JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2011. szeptember 21-e és 2011. október 19-e között a Magyar Közlöny
2011. évi 109-121. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2011. évi CXXI. törvény
Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 110. szám)
A jogszabály módosította többek között Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvényt, A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt,
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvényt, A devizakölcsönök
törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvényt. Az otthonvédelmi rendelkezések 2011. szeptember 29-én léptek hatályba.
2. 2011. évi CXXII. törvény
A központi hitelinformációs rendszerről (MK 110. szám)
A központi hitelinformációs rendszer célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a
felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az
adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.

3. 2011. évi CXXIII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól (MK 110. szám)
A törvény lehetővé tette az adózó számára, hogy visszaigényelje az állami adóhatóságtól azon öszszegeket, melyek vonatkozásában korábban az általános forgalmi adó bevallásában – kizárólag a
pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként szerepeltetett összeg miatt – visszaigénylési
jogát nem érvényesíthette.
4. 2011. évi CXXIV. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról (MK 111. szám)
A törvény 45 napról 30 napra csökkentette a fizetési kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére,
a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozó törvények kihirdetése és hatálybalépése közötti időszakot.
5. 2011. évi CXXV. törvény
Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról (MK 111. szám)
A jogszabály módosította többek között A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt, A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvényt, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt, Az egyes gazdasági tárgyú
törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvényt és Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvényt.
6. 2011. évi CXXVI. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény módosításáról (MK 112. szám)
A 2011. október 1-én hatályba lépett jogszabály pontosította a díjmegállapítással kapcsolatos rendelkezéseket.
7. 2011. évi CXXVII. törvény

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről (MK 112. szám)
8. 2011. évi CXXVIII. törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (MK 113. szám)
A törvény célja a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése érdekében a természeti és
civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése.
9. 2011. évi CXXIX. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 116. szám)
A jogszabály a százötven millió becsült értéket el nem érő építési beruházások esetén lehetővé tette,
hogy az ajánlatkérő a közzététellel megvalósuló közbeszerzési eljárás lefolytatása helyett a legalább három ajánlattevő meghívásával lebonyolítandó közbeszerzési eljárást folytasson le.
10.2011. évi CXXX. törvény
Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról (MK 119. szám)
A jogszabály módosította A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
törvényt.

11.

2011. évi CXXXI. törvény
A bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól (MK 119. szám)
A törvény alapján a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságokon 9 bírói álláshelyre kell pályázatot kiírni 2011. november 15-ig.

12.2011. évi CXXXII. törvény
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról (MK 120. szám)
A jogszabály meghatározza az egyetem működésére, valamint a hallgatói jogviszonyra vonatkozó
alapvető rendelkezéseket.
13.2011. évi CXXXIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (MK 121. szám)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A magyar nyelv napjáról szóló 66/2011. (IX. 29.) OGY határozat (MK 111.)
Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális
örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi
sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért –, a nemzet
fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló
1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.)
NFM rendelet (MK 112.)

A rendelet értelmében a végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató számára a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni.

3. A nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről szóló 198/2011. (X.5.)
Korm. rendelet (MK 114.)
A jogszabály alapján főszabályként a 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított nyugdíjakban részesülő személyek részére egyösszegű kifizetést kell folyósítani, melynek összege a jogosult részére folyósításra kerülő ellátás 2011. november havi összegének 6 százaléka.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 212/2011. (X.14.) Korm. rendelet (MK 119.)
A jogszabály a kormányablakban előterjeszthető kérelmek körét bővítette (pl.: őstermelői igazolvány változás bejelentése tárgyú kérelem, fogyatékossági támogatás iránti kérelem).

5. A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 39/2011. (X.14.) NGM rendelet (MK
119.)
2012. évben öt munkaszüneti napot érinti a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend.

6. Egyes a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló
216/2011. (X.19.) Korm. rendelet (MK 121.)
Támogatásra jogosult területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, valamint a területi
ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. A szolgáltató az általa működtetett praxisban rendelet 1. melléklet szerinti, közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében igényelhet praxisonként legfeljebb 1,5 millió Ft
összegű támogatást. A támogatás iránti kérelem 2012. május 31-éig nyújtható be. Főszabályként a
szolgáltató a támogatásra a támogatási igény benyújtását követő hónap első napjától jogosult,
azonban az a támogatásra jogosult, aki a támogatás iránti igényét 2011. október hónapban benyújtja 2011. október 1-jétől jogosult a támogatásra.
Tata, 2011.október 19.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

