JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2011. november 23-a és 2011. december 7-e között a Magyar Közlöny 2011.
évi 138-146. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2011. évi CLIV. törvény
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről (MK 139. szám)
A jogszabály értelmében a megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei
önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni
értékű joga, a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények folyószámla-, betét-,
és értékpapír-állománya leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a megyei
önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá a
vagyonnal és intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik, illetve a
megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói joga az e
törvényben meghatározott szervekre jelen törvény erejénél fogva száll. A költségvetési szerveket az
állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.
2. 2011. évi CLV. törvény
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (MK 139. szám)
A szakképzési hozzájárulás célja a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolai
rendszerű képzések támogatása, a gyakorlati képzés, a szakmai gyakorlat támogatása, a képzés
fejlesztésének támogatása, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésnek a támogatása.
A szakképzési hozzájárulás mértéke az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap 1,5
százaléka.
3. 2011. évi CLVI. törvény
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (MK 140. szám)
A jogszabály módosította többek között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvényt, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, a regisztrációs
adóról szóló 2003. évi CX. törvényt, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvényt, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt, a közösségi vámjog
végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, a
népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt, a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvényt, az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt, A társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvényt, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényt, A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvényt.
4. 2011. évi CLVII. törvény
Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai
Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről (MK 140. szám)
5. 2011. évi CLVIII. törvény
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról (MK 140.
szám)
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A törvény felhatalmazta a települési önkormányzatot az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésére,
melynek maximális mértéke ebenként 6.000,- Ft, veszélyes ebek esetén 20.000,- Ft.
Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás a magyar kutyafajták (komondor, kuvasz, mudi, puli,
pumi, magyar agár, rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó), a mentő-,
jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás, a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben,
nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, – a veszélyes
eb kivételével – az ivartalanított, az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti
telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint az állatmenhelyről,
ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után.
6. 2011. évi CLIX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (MK 142. szám)
A módosítás szerint az Országgyűlés 2011. december 31-ig megválasztja a Kúria elnökét.
7. 2011. évi CLX. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról (MK 142. szám)
A törvény meghatározta a Nemzeti Kulturális Alap bevételi forrásait.
8. 2011. évi CLXI. törvény
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (MK 143. szám)
A jogszabály meghatározza bíróságok szervezeti felépítését, feladatait és igazgatását.
Magyarországon az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják:
a) a Kúria,
b) az ítélőtábla,
c) a törvényszék,
d) a járásbíróság és
e) a közigazgatási és munkaügyi bíróság.
A Kúrián önkormányzati tanács működik, melynek feladata a jogszabálysértő önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás, valamint a helyi önkormányzat törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárás lefolytatása.
9. 2011. évi CLXII. törvény
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról (MK 143. szám)
10. 2011. évi CLXIII. törvény
Az ügyészségről (MK 143. szám)
Az ügyészség feladatai a következők: az igazságszolgáltatás közreműködőjeként érvényesíti az
állam büntetőigényét a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint;
irányítja, felügyeli, illetve elvégzi a vádat előkészítő nyomozási eljárást, képviseli a közvádat a
bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.
Az ügyészség a közérdek védelme érdekében közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki
betartsa a törvényeket. A jogszabályok megsértése esetén – törvényben meghatározott esetekben és
módon – fellép a törvényesség érdekében.
11. 2011. évi CLXIV. törvény
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (MK 143. szám)
12. 2011. évi CLXV. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól (MK 144. szám)
A jogszabály értelmében három típusú polgárőr szervezet működhet, ezek a polgárőr egyesület, a
területi polgárőr szövetség, valamint az Országos Polgárőr Szövetség.
A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a
közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében
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jelzőőri tevékenységet lát el. Ezen kívül a polgárőr egyesület a polgárőri tevékenységen túlmenően
kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet pl.: az állami és önkormányzati vagyon
megóvásában, a rendezvények helyszínének biztosításában, stb.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 17/2011. (XI.29.) MNB rendelet (MK 140.)
2011. november 30-ától a jegybanki alapkamat mértéke 6,50%.
2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) NFM rendelet (MK 145.)
A jogszabály alapján vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: lakásépítési
támogatás) vehető igénybe a Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott
a) építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, vagy
b) használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához,
amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére
számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi
adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy
négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás
esetében a 350 000 Ft-ot.
A lakásépítési támogatás összege – a meglévő és a vállalt gyermekeket együttesen számítva, ide
nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok
szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek –
a) két gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete
aa) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 800 000 Ft,
ab) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 000 000 Ft,
ac) 90 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft,
b) három gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete
ba) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 200 000 Ft,
bb) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 1 500 000 Ft,
bc) 100 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft,
c) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos
alapterülete
ca) legalább 80 m2, de nem haladja meg a 95 m2-t, 1 600 000 Ft,
cb) 95 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 110 m2-t, 2 000 000 Ft,
cc) 110 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.
3. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (MK 146.)
A rendelet létrehozta a megyei intézményfenntartó központot, melynek feladata az átvett
intézmények tekintetében az intézményfenntartás, az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok
gyakorlása.
4. A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.)Korm. rendelet
módosításáról szóló 260/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (MK 146.)
A jogszabály a helyi termelői piac engedélyezésére vonatkozó eljárási szabályokat határozza meg.
A helyi termelői piac üzemeltetését a piac helye szerint illetékes települési jegyző engedélyezi.
Tata, 2011. december 7.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

