JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. március 20-a és április 23-a között a Magyar Közlöny 2013. évi 4768. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

Magyarország alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.)
Az Alaptörvény 2013. április 1-én hatályba lépő módosítása újrafogalmazta a család
fogalmát, a családi kapcsolat alapja házasság, illetve a szülő gyermek-viszony. A
módosítás április 25-ét az Alaptörvény napjává nyilvánította, továbbá kimondta, hogy a
helyi önkormányzati képviselőknek és polgármestereknek az Alaptörvény hatálybalépését
követő első általános választására 2014 októberében kerül sor.
(MK. 49. szám)
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)
(MK. 55. szám)

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi XX. törvény
Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos
törvénymódosításokról (MK 49.)
A módosítás sávosan meghatározta a bírókra, közjegyzőkre, ügyészekre, vonatkozó felső
korhatárt.
2. 2013. évi XXI. törvény
Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési
Programjával összefüggő módosításáról (MK 49.)
A jogszabály módosította A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt, Az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvényt, A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.
törvényt, A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvényt, A
szabálysértésekről, A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló és a 2012. évi II. törvényt, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvényt.
3. 2013. évi XXII. törvény
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról (MK 51.)
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Hivatal látja el
a) a földgázellátásról szóló törvény,
b) a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény,
c) a villamos energiáról szóló törvény,
d) a távhőszolgáltatásról szóló törvény,
e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint
f) a hulladékról szóló törvény
és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó
szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét.
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4. 2013. évi XXIII. törvény
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről (MK 51.)
5. 2013. évi XXIV. törvény
A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról (MK 51.)
A jogszabály módosította A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt, A
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt és Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt. A módosítások értelmében, ha a
szolgáltatásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a
külön díjat is megfizeti, a szolgáltató a megfizetés tudomására jutásától számított 24 órán
belül köteles kezdeményezni a fogyasztó szolgáltatásba való ismételt bekapcsolását.
6. 2013. évi XXV. törvény
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési
szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
(MK 51.)
7. 2013. évi XXVI. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról (MK 51.)
8. 2013. évi XXVII. törvény
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról (MK 54.)
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 fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt, A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, A házasságról, a
családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt.
9. 2013. évi XXVIII. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról (MK
54.)
10.

2013. évi XXIX. törvény
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012.
évi CLXXVIII. törvény módosításáról (MK 54.)

11.

2013. évi XXX. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény módosításáról (MK 54.)
A törvény kiegészült egy új alapelvvel, mely szerint a személyes adatok kezelését
tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási
szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy
az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett
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személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes
megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve
szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
12. 2013. évi XXXI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK. 56.)
A módosítás értelmében a települési önkormányzatot illeti meg
a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből
származó bevétel 100%-a.
13. 2013. évi XXXII. törvény
A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló
szerződés kihirdetéséről (MK. 56.)
14. 2013. évi XXXIII. törvény
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény módosításáról (MK. 57.)
15. 2013. évi XXXIV. törvény
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról (MK.
57.)
16. 2013. évi XXXV. törvény
Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról (MK. 57.)
A jogszabály módosította többek között A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvényt, Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényt, A termőföldrõl
szóló 1994. évi LV. törvényt, A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi
XLVI. törvényt.
17. 2013. évi XXXVI. törvény
A választási eljárásról (MK. 66.)
E törvényt kell alkalmazni az országgyűlési képviselők választásán, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán.
A jogszabály értelmében a helyi választási iroda - melyet a jegyző vezet - június 30-ig
határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson
megválasztandó tagjainak számát. A törvény által meghatározott eljárási rendelkezések
szerint a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
18. 2013. évi XXXVII. törvény
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés
egyes szabályairól (MK. 66.)
A jogszabály módosította többek között Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt (cégautóra vonatkozó rendelkezések), A
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, A társasági adóról és az
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osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvényt, távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII.
törvényt (közszolgáltató fogalma)
19. 2013. évi XXXVIII. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról (MK. 66.)
2013. évi XXXIX. törvény
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról (MK. 66.)
2013. évi XL. törvény
Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel
kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról (MK. 66.)
A törvény módosította Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, melynek
értelmében a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési
kötelezettségének részeként gondoskodik
a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató
számára – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján –
megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására
szolgáló vagyonhoz kapcsolódó – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló
törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási
kapacitással ellátandó – közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.”
20. 2013. évi XLI. törvény
A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények,
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról (MK. 66.)

továbbá

a

21. 2013. évi XLII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben,
1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről (MK. 67.)
22. 2013. évi XLIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron
átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről (MK.
67.)
23. 2013. évi XLIV. törvény
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
(MK. 67.)
A törvény módosította a közérdekű önkéntes tevékenységet fogadó szervezet bejelentésére
vonatkozó előírásokat, az űrlapok adattartalmát.
24. 2013. évi XLV. törvény
A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról (MK.
67.)
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25. 2013. évi XLVI. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
(MK. 67.)
26. 2013. évi XLVII. törvény
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
(MK. 67.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról
szóló
20/2013. (III. 21.) Korm. rendelet (MK 47.)
A 2013. március 29-én hatályba lépő jogszabály értelmében az Agostyáni arborétum
felkerült az arborétumok jegyzékébe. E naptól az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései nem vonatkoznak a az
arborétum területére.
2. Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III. 22.)
EMMI rendelet (MK 48.)
A rendelet – többek között - meghatározta az állami általános iskolában az erkölcstan óra
helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat.
3. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
módosításáról szóló 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelet (MK 49.)
A módosítás értelmében ha baleset esetén a rendőrhatóság értesítése nem kötelező – azaz
nem történt személyi sérülés, vagy haláleset, illetve nem érintett veszélyes anyagot szállító
kíván
és
a
jármű - , de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést
rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett
járművek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk. Ha egyik fél sem kezdeményez
rendőri intézkedést, a balesetben érintettek kötelesek személyazonosságukat egymás
számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és megnevezni azt a biztosítót, amellyel a
járműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek.
4. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 4/2013. (III.26.) MNB rendelet (MK 50.)
2013. március 27-től a jegybanki alapkamat mértéke 5,00 %.
5. Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggő módosításáról szóló
89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet (MK 52.)
A jogszabály módosította támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet, melynek értelmében a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. első félévi finanszírozására általános pályázatot
nem kell kiírni, a 2012. december 31-én érvényes finanszírozási szerződések 2013. június
30-áig meghosszabbodnak. 2013. március 29-i hatállyal módosultak továbbá a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm.
rendeletnek az óvodai, tanulói, hallgatói, jogviszony
alapján
meghatározott
kedvezményekre vonatkozó rendelkezései.
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6. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet (MK 52.)
A rendelet értelmében a helyi önkormányzat támogatást igényelhet
a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély
bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak
részbeni vagy teljes támogatására,
b) – a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – az
önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati tulajdonban lévő építményt (kötelező
önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy
önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, utat, hidat, kompot,
ár- és belvízvédelmi vízi létesítményt, közművet és annak műtárgyait) sújtó, előre nem
látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni
támogatására, valamint
c) – ha a szúnyogok által okozott ártalom óránkénti mértéke a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének nyilatkozata szerint
csípésszámban kifejezve személyenként meghaladja az 50 csípést – katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására.
7. A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 7/2013. (III.
28.) BM rendelet (MK 52.)
A jogszabály értelmében a magánút céljára szolgáló telek kialakítása esetében a helyi
építési szabályzatban előírt építési övezet, övezet szerinti rendeltetés céljára szolgáló
telek méretére vonatkozó előírásokat nem kell figyelembe venni.
8. Egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokkal összefüggő módosításáról szóló 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet (MK 54.)
9. Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni
ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
szóló 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet (MK 54.)
A fenti két rendelet az ellátások igénylésére, formanyomtatványaira vonatkozó előírásokat
módosította.
10. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet (MK 54.)
A rendelet alapján 2013. május 2-ig pályázat nyújtható be
a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
b) óvodai nevelést, vagy
c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatására.
11. A Dalkia Energia Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás
megkötéséről szóló 1169/2013. (IV. 4.) Korm. határozat (MK 57.)
12. Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a
garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe
vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá
tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 103/2013. (IV.5.) Korm. rendelet (MK 58.)
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A rendelet alapján a munkaügyi központ a munkáltató részére – kérelmére – támogatást
állapít meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált összege 2013. január 1. napjától
bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez.
13. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
szóló 28/2013. (IV.5.) EMMI rendelet (MK 58.)
2013. május 15-től a védőnő alapfeladata kiegészül a népegészségügyi célú méhnyakszűrés
végzésével.
14. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
22/2013. (IV.8.) VM rendelet (MK 60.)
Az egységes kérelem 2013. május 15-ig nyújtható be szankciómentesen, május 15-ét
követően 2013. június 9-ig benyújtott kérelmek esetében a támogatási összeg
munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül.
15. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.9.) Korm. rendelet (MK 61.)
A 2009. július 1-e után született lófélék akkor hozhatók forgalomba, ha azokat nem
törzskönyvezett lovak esetén transzponderrel, törzskönyvezett lovak esetén alternatív
jelöléssel vagy transzponderrel ellátták.
16. A Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról szóló 23/2013. (IV.12.)
OGY határozat (MK 63.)
Az Országgyűlés minden év októberének harmadik szombatját a Finnugor
Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjává nyilvánította.
17. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Korm. rendelet (MK 65.)
A jogszabály értelmében a települési önkormányzatnak a rendelet hatálybalépésétől
számított 60 napon belül - azaz 2013. június 17-ig - dönteni kell arról, hogy kíván-e élni a
települési értéktár és a települési értéktár bizottság létrehozásának lehetőségével. A
nemleges döntését az önkormányzat bármikor megváltoztathatja.
Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete
határozza meg. Az értéktár bizottság
a) legalább három tagból áll;
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával
foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket;
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a
helyi önkormányzat képviselő-testületének.
Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi
és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és
pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja.
18. A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 119/2013. (IV.23.) Korm. rendelet (MK 68.)
A jogszabály a fogyasztó érdekeinek védelmében pontosítja a tájékoztatásra, a leolvasásra,
a kikapcsolásra, a minimális szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket.
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19. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 5/2013. (IV.23.) MNB rendelet (MK 68.)
2013. április 24-től a jegybanki alapkamat mértéke 4,75 %.

Tata, 2013. április 24.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

