JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. augusztus 1-e és 2009. augusztus 31-e között a Magyar Közlöny 2009. évi
110-123. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

1. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról,
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 14/2007.
(III.14.) EüM rendelet módosításáról szóló 25/2009. (VIII.3.) EüM rendelet (MK 110.)
Változott az igénybe vehetı segédeszközök támogatottsága, pl.: monofocalis, sphericus lencséket
(üvegbıl) 2008. augusztus 16-tól csak 6,25 dioptriától támogatja az Országos Egészségügyi
Pénztár.
2. Az állam kizárólagos tulajdonában lévı vizek és vízi létesítmények jegyzékérıl szóló 11/2009.
(VIII.5.) KvVM rendelet (MK 111.)
A rendelet mellékletében a 20 m3 másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó vízfolyások
között megtalálható az Által-ér, valamint A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2.
számú melléklet 4. pontja szerinti vízfolyások 1 millió m3 árvízi tározó térfogatot meghaladó
tározói között a Tatai Öreg-tó 2 millió m3-es árvízi térfogattal.
3. Egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív terhek csökkentését célzó módosításáról szóló
163/2009. (VIII.6.) Korm. rendelet (MK 112.)
A 2009. augusztus 7-én hatályba lépı jogszabály számos korm. rendeletnek - pl.: A gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet - módosította a
lejárt köztartozás nemlétének igazolására vonatkozó szabályait, azaz a kérelmezı
köztartozásmentes adózónak minısül, ha ezt közokirattal igazolja, vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Módosult továbbá A földhivatalokról, a Földmérési és
Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályiról szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, mely kimondta, hogy az ingatlannyilvántartási eljárásban aláírási címpéldánynak minısül a közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány mellett az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való
közremőködés során ellenjegyzett aláírás-minta is.
4. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (MK 112.)
A 2009. november 1-én hatályba lépı jogszabály a fizetési mővelet, illetve az egyes fizetési módok
(pl.: átutalás, beszedés, fizetési számlára készpénz ki- és befizetés, készpénzátutalás) részletes
szabályait (pl: pénzforgalmi nyomtatványok mintái) határozta meg. E rendelet hatályba lépésekor a
korábbi szabályozás azaz A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/23006. (XI.24.) MNB rendelet
hatályát veszti.
5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X.6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóságról szóló
289/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2009. (VIII.14.) Korm. rendelet (MK
114.)
A fıszabályként 2009. augusztus 22-én hatályba lépı rendelet módosította pl.: a rokkantsági
nyugdíjra, az egyszeri segélyre vonatkozó szabályozást.
6. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2009. (VIII.14.) Korm. rendelet (MK
115.)
A fıszabályként 2009. augusztus 15-én hatályba lépı rendelet módosította pl.: a gyermekgondozási
díj megállapítására, a méltányosságból engedélyezhetı ellátásokra, egyszeri segélyre, baleseti
ellátásra, járadékra és az igény érvényesítésre vonatkozó szabályozást.
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7. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 28/2009. (VIII.19.)
OKM rendelet (MK 116.)
A jogszabály értelmében a fenntartó pályázatot nyújthat be 2009. szeptember 4-ig új informatikai,
szakmai és taneszközökre a közoktatási intézménnyel 2008. október 1-én jogviszonyban álló
gyermekek és tanulók létszáma alapján. A támogatási igény összegét közintézményenként a
gyermek és tanulólétszám határozza meg (pl.: 2 millió Ft, ha a gyermek-és tanulólétszám 500-699
fı között van, 500 ezer forint, ha a gyermeklétszám 20-59 fı és kizárólag óvodai feladatot lát el a
közoktatási intézmény). A rendelet 2009. augusztus 22-én lépett hatályba.
8. A jegybanki alapkamat mértékérıl szóló 21/2009. (VIII.24.) MNB rendelet (MK 118.)
2009. augusztus 25-tıl a jegybanki alapkamat mértéke 8,00%.
9. A csıdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009.
(VIII.26.) IRM rendelet (MK 119.)
A jogszabály mellékletét képezi az adós által benyújtandó csıdeljárás iránti kérelem
formanyomtatványa, az adós vagyoni helyzetét bemutató adatlap és a hitelezı által benyújtandó
csıdeljárás iránti kérelem formanyomtatvány is.
10. A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet
módosításáról szóló 34/2009. (VIII.26.) IRM rendelet (MK 119.)
A rendelet tartalmazza a Cégbejegyzési kérelem és a Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános
Adatok nyomtatványmintáját, azzal, hogy a nyomtatványokon a cég tevékenységi köreit szakágazati
besorolás nélkül kell feltüntetni. A cég fıtevékenységéhez (tevékenységi köreihez) tartozó négy
számjegyő szakágazati besorolást – a szakágazat után feltüntetve az évszámot ’08 – a Nyilatkozat
az APEH számára adatlapon kell feltüntetni.
11. A megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásával kapcsolatos kormányrendeletek
módosításáról szóló 168/2009. (VIII.26.) Korm. rendelet (MK 120.)
A jogszabály módosította A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól
szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletet (akkreditációs kérelmek benyújtása) és A megváltozott
munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletet (bértámogatási kérelmek benyújtása). Mindkét tárgyú új
kérelmek befogadása 2009. szeptember 1-tıl szünetel.
12. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 169/2009. (VIII.26.) Korm. rendelet (MK 120.)
A jogszabály kiegészült a kincstárnokra vonatkozó rendelkezésekkel.
13. Az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérıl szóló 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet
módosításáról szóló 25/2009. (VI.28.) ÖM rendelet (MK 121.)
A támogatást igénylı önkormányzatok felsorolása kiegészült az országos átlagot jelentısen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott településekkel.
14. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló
172/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet (MK 122.)
A jogszabály módosította A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletet (pl.: eljáró hatóságok, nyilvántartó lap
kiállítása) és A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról
és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendeletet (közszolgálati járadék összege).
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15. Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2009. (VIII.29.)
Korm. rendelet (MK 122.)
A jogszabály átfogóan módosította A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet (eljárási szabályok, kapcsolattartás,
örökbefogadás, óvodáztatási támogatás, gyermektartásdíj megelılegezése, védelembe vétel, családi
pótlék természetbeni nyújtása, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, eseti
gondnok, nemzetközi ügyek), A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletet (a jegyzı hatásköre kiegészült a családi pótlék meghatározott részének természetbeni
formában történı nyújtásáról való döntéssel, óvodáztatási támogatásra való jogosultság
megállapításával, a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátása mőködésének
ellenırzésével és a gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabásával, a városi gyámhivatal hatásköre
kiegészült pl.: az eredménytelen védelembe vételrıl szóló jegyzıi értesítés alapján történı
eljárással), A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.
(VII. 29.) Korm. rendeletet, Az örökbefogadást elısegítı magánszervezetek tevékenységérıl és
mőködésük engedélyezésérıl szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendeletet, A nevelıszülıi, a hivatásos
nevelıszülıi és a helyettes szülıi jogviszony egyes kérdéseirıl szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm.
rendeletet, A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.
rendeletet. A módosítások részben 2009. szeptember 1-én, részben 2009. október 1-én lépnek
hatályba.
16. Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII.29.) Korm.
rendelet (MK 122.)
A jogszabály módosította A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki
szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletet, A szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális
foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet, A személyes gondoskodás
igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó
részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletet, A fogyatékos személyek
alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá A szociális intézményekben
ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet és A
támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII.
30.) Korm. rendeletet. A módosítások részben 2009. szeptember 1-én, részben 2009. október 1-én
lépnek hatályba. Amennyiben az egyes szolgáltatók nem felelnek meg a rendelet elıírásainak
kezdeményezniük kell a mőködési engedélyük módosítását: ellátási területre vonatkozó elıírásokkal
kapcsolatban házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetén 2009. november
30-áig, más alapszolgáltatás esetén 2009. december 31-éig, az egyéb elıírásokkal kapcsolatban
2010. június 30-ig. Házi segítségnyújtást, jelzırendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szociális
szolgáltatók, intézmények mőködését a mőködést engedélyezı szerv 2009. december 15-éig
ellenırzi, és az ellenırzés eredménye alapján a mőködési engedélyt 2010. január 1-jei hatállyal
hivatalból módosítja.
17. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok mőködésének átláthatóbbá tételérıl szóló 175/2009.
(VIII.29.) Korm. rendelet (MK 122.)
A rendelet értelmében az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, a helyi önkormányzat,
a költségvetési szerv vagy a közalapítványt külön-külön vagy együttesen többségi befolyással
rendelkezik, a rendeletben meghatározottak szerint 2009. szeptember 15-ig honlapján közzéteszi a
következı adatokat:
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaság a közzététel idıpontjában
fennálló adatok alapján közzéteszi a vezetı tisztségviselık, a felügyelıbizottsági tagok, a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és
188/A. § (1) bekezdése szerint vezetı állású munkavállalók, az elkülönült szervezeti egységet
vezetı munkavállalók, valamint a tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító
munkavállalók
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a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli
juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb idıbérét, teljesítménybérét,
valamint az idıbért megalapozó idıtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerzıdés, illetve a munkaszerzıdés alapján járó mértéket megjelölve a
munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idı idıtartamát,
cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött idıtartamot és a kötelezettség vállalásának
ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti
jogviszony, valamint a felügyelıbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszőnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetıségéért és hitelességéért a gazdasági társaság
mint munkáltató vezetıje a gazdasági társasággal összefüggı valamennyi adat vonatkozásában
felelıs. A közzétett adatok a közzétételt követı két évig nem távolíthatóak el.
18. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet (MK 122.)
A fıszabályként 2009. szeptember 1-én hatályba lépı jogszabály módosította az eljárási
szabályokat, pl.: a benyújtandó kérelmek adattartalmát.
19. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására
mőködtetésére igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 112/2009. (VIII.29.) FVM
rendelet (MK 122.)
A támogatási kérelem 2009. szeptember 1-e és 30-a között nyújtható be a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
20. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához
a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 113/2009. (VIII.29.) FVM
rendelet (MK 122.)
A támogatási kérelem 2009. szeptember 15-e és október 15-e között nyújtható be a Mezıgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
21. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirıl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló
114/2009. (VIII.29.) FVM rendelet (MK 122.)
A jogszabály többek között módosította a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó elıírásokat.
22. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló
115/2009. (VIII.29.) FVM rendelet (MK 122.)
A rendelet 2009. szeptember 1-i hatállyal módosította a történelmi bázis jogosultság jogosultjának
személyében bekövetkezett változás esetén követendı eljárás szabályait.
23. Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról szóló
116/2009. (VIII.29.) FVM rendelet (MK 122.)
A jogszabály 2009. szeptember 1-i hatállyal kiegészítette a rendeletet a jégesıkárra vonatkozó
szabályokkal.
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24. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének
feltételeirıl szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási
jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 117/2009. (VIII.29.)
FVM rendelet (MK 122.)
A rendelet 2009. szeptember 1-i hatállyal módosította a támogatási jogosultság jogosultjának
személyében bekövetkezett változás esetén követendı eljárás szabályait.
25. A megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról szóló
17/2009. (VIII.29.) SZMM rendelet (MK 122.)
A jogszabály a védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatási összege megállapításának és
a rehabilitációs költségtámogatási összeg megállapításának kérelmezésére vonatkozó
rendelkezéseket módosította.
26. Az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet módosításáról szóló 36/2009.
(VIII.31.) IRM rendelet (MK 123.)
A 2009.szeptember 4-én hatályba lépı jogszabály értelmében a céginformációs szolgálat honlapján
-www.e-cegjegyzek.hu- az eddig hozzáférhetı adatok (cég fennálló vagy törölt cégjegyzékszáma,
cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe, fıtevékenysége, jegyzett tıkéje, adószáma, továbbá az,
ha a cég felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll) mellett ingyenes céginformációként
ismerhetı meg az a tény is, ha gazdasági társaság (volt) vezetı tisztségviselıje vagy cégvezetıje a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-a alapján nem lehet más gazdasági
társaságban vezetı tisztségviselı vagy cégvezetı.
27. A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elıírt
értesítés formai és tartalmi kellékeirıl szóló 38/2009. (VIII.31.) IRM rendelet (MK 123.)
A 2009. szeptember 1-étıl hatályos rendelet meghatározta a csıdeljárásban és a felszámolási
eljárásban használandó formanyomtatványokat.

Tata, 2009. szeptember 1.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

