JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. szeptember 19-e és 2012. október 24-e között a Magyar Közlöny
2012. évi 123-139. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi CXXXIII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK 125. szám)
2. 2012. évi CXXXIV. törvény
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
(MK 125. szám)
A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe
utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott
időre átengedheti. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet olyan településen, ahol
az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a kétezer főt
meghaladja, legalább egy, és minden kétezer fő lakos után további egy jogosult végezheti
2013. július 1-től. A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságra vonatkozó pályázatokat
első alkalommal legkésőbb 2012. november 15. napjáig kell kiírni.
3. 2012. évi CXXXV. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
módosításáról (MK 125. szám)
4. 2012. évi CXXXVI. törvény
A Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK
125. szám)
5. 2012. évi CXXXVII. törvény
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az
egyezmény módosításának kihirdetéséről (MK 125. szám)
6. 2012. évi CXXXVIII. törvény
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény
módosításáról (MK 128. szám)
7. 2012. évi CXXXIX. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK 128. szám)
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8. 2012. évi CXL. törvény
Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő
törvényi rendelkezések módosításáról (MK 128. szám)
9. 2012. évi CXLI. törvény
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról
(MK 133. szám)
10.
2012. évi CXLII. törvény
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról (MK 133. szám)
11.
2012. évi CXLIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról (MK 133. szám)
A jogszabály egyrészt a települési önkormányzat környezetvédelmi hatásköre
gyakorlásának kereteit, másrészt a világörökségi területen történő szeszesital árusítás
szabályait határozta meg.
12.
2012. évi CXLIV. törvény
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról (MK 133.
szám)
2012. október 10-től pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető.
13.
2012. évi CXLV. törvény
Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról (MK 136. szám)
A jogszabály módosította A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
szóló 2000. évi XCVI. törvényt, A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt
és A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt
(képviselői megbízatás megszűnése).
14.
2012. évi CXLVI. törvény
A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes
törvények módosításáról (MK 136. szám)
Módosul A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény, Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, A gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
15.
2012. évi CXLVII. törvény
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról (MK 136. szám)
2013. évtől a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, a
főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet.
16.
2012. évi CXLVIII. törvény
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról (MK 136. szám)
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17.
2012. évi CXLIX. törvény
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról (MK 136. szám)
18.
2012. évi LXXIV. törvény
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról (MK 76.
szám)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 18/2012. (IX.25.) MNB rendelet (MK 126.)
2012. szeptember 26-tól a jegybanki alapkamat mértéke 6,50%.
2. Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 272/2012. (IX. 28.)
Korm. rendelet (MK 128.)
A jogszabály módosította többek között A munkába járással összefüggő terhek csökkentését
célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III.4.)
Korm. rendeletet, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm.
rendeletet és A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendeletet.
3. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet
(MK 128.)
A rendelet bevezeti a továbbképzési időszak fogalmát (négy év) és meghatározza
továbbképzési kötelezettség tartalmát, a továbbképzési terv készítésének, finanszírozásának
szabályait.
4. A Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról szóló 63/2012. (IX.28.) OGY
határozat (MK 128.)
Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény 14. § (2) bekezdés k) pontja alapján a Hungarikum Bizottság tagjának Lezsák
Sándort és dr. Simicskó Istvánt delegálta.
5. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm.
rendelet (MK 133.)
A jogszabály értelmében a Kormány az európai uniós forrásból megvalósuló
fejlesztésekhez szükséges önrész kifizetéséhez nyújt támogatást a közszféra szervezeteinek,
így a helyi önkormányzatok, illetve társulásaik számára, visszatérítendő, és vissza nem
térítendő önerő támogatás igénylésére van lehetőség. Az önerő-támogatás összege nem
haladhatja meg az uniós támogatással megvalósítandó projekt keretében elszámolható, a
projekt befejezéséhez a kérelem előterjesztésekor még szükséges önerő mértékét.
6. Az EU Önerő Alap költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról szóló
1433/2012. (X.9.) Korm. határozat (MK 133.)
A Kormány a 1433/2012. (X.9.) Korm. határozatával a közszféra kedvezményezettek
európai uniós projektjei önerejének támogatása érdekében, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján 30.000 millió forint átcsoportosítását
rendelte el.
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7. A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről szóló 287/2012.
(X.11.) Korm. rendelet (MK 134.)
2012. november 1-jétől – 2012. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal
emelkednek a nyugellátások, az emelést a novemberi ellátással együtt folyósítják.
8. Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének
megállapításáról szóló 107/2012. (X.11.) FVM rendelet (MK 134.)
Az egységes területalapú támogatás összege hektáronként legfeljebb 60 963,98 forint.
9. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 296/2012. (X.17.) Korm. rendelet (MK 138.)
2013. január 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül a jegyző jelenlegi közlekedési
hatósági jogköre a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének,
fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem
közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban.
A jogszabály lehetővé tette, hogy a járási hivatal szakigazgatási szervének illetékességi
területe eltérjen a járás területétől, ez alapján 2013. január 1-től a Tatai Járás
illetékességi területére kiterjed Tatabányai Járási Népegészségügyi Intézet és a Tatabányai
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal illetékessége.
Tata, 2012. október 25.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

