JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. október 25-e és november 21-e között a Magyar Közlöny 2012. évi
140-153. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi CL. törvény
A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK 140. szám)
2. 2012. évi CLI. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 140. szám)
3. 2012. évi CLII. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról (MK 140. szám)
A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyeszékhely megyei jogú
városok területén lévő megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei jogú
városok területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához
rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a
megyeszékhely megyei jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata,
Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkormányzata – fenntartásába kerülnek.
4. 2012. évi CLIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról 24281 (MK 140. szám)
5. 2012. évi CLIV. törvény
Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról,
valamint egyéb törvények módosításáról (MK 140. szám)
6. 2012. évi CLV. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról (MK 140. szám)
7. 2012. évi CLVI. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (MK 140. szám)
8. 2012. évi CLVII. törvény
A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes
törvények módosításáról (MK 144. szám)
A jogszabály módosította többek között A tervező- és szakértő mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt, Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, A kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt, A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
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jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvényt. A módosítások főszabályként 2013. január 1-én lépnek hatályba.
Jelentős változás a polgármester építésügyi hatásköreinek növekedése, melynek keretében
véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,
településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem
kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.
9. Magyarország Alaptörvényének második módosítása (2012. november 9.)
(MK 149. szám)
A módosítás meghatározta a választói névjegyzékbe vétel szabályait, a választójog a
névjegyzékbevételt követően gyakorolható. A névjegyzékbevételt
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező választó személyesen vagy a kérelmező
azonosítását lehetővé tevő elektronikus úton,
b) magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó levélben vagy a kérelmező
azonosítását lehetővé tevő elektronikus úton kérelmezheti.
A névjegyzékbevétel a választás vagy népszavazás napját megelőző tizenötödik napig
kérelmezhető.
Az Alaptörvény második módosítása 2012. november 10-én lépett hatályba.
10.
2012. évi CLVIII. törvény
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény
módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról (MK
149. szám)
11.
2012. évi CLIX. törvény
A postai szolgáltatásokról (MK 149. szám)
A jogszabály - mely 2013. január 10-én lép hatályba - meghatározza postai
szolgáltatásokra, azok liberalizációjára vonatkozó alapvető rendelkezéseket.
12.
2012. évi CLX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (MK 149. szám)
13.
2012. évi CLXI. törvény
Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények
módosításáról (MK 149. szám)
14.
2012. évi CLXII. törvény
A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról (MK
149. szám)
15.
2012. évi CLXIII. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
(MK 150. szám)
A törvény a közös hivatal létrehozására vonatkozó rendelkezéseket módosította.
16.
2012. évi CLXIV. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról (MK 150. szám)
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EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról
szóló 55/2012. (X. 29.) BM rendelet (MK 143.)
A módosítás 1,1 méterben határozta meg menekülési útvonal legkisebb szélességét, mely a
lépcsőházakra is irányadó.
2. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 23/2012. (X.30.) MNB rendelet (MK 144.)
2012. október 31-től a jegybanki alapkamat mértéke 6,25%.
3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (MK 148.)
4. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (MK 148.)
5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (MK 148.)
Az építésügyi, építéshatósági feladatokat alapvetően módosító három jogszabály 2013.
január 1-én lép hatályba.
6. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (MK 150. szám)
A rendelet a köznevelési intézmény működtetésének vállalására vonatkozó kérelem és a
működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának
szabályait módosította.
7. Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (MK 150. szám)
A jogszabály módosította többek között A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletet, A gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletet, A
támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendeletet és A szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
8. A közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás
és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről szóló 38/2012. (XI. 14.) AB határozat
(MK 151. szám)
Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 186. §-át (Közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése), valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az
önkormányzatot a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletalkotásra
vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseit.
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9. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (MK 152. szám)
A rendelet 2013. január 1-jén lépett hatályba.
10.
Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012.
(XI. 16.) Korm. rendelet (MK 152. szám)
A jogszabály módosította többek között Az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet, A településrendezési és az
építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletet, Az
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletet és Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletet.
11.
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról,
valamint
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet (MK 152. szám)
A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához
kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható támogatás. Rehabilitációs akkreditációs
tanúsítvány iránti kérelem a rendelet kihirdetését követő 31. naptól nyújtható be.

Tata, 2012. november 21.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

