JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. november 22-e és december 12-e között a Magyar Közlöny 2012. évi
154-167. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi CLXV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna
folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK. 154. szám)
2. 2012. évi CLXVI. törvény
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
(MK. 154.)
Az Országgyűlés az élet és az anyagi javak védelmének, az alapvető szolgáltatások
biztosítása folyamatosságának érdekében határozta meg a létfontosságú rendszerek,
létesítmények kijelölésére, védelmére vonatkozó alapvető előírásokat.
3. 2012. évi CLXVII. törvény
Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő módosításáról (MK. 155.)
A jogszabály módosította a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt, A médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt, A civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvényt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, Az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt és A polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt.
A 2013. január 1-én hatályba lépő változások értelmében a helységnév, postai
irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési
eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a
címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a
címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból
állítja ki és kézbesíti a polgár részére.
4. 2012. évi CLXVIII. törvény
A közművezetékek adójáról (MK. 155.)
2013. január 1-től adókötelezettség terheli a közművezetéket, azaz a fogyasztók vízellátási,
szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz-elvezetési, földgáz-, hő- és villamosenergiaellátási, valamint hírközlési időszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő
vezeték) közterületen, továbbá annak felszíne alatt vagy felett elhelyezett részét, valamint a
vezetéknek a közterületnek nem minősülű földrészleten, továbbá annak felszíne alatt vagy
felett elhelyezett részét, ide nem értve a közterületen vagy közterületnek nem minősülű
földrészleten elhelyezett olyan vezetéket, amely kizárólag az adott helyrajzi számon
nyilvántartott földrészlet használatára jogosultnak a földrészlet használatával összefüggő
fogyasztói igényei kiszolgálását teszi lehetővé.
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Az adó alanya a közművezeték tulajdonosa, az állam vagy a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közművezeték esetén a közművezeték üzemeltetője.
Mentes az adó alól az állam és a helyi önkormányzat.
5. 2012. évi CLXIX. törvény
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról (MK. 155.)
6. 2012. évi CLXX. törvény
A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság
között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt
alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot
elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges
módosításáról (MK. 157.)
7. 2012. évi CLXXI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti
Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK. 157.)
8. 2012. évi CLXXII. törvény
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK. 157.)
9. 2012. évi CLXXIII. törvény
A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről (MK. 157.)
10. 2012. évi CLXXIV. törvény
A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről
(MK. 157.)
11. 2012. évi CLXXV. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (MK.
157.)
12. 2012. évi CLXXVI. törvény
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012.
évi CXXVIII. törvény módosításáról (MK. 157.)
13. 2012. évi CLXXVII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK. 157.)
14. 2012. évi CLXXVIII. törvény
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (MK. 159.)
A jogszabály módosította többek között A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvényt, A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, A gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvényt, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt, A
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt.
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15. 2012. évi CLXXIX. törvény
Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK. 159.)
A törvény módosította a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvényt A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt és a közművezetékek
adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényt.
16. 2012. évi CLXXX. törvény
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről (MK. 160.)
17. 2012. évi CLXXXI. törvény
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról (MK. 160.)
18. 2012. évi CLXXXII. törvény
A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK. 160.)
19. 2012. évi CLXXXIII. törvény
A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről (MK. 160.)
20. 2012. évi CLXXXIV. törvény
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról (MK. 160.)
A jogszabály a kisajátítás közérdekű céljait kiegészítette a környezetvédelemmel.
Környezetvédelem céljából akkor lehetséges a kisajátítás, ha az
a) ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett tartós környezetkárosodás felszámolása,
b) a területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban vagy az állami főépítész által
kiadott térségi területfelhasználási engedélyben szereplő hulladékkezelő létesítmény
elhelyezése,
c) hulladékkezelő létesítmény rekultivációja
érdekében szükséges.
21. 2012. évi CLXXXV. törvény
A hulladékról (MK. 160.)
A 2013. január 1-én hatályba lépő törvény értelmében a közszolgáltatási díjat a miniszter
állapítja meg rendeletben.
A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
tartalmát,
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással ellátott terület határai;
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több
tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató
és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit;
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f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
Átmeneti szabályként a miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató alapesetben
a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt
mértékű díjat alkalmazhat. E szabálytól a Magyar Energia Hivatal engedélyével lehet
eltérni.
22. 2012. évi CLXXXVI. törvény
Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról (MK. 160.)
23. 2012. évi CLXXXVII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény módosításáról (MK. 162.)
A törvény értelmében az állam főszabályként egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást nyújt az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési
önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás 2012. december 12-én fennálló
adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012.
december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez. A törlesztéssel érintett adósság a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában foglaltaknak megfelelő – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló – a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló
tartozásokat foglalja magában.
24. 2012. évi CLXXXVIII. törvény
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről (MK. 164.)
A törvény az átadás-átvétel lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza,
valamint módosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.
25. 2012. évi CLXXXIX. törvény
Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról (MK. 164.)
26. 2012. évi CXC. törvény
Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról (MK. 164.)
A jogszabály módosította többek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt.
27. 2012. évi CXCI. törvény
A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK. 164.)
28. 2012. évi CXCII. törvény
Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről
és egyes törvények módosításáról (MK. 164.)
2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális,
gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá
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az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az
önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,
b) az átvett feladat ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában közreműködő, a
települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat
végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési
önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az
önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb
gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az átvett
feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat
tulajdonában állnak.
Az átvett feladat alatt az alábbi szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás
értendő:
a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,
b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézménye,
c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,
d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti
otthona,
e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény – ideértve a többcélú gyermekvédelmi
intézményt is –.
29. 2012. évi CXCIII. törvény
Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről (MK. 165.)
30. 2012. évi CXCIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről (MK. 165.)
31. 2012. évi CXCV. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012.
évi módosításának kihirdetéséről (MK. 167.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 24/2012. (XI.27.) MNB rendelet (MK 157.)
2012. november 28-tól a jegybanki alapkamat mértéke 6,00%.
2. a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben
indulóképzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,
valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI.
28.) Korm. rendelet (MK 158.)
A jogszabály megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározta azon, állam által elismert
szakképesítések körét, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai
ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű
képzések tekintetében a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési
hozzájárulásra. A rendelet tartalmazza továbbá a megyénként és a fővárosra tekintettel
meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján
ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket.
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3. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és
igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet (MK 161.)
4. Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által
lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak
beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól
szóló 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet (MK 165.)
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 27 500 forint.
5. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012.
(XII. 11.) BM rendelet (MK 166.)
A jogszabály Tata városát a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolta be.
6. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének
részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII.
12.) Korm. rendelet (MK 167.)
2013. január 1-től a Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a
szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal,
gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti intézményfenntartói,
b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3)
bekezdése szerinti fenntartói feladatok ellátására.

Tata, 2012. december 13.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

