JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. február 20-a és március 20-a között a Magyar Közlöny 2013. évi 2746. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi I. törvény
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
(MK. 28. szám)
2. 2013. évi II. törvény
Az Európa–Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól
szóló Egyezmény kihirdetéséről (MK. 28. szám)
3. 2013. évi III. törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK. 29. szám)
4. 2013. évi IV. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott
2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről (MK. 30. szám)
5. 2013. évi V. törvény
A Polgári Törvénykönyvről (MK. 31. szám)
A törvény 2014. március 15-én lép hatályba.
6. 2013. évi VI. törvény
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról (MK. 32. szám)
A jogszabály módosította a földhasználat bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket, a
bejelentést 2013. április 30-ig kell megtenni annak a földhasználónak, aki 2012. december
31-ig – a földrészletek számától függetlenül – egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld
használatát már megkezdte. A bejelentés illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes. A
2013. január 1-ét követően- jelen törvény hatálybalépését megelőzően - már megfizetett
igazgatási szolgáltatási díjat a fővárosi és megyei kormányhivatal a bejelentő részére 90
napon belül visszatéríti.
7. 2013. évi VII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK. 37. szám)
8. 2013. évi VIII. törvény
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK. 37. szám)
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9. 2013. évi IX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás
kihirdetéséről (MK. 37. szám)
10. 2013. évi X. törvény
A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról (MK.
41. szám)
11. 2013. évi XI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK. 43. szám)
12.

2013. évi XII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008.
évi XL. törvény módosításáról (MK. 43. szám)
A törvény módosította A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt, A
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt, melynek értelmében a pénzügyi tranzakciós
illeték fizetésére kötelezett által tranzakciós illetékkel összefüggésben felszámított díjat,
illetve a külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után fizetendő fizetésére kötelezett
engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra.

13. 2013. évi XIII. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
(MK. 46. szám)
14. 2013. évi XIV. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
kialakításával
és
a
területi
integrációval
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (MK. 46. szám)
15. 2013. évi XV. törvény
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
(MK. 46. szám)
16. 2013. évi XVI. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK. 46. szám)
17. 2013. évi XVII. törvény
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők,
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok
és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény módosításáról (MK. 46. szám)
18. 2013. évi XVIII. törvény
Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének
kihirdetéséről (MK. 46. szám)
19. 2013. évi XIX. törvény
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A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a
Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről
szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK. 46. szám)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (MK 30.)
A jogszabály módosította többek között A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet (helyi önkormányzatok jegyzőjének a
vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági hatásköre és a hatósági jogkörei) és a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet
(közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezések).
2. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 3/2013. (I.26.) MNB rendelet (MK 32.)
2013. február 27-től a jegybanki alapkamat mértéke 5,25 %.
3. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (MK 33.)
A rendelet 2013. február 28-án lépett hatályba. A telepengedély-köteles nem veszélyes és
veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység folytatója a rendelet hatálybalépését követő 30
napon belül köteles a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep fekvése szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjének benyújtani. A tevékenység a kérelem jogerős
elbírálásáig folytatható.
4. Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2013. (III. 4.) Korm.
rendelet (MK 36.)
Juttatásra jogosult az e rendeletben meghatározott mértékű szabadságvesztést vagy
szabadságkorlátozást szenvedett, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgár, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy rokkant, és
a) elítélése az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi
XXXVI. törvény vagy az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé
nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény alapján semmis, vagy
b) Magyarországon 1945. január 1. és 1953. december 31. között rendőrhatósági őrizet
mellett munkatáborban fogvatartott volt, vagy
c) 1944. október 1-jét követően a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolták.
5. Az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (MK 40.)
A jogszabály módosította többek között Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 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 és Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
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eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet.
6. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a
Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (MK 40.)
A jogszabály módosította a telekalakítási eljárásban a jegyző és a katasztrófavédelem által
vizsgálható szakkérdések tartalmát.
7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet (MK 41.)
A jogszabály módosította Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet, Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletet.
8. A köztársasági elnök 144/2013. (III. 18.) KE határozata kitüntetés adományozásáról
(MK 45. )
Dr. Áder János köztársasági elnök úr Kovács Attila, Tata város önkormányzati képviselője
részére eredményes közszolgálati tevékenysége, a hátrányos helyzetű emberek érdekében
végzett munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést
adományozta.
Tata, 2013. március 20.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

