JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. november 21-e és december 11-e között a Magyar Közlöny 2013. évi
193-206. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK

1. 2013. évi CLXXXVII. törvény
Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén,
Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 193.)
2.

2013. évi CLXXXVIII. törvény
Az egységes közszolgáltatói számlaképről (MK 193.)
A törvény meghatározza a a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint
a villamos energia és földgázelosztó által az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató által a felhasználók részére kibocsátott, szolgáltatási díjat tartalmazó
számla számlaképére, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltató által a természetes
személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanokat és a természetes személy
tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanokat érintő számlák tekintetében
alkalmazandó számlaképre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket.

3. 2013. évi CLXXXIX. törvény
A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról (MK 193.)
A törvény 2014. lehetővé tette, hogy a jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári
hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzkifizetés vagy
Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz útján történő készpénzfelvétel együttes összegének százötvenezer forintot meg nem
haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen igénybe vegye. A
költségmentes készpénzfelvétel első alkalommal 2014. február hónapban vehető igénybe.
4. 2013. évi CXC. törvény
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
(MK 193.)
A jogszabály módosította a Start számla nyitásának feltételeit.
5. 2013. évi CXCI. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény módosításáról (MK 193.)
Törvény alapján a Kormány a vállalkozások összefonódását közérdekből – így különösen
a munkahelyek megőrzése, az ellátás biztonsága érdekében – nemzetstratégiai
jelentőségűnek minősítheti.

6. 2013. évi CXCII. törvény
Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével
összefüggő módosításáról (MK 193.)
A jogszabály módosította A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvényt, A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt, A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvényt, A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, Az egyes ingatlanok fővárosi
önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvényt és Az egyes közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV.
törvényt.
7. 2013. évi CXCIII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény végrehajtásáról (MK 194.)
8. 2013. évi CXCIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének
végrehajtásáról (MK 194.)
9. 2013. évi CXCV. törvény
Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak
visszaadásával összefüggő módosításáról (MK 194.)
10.

2013. évi CXCVI. törvény
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(MK 194.)

11.

2013. évi CXCVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény
kihirdetéséről (MK 198.)

12.

2013. évi CXCVIII. törvény
A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a
rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról (MK 198.)
A jogszabály módosította többek között A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt, A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényt, A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni
fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvényt, A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi II. törvényt és A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényt.

13.

2013. évi CXCIX. törvény
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról (MK 198.)

14.

2013. évi CC. törvény
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (MK 199.)

A jogszabály módosította többek között A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvényt, A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt,
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, Az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényt, Az államháztartás
egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvényt, A kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt, A
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvényt, Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt, A
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvényt, Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt, A
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
szóló 2008. évi LXVII. törvényt, Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt.
15.

2013. évi CCI. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi
rendelkezések módosításáról (MK 199.)

16.

2013. évi CCII. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 200.)
A jogszabály módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényt, Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt és A
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt.

17.

2013. évi CCIII. törvény
A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról (MK 202.)
A jogszabály módosította többek között A helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényt, A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényt, A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, A családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, A sportról szóló 2004. évi I. törvényt, A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.

18.

2013. évi CCIV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításról (MK 202.)
A törvény 2014, március 15-i hatállyal módosította Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvényt.

19.

2013. évi CCV. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. evi XXXI. törvénynek
és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás
átalakításával összefüggő módosításáról (MK 202.)

20. 2013. évi CCVI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK 204.)
21. 2013. évi CCVII. törvény
Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról (MK
205.)
A jogszabály módosította a választási eljárás szabályait, így A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvényt, A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvényt, A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
1989. évi XXXIII. törvényt, A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, Az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényt, Az Európai Parlament magyarországi
képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvényt, A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényt, Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt és A
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 25/2013. (XI.26.) MNB rendelet (MK 196.)
2013. november 27-től a jegybanki alapkamat mértéke 3,20 %.
2. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet (MK 197.)
A fémkereskedelmi hatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm.
rendelet (MK 199.)
A jogszabály meghatározta a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályait, a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit, a díj megállapításának részletes szakmai
szabályait.
4. Az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló 31/2013.
(XII.2.) KIM rendelet (MK 200.)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. §-ában meghatározott életvitelszerű
közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt indult szabálysértési eljárásban
Komárom-Esztergom megyében a megyei kormányhivatal székhelye szerinti járási hivatal,
azaz a Tatabányai Járási Hivatal jár el. A járási hivatal az eljárást az erre kijelölt
hajléktalanszállón folytatja le.
5. Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes
szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események je lentésének és
közzétételének rendjéről szóló 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet (MK 201.)
A rendelet értelmében az adatközlést ÁNYK-űrlap benyújtásával kell teljesíteni.

6. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 467/2013. (XII. 7.) Korm. rendelet (MK 203.)
Az Intézményfenntartó Központ közreműködik a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó alapkompetencia-fejlesztő és a 7–8. osztály felzárkóztatását elősegítő
képzésekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában.
7. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet
(MK 205.)
Az óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelésioktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, általános iskolai
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók, a középiskolai és szakiskolai nevelésbenoktatásban részt vevő tanulók, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók vehetnek részt. Az óvoda-, és iskolatej program
keretében tanulónként nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej
egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig igényelhető támogatás.
A támogatási kérelmet első alkalommal 2014. január 31-ig kell benyújtani.
8. Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 469/2013. (XII.11.) Korm. rendelet (MK 206.)
A jogszabály módosította A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és A
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.
Tata, 2013. december 11.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

