JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. június 19-e és 2012. szeptember 18-a között a Magyar Közlöny 2012.
évi 75-122. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi LXXIII. törvény
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról (MK 75. szám)
2. 2012. évi LXXIV. törvény
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról (MK 76.
szám)
3. 2012. évi LXXV. törvény
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai
Központ integrált rekonstrukciójáról (MK 76. szám)
4. 2012. évi LXXVI. törvény
Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról (MK 77. szám)
A jogszabály a dereguláció mellett számos törvényt módosított, pl.: A közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, A
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL.
törvényt.
5. 2012. évi LXXVII. törvény
A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás
kihirdetéséről (MK 78. szám)
6. 2012. évi LXXVIII. törvény
A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország
kvótájának megemeléséről (MK 78. szám)
7. 2012. évi LXXIX. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 78. szám)
A jogszabály többek között tartalmazza az orvosok, valamint Egészségügyi szakdolgozók,
egyes egészségügyben dolgozók illetmény és bértábláját, valamint a visszamenõleges és
folyamatos illetmény- vagy bérnövelésének összegét.
8. 2012. évi LXXX. törvény
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV.
törvény módosításáról (MK 78. szám)
A törvény lehetővé tette méltányosságból a sportcélú ingatlanok hasznosításának
(megterhelés, elidegenítés)engedélyezését, pl.: ha azt a helyi önkormányzat szociális,
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egészségügyi, oktatási vagy művelődési feladatainak megvalósítása érdekében kéri és az
elidegenítendő ingatlan helyett azzal értékében és sportcélú használatában egyező másik
ingatlant (a továbbiakban: csereingatlan) biztosít.
9. 2012. évi LXXXI. törvény
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról (MK 78. szám)
10. 2012. évi LXXXII. törvény
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról (MK 78. szám)
A jogszabály a kisajátítással kapcsolatos bírósági eljárás szabályait módosította.
11. 2012. évi LXXXIII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK 79. szám)
A törvény a kötelező versenyeztetés értékhatárát 25.000.000,- Ft-ban határozta meg.
12. 2012. évi LXXXIV. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról (MK 79. szám)
A jogszabály módosította többek között az önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonának fogalmát, pontosította az állam elővásárlási jogára vonatkozó
rendelkezéseket (5.000.000,- Ft és feletti értékű ingatlan értékesítése esetén áll fenn az
állam elővásárlási joga).
13. 2012. évi LXXXV. törvény
Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről (MK 79. szám)
A jogszabály módosította többek között módosította A házasságról, a családról és a
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvényt, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvényt.
14. 2012. évi LXXXVI. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról (MK 80. szám)
A törvény az átmeneti rendelkezések megállapítása mellett módosította a munka
törvénykönyvét valamint pl.: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényt, munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvényt, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt, közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvényt, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt is.
15. 2012. évi LXXXVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik
területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről (MK 82. szám)
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16. 2012. évi LXXXVIII. törvény
A termékek piacfelügyeletéről (MK 82. szám)
Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már
forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az
egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó
követelményeknek határozta meg a piacfelügyelet működésére vonatkozó rendelkezéseket.
17. 2012. évi LXXXIX. törvény
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV.
törvény módosításáról (MK 82. szám)
18. 2012. évi XC. törvény
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (MK 84. szám)
A törvény 2013. január 1-én lép hatályba a korábbi szabályozás hatályon kívül
helyezésével. A közszolgáltatás biztosítása a megyei önkormányzat feladata, amit a
települési önkormányzat a törvényi feltételek esetén átvállalhat.
19. 2012. évi XCI. törvény
A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK 86. szám)
20. 2012. évi XCII. törvény
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről (MK 86. szám)
21. 2012. évi XCIII. törvény
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról (MK
86. szám)
A járások kialakításával a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni
értékű joga leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő
államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának
időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az ingyenes használati jog
alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési
önkormányzatok polgármesterei, valamint a kormányhivatalok között megkötött
megállapodás rendezi. A megállapodást 2012. október 31-ig kell megkötni.
22. 2012. évi XCIV. törvény
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes
törvények ezzel összefüggő törvények módosításáról (MK 86. szám)
23. 2012. évi XCV. törvény
A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről (MK 86. szám)
24. 2012. évi XCVI. törvény
Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos
módosításáról (MK 87. szám)
25. 2012. évi XCVII. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról (MK 87. szám)
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26. 2012. évi XCVIII. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról (MK 87.
szám)
27. 2012. évi XCIX. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról (MK 91. szám)
28. 2012. évi C. törvény
A Büntető Törvénykönyvről (MK 92. szám)
A jogszabály 2013. július 1-én lép hatályba.
29. 2012. évi CI. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (MK 93.
szám)
30. 2012. évi CII. törvény
A biztosítási adóról (MK 93. szám)
2013. január 1-jétől adóköteles a biztosítási szolgáltatás nyújtása, ha a kockázat
felmerülésének helye Magyarország. Az adó alapja a biztosítási díj. Az adó mértéke casco
biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15%-a, vagyon- és balesetbiztosítási
szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10%-a.
31. 2012. évi CIII. törvény
Az Erzsébet-programról (MK 93. szám)
Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon
gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak
megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a
regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.
32. 2012. évi CIV. törvény
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény és egyéb törvények módosításáról (MK 93. szám)
33. 2012. évi CV. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról (MK 93. szám)
A jogszabály az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználása körében - energiahasznosítás
céljából - lehetővé tette a termálvíz visszatáplálás nélküli kitermelését.
34. 2012. évi CVI. törvény
Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról (MK 93. szám)
A törvény értelmében a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a település nem közműves
ivóvízellátásáról.
35. 2012. évi CVII. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény módosításáról (MK 93. szám)
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36. 2012. évi CVIII. törvény
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
(MK 93. szám)
37. 2012. évi CIX. törvény
A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK 94. szám)
38. 2012. évi CX. törvény
Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év
október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről (MK 94. szám)
39. 2012. évi CXI. törvény
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról (MK 94.
szám)
40. 2012. évi CXII. törvény
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról (MK 94. szám)
41. 2012. évi CXIII. törvény
Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének,
az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti
kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi
kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi
Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt kihirdetéséről (MK 95. szám)
42. 2012. évi CXIV. törvény
Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről (MK 98. szám)
A jogszabály módosította többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt.
43. 2012. évi CXV. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK 98. szám)
44. 2012. évi CXVI. törvény
A pénzügyi tranzakciós illetékről (MK 98. szám)
2013. január 1-től illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési
műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján
kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a
készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk
beváltása, a legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása, továbbá az
egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló művelet. A
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pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1
százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint.
45. 2012. évi CXVII. törvény
Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról (MK 98. szám)
A jogszabály módosította többek között A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvényt, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvényt, A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, Az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvényt és A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt.
46. 2012. évi CXVIII. törvény
Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (MK 98. szám)
A jogszabály módosította többek között A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényt, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényt, A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt.
47. 2012. évi CXIX. törvény
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról (MK 98. szám)
48. 2012. évi CXX. törvény
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról (MK 98. szám)
E törvényben foglaltakat kell alkalmazni
a) a formaruházat tekintetében a fegyveres biztonsági őrre,
b) az alkalmazási feltételek, az intézkedéssel, kényszerítő eszközzel szembeni panasz és
kivizsgálása, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a személy- és vagyonőrre,
c) a természetvédelmi őrre,
d) az erdővédelmi szolgálat tagjára,
e) a hegyőrre,
f) a formaruházat kivételével a hivatásos vadászra,
g) az erdészeti szakszemélyzetre,
h) a jogosult erdészeti szakszemélyzetre,
i) a halászati őrre,
j) a közterület-felügyelőre,
k) az önkormányzati természetvédelmi őrre,
l) a mezőőrre.
49. 2012. évi CXXI. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (MK 98. szám)
50. 2012. évi CXXII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről
szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 98. szám)
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51. 2012. évi CXXIII. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (MK 99. szám)
A törvény határozza meg a hallgatói ösztöndíjszerződés kötelező elemeit.
52. 2012. évi CXXIV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 99. szám)
A jogszabály átfogóan módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt.
53. 2012. évi CXXV. törvény
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról (MK 99. szám)
A törvény a tankönyvvé nyilvánítás rendjét módosította.
54. 2012. évi CXXVI. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról (MK 99. szám)
Az agrárkamara létrejöttének napján a törvény erejénél fogva az agrárkamara tagjává
válnak az ezen időpontban agrárgazdasági tevékenységet folytató személyek (őstermelők,
egyéni vállalkozók, stb.). Az agrárkamarai tagságra kötelezett személyek a törvény
hatálybalépését követő hatvan napon belül kötelesek az agrárkamarai tagnyilvántartásba
bejelentkezni és ötezer forint kamarai hozzájárulást fizetni.
55. 2012. évi CXXVII. törvény
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről (MK 99. szám)
A Kamara ellátja az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok
közcélú igénybevételével kapcsolatos kamarai szervezési feladatokat, a kedvtelésből tartott
állatok nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél kiállításának, kezelésének
országos szintű megszervezését (nyomtatványok biztosítása és országos adatbázisban
történő nyilvántartása), a speciális állatorvosi ismeretek megszerzésével összefüggő, az
Alapszabályban meghatározott kamarai képzések szervezését, lebonyolítását.
56. 2012. évi CXXVIII. törvény
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről (MK 99.
szám)
57. 2012. évi CXXIX. törvény
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról (MK 99. szám)
58. 2012. évi CXXX. törvény
Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról (MK 99. szám)
59. 2012. évi CXXXI. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011.
évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről (MK 101. szám)
60. 2012. évi CXXXII. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi
XLVI. törvény módosításáról (MK 122. szám)
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EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (MK 77.)
A jogszabály kormányhivatal eljárási szablyait határozza meg.
2. A közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (MK 77.)
A jogszabály 2012. július 1-én lépett hatályba.
3. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (MK 77.)
A rendelet meghatározza jegyzőnek benyújtandó fakivágási engedélykérelem/bejelentés
formáját.
4. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (MK 77.)
A jogszabály értelmében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. havonta legfeljebb 1.500, a rendelet
feltételinek megfelelő ingatlan vásárolhat meg a hiteladósoktól.
5. Egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör
változásával összefüggő módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet (MK
79.)
A Kormány elsőfokú építésügyi hatóságként a műemlékek tekintetében a települési
önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
6. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és
képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII.6.) Korm. rendelet (MK 88.)
A rendelet meghatározta a kiválasztás és a képzés szabályait.
7. A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet (MK 97.)
Az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe
helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét
követő 5. évben és ezt követően 5 évente, a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági
felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe
helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő
10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.
8. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII.26.) Korm. rendelet (MK 101.)
A jogszabály kormányrendeleti szinten határozta meg a járási feladatokat, hatásköröket.
9. A KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 186/2012. (VII.27.) Korm.
rendelet (MK 102.)
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10. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet
(MK 102.)
A központ az állami köznevelési közfeladat ellátása során gyakorolja az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogait és kötelezettségeit. Az Intézményfenntartó
Központ központi szervből és területi szervekből áll. A Központ területi szerve a tankerület
és a megyeközponti tankerület. A tankerület illetékességi területe azonos a járás
illetékességi területével.
11. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2012. (VII.30.) Korm. rendelet (MK 103.)
Az OTÉK átfogó (pl.: a fogalom meghatározások) módosítása 2012. augusztus 7-én lépett
hatályba.
12. Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem
szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos
személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási
üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet (MK
103.)
A rendelet főszabályként 2013. március 1-én lép hatályba.
13. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet (MK
107.)
A jogszabály meghatározza a járások székhelyét és a járást alkotó településeket.
Komárom-Esztergom megyében hat járás (Esztergom, Kisbér, Komárom, Oroszlány, Tata,
Tatbánya) jön létre. A Tatai Járási Hivatal székhelye Tata, tagjai Baj, Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna.
A járási hivatal törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből, melyek az alábbiak:
a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,
b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban
meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,
c) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az
élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerláncfelügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes
földművelésügyi feladatok ellátására,
d) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,
e) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok
ellátására,
f) a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására.
14. A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VIII.15.) KIM
rendelet (MK 108.)
A rendelet módosította a közzéteendő adatok körét, illetve a közzétételi egységeket.
15. Az önkormányzati rendeletben tiltott, közösségellenes magatartás természetes személy
elkövetőjével szemben kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 36/2012. (VIII.22.) KIM rendelet (MK 109.)
A kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munkát a kötelezett lakóhelye
vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetésének helye szerint illetéke állami foglalkoztatási szerv hajtja végre. A
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kötelezettnek a jogerős közigazgatási bírság megváltásáról szóló végzéssel kell jelentkeznie
a közérdekű munka végrehajtása érdekében az állami foglalkoztatási szervnél.
16. A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228
/2012. (VIII.23.) Korm. rendelet (MK 110.)
A rendelet módosította a pl.: a közigazgatási bírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtandó
szabálysértések körét, illetve a bírság összegét.
17. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet (MK 112.)
A jogszabály meghatározza a köznevelés információs rendszerére, a pedagógusok állandó
helyettesítési rendszerére, a köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési
díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési közfeladatokra, az illetékes kormányhivatal
által folytatott hatósági ellenőrzés tárgyköreire, valamint a köznevelési intézmény
működtetési kötelezettsége vállalására vonatkozó nyilatkozat és a működtetési kötelezettség
alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályaira vonatkozó
alapvető rendelkezéseket.
18. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 231/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (MK 112.)
A rendelet módosította a kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzés eljárási szabályait.
19. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 234/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (MK 112.)
A jogszabály értelmében az őstermelői igazolvány hatályossága egy évről három évre
emelkedett.
20. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 16/2012. (VIII.28.) MNB rendelet (MK 112.)
2012. augusztus 29-től A jegybanki alapkamat mértéke 6,75%..
21. Egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási
eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 236/2012. (VIII.30.) Korm.
rendelet (MK 114.)
A rendelet lehetővé tette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra
tekintettel folyósított évi kétszeri pénzbeli támogatás Erzsébet utalványban való nyújtását,
továbbá módosította az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő gyámhatósági eljárás
szabályait. A jogszabály módosította családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes ellátások
igénylésére vonatkozó rendelkezéseit is.
22. A nemzeti vagyonnal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
242/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet (MK 115.)
A jogszabály módosította A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendeletet, A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletet és Az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletet.
23. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet (MK 115.)
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24. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (MK 115.)
A rendelet meghatározza pl.: a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó
dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására, az óvodai felvételre, a tanulói
jogviszony és a kollégiumi, externátusi tagsági viszony keletkezésére és megszűnésére, a
gyermek, a tanuló kötelezettségeinek teljesítésére, a nevelési-oktatási intézmények kötelező
felszerelésére vonatkozó szabályokat.
25. A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012. (IX.4.) NGM
rendelet (MK 116.)
A rendelet szerint a 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől
való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a) 2012. december 1. szombat munkanap - 2012. december 31., hétfő pihenőnap
b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap - 2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap
c) 2013. december 7., szombat munkanap - 2013. december 24., kedd pihenőnap
d) 2013. december 21., szombat munkanap - 2013. december 27., péntek pihenőnap.
26. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 261/2012. (IX.17.) Korm. rendelet (MK 121.)
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő,
kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy intézését a
kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott figyelemmel kíséri.
27. A közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont
közigazgatási szervekről szóló 1371/2012. (IX.17.) Korm. határozat (MK 121.)
A határozat értelmében a közigazgatási és igazságügyi miniszter a megyei kormányhivatal
bevonásával, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalainál 2012.
szeptember 30-ig közszolgálati ellenőrzést hajt végre az alábbi tárgykörökben:
a) a személyügyi nyilvántartások vezetése;
b) a munkakör betöltéséhez előírt képesítési előírások;
c) az illetmény megállapítása és az előmeneteli rendszernek megfelelő besorolás.
Az ellenőrzések a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig tartó időszak munkáltatói
intézkedéseire terjednek ki.
28. A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános
szabályokról szóló 266/2012. (IX.17.) Korm. rendelet (MK 122.)
A kulturális örökségvédelmi hatóságok az alábbiak:
- Budapest Főváros Kormányhivatala műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi
szakigazgatási szerveként országos illetékességgel kulturális örökségvédelmi iroda
működik,
- az örökségvédelemmel kapcsolatos területi feladatok ellátását a fővárosi és megyei
kormányhivatal végzi,
- a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ a kulturális
feladatokat ellátó központi hivatal, mely az előadó-művészeti és a kulturális javakkal
kapcsolatos feladatokat látja el.
Tata, 2012. szeptember 20.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

