Jogszabály ismertetı

Jelen ismertetı a 2010. február 16. és 2010. március 19. között a Magyar Közlöny 2010. évi
19. szám és a 2010. évi 40. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza.

Törvények
2010. évi VIII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról MK.26.sz.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 31. §-ának
(3) bekezdése a következı mondattal egészül ki:
„A heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal egy tekintet alá esik az országgyőlési
képviselıi jogviszony.”
2010. évi XII. törvény
az egyes pénzügyi tárgyú tör vényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggı
módosításáról MK.28.sz.
A törvény módosításokat hoz a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. tv-ben, A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. tv-ben, A
befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhetı
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv-ben, A viszontbiztosítókról szóló
2007. évi CLIX. tv-ben, A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tvben, valamint A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv-ben.
2010. évi XV. törvény
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérıl és
végrehajtásáról MK.30.sz.
A törvény az új Polgári törvénykönyv hatálybalépésrıl rendelkezik.
2010. évi XVI. törvény
az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történı
adatszolgáltatásról MK.30.sz.
A törvény az alapítványok nyilvántartását kezeli, és a nyilvántartásokból történı
adatszolgáltatást.
2010. évi XXIII. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról MK.32.sz.
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 13/A. § (1) bekezdés
felvezetı szövege helyébe a törvény a következı rendelkezést helyezi:
„13/A. § (1) Öregségi nyugdíjra jogosult az a polgármester – az egyéb jogosultsági feltételek
esetén –, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerint szőnik meg,
feltéve, hogy”
A Pttv. 13/B. § (1) bekezdése helyébe a törvény a következı rendelkezést helyezi:
„13/B. § (1) Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerint szőnik meg,
feltéve, hogy legalább három választási ciklus – de legalább tizenegy év – során
foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban
alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszőnését követı
tizenkettedik naptári év végéig a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a
korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, s megfelel a Tny. egyéb
jogosultsági feltételeinek.”
2010. évi XXIV. törvény
a 2010. évi általános mezıgazdasági összeírásról MK.32.sz.
A Magyar Köztársaság közigazgatási területén 2010. június 1. eszmei idıponttal általános
mezıgazdasági összeírást kell végrehajtani a törvény értelmében.
2010. évi XXV. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról MK.32.sz.
A törvény módosításokat hoz a hadigondozottaknak járó havonkénti járadék összegében.
2010. évi XXXII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. ülésszakán elfogadott,
a részmunkaidıs foglalkoztatásról szóló 175. számú egyezmény kihirdetésérıl MK.33.sz.
A törvény a nemzetközi egyezmény kihirdetését látja el, amely meghatározza a
részmunkaidıs foglalkoztatás alapfogalmait.
2010. évi XXXV. törvény
a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról MK.34.sz.
A törvény új büntetıjogi tényállásokat vezet be az 1978.évi IV. tv. rendelkezései közé, ezen
új tényállások a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet vezetésében történı részvétel,
az ilyen szervezetben történı részvétel, továbbá az ezek megvalósulását segítı cselekmények
kerülnek büntetıjogi szankcionálás alá.
2010. évi XXXVI. törvény
a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról MK.34.sz.
A törvény új büntetıjogi tényállást iktat be az 1978.évi IV. tv.-be, ez a tényállás a holokauszt
nyilvános tagadása.
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2010. évi XXXVIII. törvény
a hagyatéki eljárásról MK.35.sz.
A törvény a hagyatéki eljárás kérdéseit rendezi, meghatározza az egyes hatóságok
illetékességét, hatáskörét, a hagyatéki eljárás menetét. A törvény rendelkezéseit a 2010.
december 31. után indult hagyatéki eljárásokban szükséges alkalmazni.
2010. évi XXXIX. törvény
egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével összefüggı módosításáról MK.38.sz.
A törvény változásokat iktat be A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénybe, A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénybe,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe, A fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénybe, A
közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénybe, A Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvénybe, A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvénybe, A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvénybe, A Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX.
törvénybe.

Egyéb Jogszabályok
5/2010. (II. 16.) KHEM rendelet
A közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezeléső
elıirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal
összefüggı feladatok ellátásáról MK.19.sz.
A rendelet meghatározza az Útpénztár, a gyorsforgalmi úthálózat, a határkikötık
mőködésének a fejezeti kezeléső elıirányzatokat, valamint az M60-as, és az M44-es
autópálya elıkészítésének a pénzügyi terveit.
Az önkormányzati miniszter 7/2010. (II. 18.) ÖM rendelete
egyes fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendeletek,
valamint a lovas szolgáltató tevékenységrıl szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet
módosításáról MK.21.sz.
A rendelet meghatározza, hogy milyen feltételek mellett lehet az egyes fejezeti kezeléső
elıirányzatokból pályázati úton forrást nyerni.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2010. (II. 22.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérıl MK.23.sz.
A jegybanki alapkamat mértéke 5,75%. A rendelet 2010. február 23-án lép hatályba.
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A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 14/2010. (II. 23.) FVM rendelete
a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl MK.24.sz.
A rendelet meghatározza a kvótarendszer kereteit, a felvásárlói kört, a kvótateljesítés menetét,
illetve az alulteljesítés és nem teljesítés mértékét, továbbá az értékesítés szabályait.
Az egészségügyi miniszter 6/2010. (II. 24.) EüM rendelete
az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet módosításáról
MK.25.sz.
A rendelet a szakképesítési követelmények és annak ellenırzésének a módosulásáról
rendelkezik.
A Kormány 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának
szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról MK.27.sz.

részletes

A rendelet módosításokat hoz a támogatások igénylése, felmondása, kifizetése, továbbá a
bejelentett igényekhez képest, azok módosulásáról.
A Kormány 40/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a közigazgatási felsıvezetıi képzésrıl MK.27.sz.
A rendelet meghatározza a képzés szervezetrendszerét, a felvételi vizsga követelményeit, a
képzés idıtartamát, finanszírozását, illetve a Magyary Zoltán Közigazgatási ösztöndíj
feltételeit.
A Kormány 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a földgázkereskedı mőködésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását
veszélyeztetı helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról MK.28.sz.
A rendelet meghatározza, hogy amennyiben a földgázellátás a fogyasztók irányába
veszélyeztetve van, abban az esetben milyen forrásokból pótolják azt, és milyen eljárás
megindítására indokolt
Az önkormányzati miniszter 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérıl MK.28.sz.
A rendelet meghatározza az EU Önerıalap támogatás esetén annak pályázati rendjét,
feltételeit, valamint a támogatási szerzıdések megkötését.
A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 17/2010. (III. 4.) FVM rendelete
a családi gazdálkodók által igénybe vehetı átmeneti állami támogatásról MK.31.sz.
A rendelet rendezi a családi gazdálkodók fogalmát, és az ezen fogalom alá tartozó
gazdálkodók által igényelhetı állami támogatások mértékét.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelete
a hites bányamérırıl MK.31.sz.
A rendelet meghatározza a hites bányamérıi minısítés követelményeit.
A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 19/2010. (III. 11.) FVM rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint az
Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-i, a belsı piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes agrárpiaci tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról MK.34.sz.
A rendelet módosításokat eszközöl Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján
támogatásra jogosult mezıgazdasági termelıknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról
szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendeletben, A dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási
jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendeletben, A baromfi ágazatban igénybe
vehetı állatjóléti támogatások feltételeirıl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben, A
sertés ágazatban igénybe vehetı állatjóléti támogatások feltételeirıl szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendeletben, Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult
mezıgazdasági termelıknek nyújtott, az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM
rendeletben, A feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló
29/2008. (III. 18.) FVM rendeletben, A szárított takarmány kvótával szabályozott támogatás
igénylésének általános feltételeirıl szóló 75/2008. (VI. 14.) FVM rendeletben.
Az oktatási és kulturális miniszter 11/2010. (III. 11.) OKM rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról
MK.34.sz.
A rendelet meghatározza a helyi önkormányzatok fenntartása alatt mőködı múzeumok
támogatásának a mértékét, valamint a támogatás igénylésének a rendjét.
Kormány 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról MK.39.sz.
Az iratkezelés szabályai terén nagy mennyiségő változást iktat be jelen rendelet.
A Kormány 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
az állam által vállalt kezesség elıkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási
rendjérıl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról MK.40.sz.
A rendelet módosításokat határoz meg az egyedi kezességvállalás, valamint az állami
garancia területén.
A Kormány 69/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésérıl szóló
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról MK.40.sz.
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A rendelet értelmében az eseti kereset-kiegészítéssel összefüggı támogatás összegét a Magyar
Államkincstár legkésıbb 2010. április 2-áig folyósítja.

Határozatok

A Kormány 1037/2010. (II. 17.) Korm. határozata
a stabilitási tartalék felhasználásának feltételérıl MK.20.sz.
A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény
31. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a stabilitási tartalék elıirányzatának
felhasználásáról a költségvetési törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi
elıirányzatok együttesen legalább 102,0%-os várható teljesülése esetén hoz döntést.
A Kormány 1039/2010. (II. 22.) Korm. határozata
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványának átcsoportosításáról MK.23.sz.
A Kormány jóváhagyja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100. §-ának
(4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az elıirányzat-maradvány átcsoportosítását.
Felelıs: szociális és munkaügyi miniszter
honvédelmi miniszter
pénzügyminiszter
Határidı: azonnal
A Kormány 1051/2010. (II. 26.) Korm. határozata
A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaságban történı
magyar állami tulajdonszerzésrıl MK.29.sz.
A határozat tartalmazza a döntést a Légiközlekedési vállalatban történı tulajdonszerzés
mértékérıl.

2010.március 19.

Dr. Horváth Tivadar
Jegyzı
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