 1-én hatályba lépı jogszabály bevezette az elızetes konzultáció intézményét,
meghatározta a résztvevı közigazgatási szerveket.
30. A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére
történı elszámolásáról szóló 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet (MK 103.)
A hozzájárulásra kötelezett és a jogszabály feltételeinek megfelelı mikro- és kisvállalkozás a képzés
költségeinek legfeljebb 60 %-val, egyéb kötelezett legfeljebb a költségek 33 %-val csökkentheti A
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésérıl szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben
meghatározott kötelezettségét. A rendelet 2009. július 27-én lépett hatályba.
31. A jegybanki alapkamat mértékérıl szóló 17/2009. (VII.27.) MNB rendelet (MK 105.)
2009. július 28-tól a jegybanki alapkamat mértéke 8,50%.
32. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet
módosításáról szóló 91/2009. (VII. 28.) FVM rendelet (MK 106.)
Módosultak a pályázatok értékelési szempontjai, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz
területenként, pl: a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás az 1. számú melléklet 1.33. pontja.
33. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
szóló 92/2009. (VII. 28.) FVM rendelet (MK 106.)
Módosultak a pályázatok értékelési szempontjai, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz
területenként, pl: a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás az 1. számú melléklet 1.31. pontja.
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34. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe
vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
szóló 93/2009. (VII. 28.) FVM rendelet (MK 106.)
Módosultak a pályázatok értékelési szempontjai, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz
területenként, pl: a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás az 1. számú melléklet 1.25. pontja.
35. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe
vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
szóló 94/2009. (VII. 28.) FVM rendelet (MK 106.)
Módosultak a pályázatok értékelési szempontjai, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz
területenként, pl: a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás az 1. számú melléklet 1.24. pontja.
36. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással
összefüggı hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (MK 107.)
A 2009. augusztus 1-tıl hatályos rendelet meghatározza A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.
törvény 20. §. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megszegıjével szemben a
közigazgatási eljárásban kiszabható bírságok összegét (pl.: gyermekbiztonsági rendszer
használatának elmulasztása esetén a bírság összege lakott területen belül 15.000,- Ft, lakott
területen kívül 30.000,- Ft, autóúton, autópályán 45.000,- Ft). A jogszabály módosítja továbbá A
közúti árutovábbítási szerzıdésekrıl szóló 2/1981. (I.31.) MT rendeletet (túlsúly esetén a
fuvaroztató bírságot köteles fizetni) és Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm.
rendeletet (Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése) is.
37. A mezıgazdasági eredető termékek és élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzıinek
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenırzésérıl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet (MK 108.)
Ellenırzı hatóságként a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal rendeletben kijelölt szervei járnak
el. A hatóság nem megfelelıség esetén a szabályszegés súlyától függıen felszólíthatja a termelıt,
elıállítót, vagy forgalmazót a hiányosságok orvoslására, de akár bírságot is szabhat ki. A rendelet
2009. augusztus 1-tıl hatályos.
38. A környezeti zaj- és rezgésvédelmi határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVMEüM együttes rendelet módosításáról szóló 10/2009. (VII. 30.) KvVM-EüM együttes rendelet
(MK 108.)
A 2009. augusztus 1-tıl hatályos módosítás értelmében a június 1-e és szeptember 15-e közötti
idıszakban megrendezésre kerül, egybefüggıen több, de legfeljebb 8 napon át tartó kulturális
fesztiválok esetében a nappali idıszakon 6:00 és 23:00 közötti idıszakot, éjjeli idıszakon 23:00 és
6:00 közötti idıszakot kell érteni. A zajtól védendı valamennyi területen a terhelési határérték 65
dB, éjjeli idıszakban 55 dB. (Az általános rendelkezések szerint a nappali idıszak 6:00 és 22:00,
éjjeli idıszak 22:00 és 6:00 között tart, a határértékek nappal 45-60 dB, éjjel 35-50 dB közöttiek.).

Tata, 2009. augusztus 3.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

