JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2011. október 20-a és 2011. november 23-a között a Magyar Közlöny 2011.
évi 122-137. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2011. évi CXXXIV. törvény
Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 125. szám)
A jogszabály módosította többek között Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt
(uzsorabűncselekmény tényállása) és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról
szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendeletet (ügyészi keresetindítás).
2. 2011. évi CXXXV. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról (MK 125. szám)
A törvény, mely 2012. január 1-én lép hatályba, bevezette a helyi termelői piac fogalmát.

3. 2011. évi CXXXVI. törvény
„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról (MK 125. szám)
Az Országgyűlés törvénybe iktatta Szigetvár védőinek az 1566-os támadás idején tanúsított tántoríthatatlan bátorságát, hazaszeretetből és áldozatvállalásból való példamutatását.
4. 2011. évi CXXXVII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK
126. szám)

5. 2011. évi CXXXVIII. törvény
A Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló
Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről (MK 126. szám)
6. 2011. évi CXXXIX. törvény
A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről (MK 126. szám)
7. 2011. évi CXL. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról (MK 128. szám)
A törvény a pótszabadságra vonatkozó rendelkezéseket módosította.
8. 2011. évi CXLI. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról (MK 128. szám)
A jogszabály a NAV személyi állományára vonatkozó törvényeket módosította.
9. 2011. évi CXLII. törvény
Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosításáról (MK 128. szám)

10.2011. évi CXLIII. törvény
A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről (MK 128. szám)
11.2011. évi CXLIV. törvény
A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 128. szám)
12.2011. évi CXLV. törvény
A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettõs
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban,
2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 128. szám)
13.2011. évi CXLVI. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (MK 132. szám)
A módosítás a helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat részére történő
ingyenes átadására vonatkozó törvény megalkotására ad felhatalmazást.
14.2011. évi CXLVII. törvény
Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 132. szám)
A jogszabály módosította a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényt,
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényt, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvényt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt és az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvényt.
15.2011. évi CXLVIII. törvény
A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása
érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 132. szám)
A jogszabály módosította a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény kamatra vonatkozó rendelkezéseit.
16.2011. évi CXLIX. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról (MK 132. szám)
A törvény a bevezette a történelmi emlékhely, a nemzeti emlékhely és a kiemelt nemzeti emlékhely
fogalmát, valamint módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvényt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényt.
17.2011. évi CL. törvény
Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról (MK 135. szám)
A jogszabály módosította a többek között a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendeletet, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvényt (bevezette a „Kiszolgáltatott személy megalázása”, „Harmadik országbeli állampolgár
jogellenes foglalkoztatása”, „Befolyás vásárlása” tényállásokat), a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvényt (adatkezelési rendelkezések), a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi
CVII. törvényt, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt.

18.

2011. évi CLI. törvény

Az Alkotmánybíróságról (MK 136. szám)
Az Országgyűlés a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezésével új törvényben fogalmazta meg
az Alaptörvény védelmének legfőbb szerveként működő Alkotmánybíróság hatáskörére, szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat.
A sarkalatos törvény alapján az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások a következők:
- az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás),
- az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljárás),
- bírói kezdeményezésre egyedi normakontroll eljárás lefolytatása,
- az alkotmányjogi panasz elbírálása,
- a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata,
- az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata,
- az Alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő véleményezés,
- a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása,
- a hatásköri összeütközés feloldása,
- az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi határozatok
vizsgálata,
- az Alaptörvény értelmezése.
19.2011. évi CLII. törvény
A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről (MK 137. szám)
20.2011. évi CLIII. törvény
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról (MK 137. szám)
A jogszabály bevezette a „Közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának ismételt megszegése”
tárgyú tényállást. A szabálysértés miatti eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti
elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet (MK 124.)
A rendelet értelmében jogellenes azon reklám célú berendezés (a kihelyezés időpontjától függetlenül):
- amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz
viszonyított helyzetére,
- amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán került elhelyezésre, a
közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével,
- amely a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított ötven méteren,
autópálya, autóút és főútvonal esetében száz méteren belül került elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett reklám célú berendezés 4 m2 –nél nagyobb.

2. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet módosításáról szóló 55/2011. (X.24.) NFM rendelet (MK 125.)
A jogszabály módosította többek között a települési önkormányzat útkezelési feladatait.

3. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
szóló 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet (MK 135.)
A rendelet a helyi önkormányzat és a tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek közötti megállapodás minimális tartalmi elemeit rögzíti.

4. Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 242/2011. (XI.18.) Korm. rendelet
(MK 135.)
A jogszabály módosította a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet (az eladónak a termőföldre vonatkozó - nem tulajdonostárstól származó - vételi ajánlat egy példányát a jegyzőnek, egy példányát
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek kell átadnia, vagy postai úton, tértivevénnyel megküldenie)
és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletet (haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárás szabályai).
Tata, 2011. november 23.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

