JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. október 23-a és november 20-a között a Magyar Közlöny 2013. évi
175-192. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi CLXXI. törvény
A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról
szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről (MK 185.)
2. 2013. évi CLXXII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben,
1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről (MK 185.)
3. 2013. évi CLXXIII. törvény
A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (MK
185.)
A jogszabály módosította A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt,a (
kilakoltatási moratórium a törvény hatályba lépésétől 2014. április 30-ig tart) és A
devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényt (árfolyamgát
szabályainak kiterjesztése).
4. 2013. évi CLXXIV. törvény
A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól (MK 185.)
5. 2013. évi CLXXV. törvény
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról (MK 185.)
6. 2013. évi CLXXVI. törvény
Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról (MK 185.)
7. 2013. évi CLXXVII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (MK 185.)
A fenti négy törvény az új Polgári Törvénykönyvvel együtt lép hatályba 2014. március 15én.
8. 2013. évi CLXXVIII. törvény
Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (MK
185.)
A törvény két új tényállást állapított meg: Becsület csorbítására alkalmas hamis hangvagy képfelvétel készítése, Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel
nyilvánosságra hozatala.

9. 2013. évi CLXXIX. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról (MK 185.)
A jogszabály módosította A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvényt, A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényt, A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt, és A munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt.
10.

2013. évi CLXXX. törvény
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról (MK 185.)
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által választott főtitkár kinevezési feltételeit állapítja
meg a törvény.

11.

2013. évi CLXXXI. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről (MK 185.)

12.

2013. évi CLXXXII. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei
2013. évi módosításának kihirdetéséről (MK 187.)

13.

2013. évi CLXXXIII. törvény
Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról (MK 187.)
A törvény többek között megtiltja a fogyasztói csoportok létrehozását, továbbá létrehozta a
fogyasztóvédelmi rezsipontot. A jogszabály módosította többek között Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt és A kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény(300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény
létesíthetésére vonatkozó rendelkezések).

14.

2013. évi CLXXXIV. törvény
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény
módosításáról (MK 187.)

15.

2013. évi CLXXXV. törvény
A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 187.)
A jogszabály meghatározta a megbízható szerencsejáték-szervezővel megköthető
koncessziós szerződésre irányadó különös szabályokat.

16.

2013. évi CLXXXVI. törvény
Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról (MK 190.)
A jogszabály módosította többek között A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, A bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvényt, A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, A Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

1. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 374/2013. (X. 25.) Korm. rendelet (MK 176.)
A jogszabály átfogóan módosította a rendeletet (pl.: jogosultsági feltételek, visszavonás,
kifogás benyújtása.
2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
(MK 176.)
A módosítás, mely többek között a szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz,
főszabályként 2014. január 1-jén lép hatályba.
3. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 22/2013. (X.29.) MNB rendelet (MK 178.)
2013. október 30-tól a jegybanki alapkamat mértéke 3,40 %.
4. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet (MK 182.)
A módosítás szerint főszabályként támogatás nyújtható a közfoglalkoztatáshoz legfeljebb
11 hónap időtartamra, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásra.
5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (MK 185.)
A rendelet értelmében támogatási kérelem nyújtható be 2013. november 25-e és december
13-a között kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás, illetve egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére,
többfunkciós szolgáltató központ, valamint állatmenhely támogatása kapcsán a
megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, kisléptékű
infrastruktúra fejlesztésére, meghatározott eszközök beszerzésére;. A támogatás mértéke
100%, összege gépjármű beszerzése esetén 3.500.000 Ft-10.000.000,- Ft, felújítás,
korszerűsítés esetén 25-30.000.000,- Ft.
6. A helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról szóló 1808/2013. (XI. 12.)
Korm. határozat (MK 186.)
Az állam 2014. február 28-ig teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok és
azok társulásai 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és ezen adósságnak az
átvállalást követően esedékessé váló járulékai (a továbbiakban együtt: önkormányzati
adósságállomány) összegét.
7. A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2013. októberi
előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1809/2013. (XI. 12.) Korm. határozat (MK
186.)
A kormány hozzájárult Tata Város Önkormányzata által felveendő 250.000.000 és
424.899.000,- Ft összegű fejlesztési hitelszerződés 2013. évi megkötéséhez.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (MK 188.)
A rendelet értelmében támogatási kérelem nyújtható be 2013. november 25-e és 2013.
december 20-a között az alábbi tevékenységekre:
- a falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez,
- egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb
szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek
bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez,
- a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont 2. alpont szerinti
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez,
- szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai
szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi
turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez,
átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.
A támogatás mértéke 60-100%, összege legfeljebb 20-35.000.000,- Ft.
9. Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan
összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (MK
189.)
A 2013. november 23-án hatályba lépő rendelet a választási irodák 2014. évi
választásokon ellátandó feladatait határozza meg.
10. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet (MK 191.)
A jogszabály a működési és feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozó
rendelkezéseket módosította.
11. Egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési
követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2013. (XI. 20.)
Korm. rendelet (MK 192.)
A jogszabály módosította Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet, Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet és Az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet.

Tata, 2013. november 20.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

