JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. április 24-e és 2009. május 20-a között a Magyar Közlöny 2009. évi 57-69.
számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2009. évi XXIII. törvény
A Londonban, 2000. október 17-én kelt, Az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény
65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról (MK 61. szám)
A jogszabály a Megállapodás kihirdetésével egyidejőleg módosította A találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényt, a módosítások 2011. január 1-én lépnek hatályba.
2. 2009. évi XXIV. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás
nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok győjtésében diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történı kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetésérıl (MK 61.)
3. 2009. évi XXV. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az
egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok győjtésében diplomáciai és
konzuli képviseleteik útján történı kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetésérıl (MK
61.)
4. 2009. évi XXVI. törvény
A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi
Jegyzıkönyv módosításának kihirdetésérıl (MK 62.)
5. 2009. évi XXVII. törvény
Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról (MK 62.)
A jogszabály módosította A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvényt, A
mikroelektronikai félvezetı termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvényt,
A szabadalmi ügyvivıkrıl szóló 1995. évi XXXII. törvényt, A találmányok szabadalmi oltalmáról
szóló 1995. évi XXXIII. törvényt (pl. növényfajta-oltalomból fenntartása, az oltalomból eredı
díjigény), A védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt (költségek és
díjak, mezıgazdasági termékek és élelmiszerek, szılészeti és borászati termékek, valamint a
szeszes italok földrajzi árujelzıinek közösségi oltalma) és A formatervezési minták oltalmáról
szóló 2001. évi XLVIII. törvényt.
6. 2009. évi XXVIII. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról (MK 63.)
A jogszabály módosította Az állattenyésztésrıl szóló 1993. évi CXIV. törvényt (tenyésztési hatóság
feladatai), A termıföldrıl szóló 1994. évi LV:törvényt (használati jogok, földhasználati
nyilvántartás), A hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvényt, A vad védelmérıl, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt (vadfarm létesítése,
vadkár megállapítása), A földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló 1996. évi LXXVI.
törvényt, A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényt (állami halászjegy vagy
horgászjegy kiadása, halvédelmi bírság mértéke), Az agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló 1997. évi
CXIV. törvényt, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, A fegyveres
biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényt
(önkormányzati mezei ırszolgálat fenntartási és mőködési költségei), A géntechnológiai
tevékenységrıl szóló 1998. évi XXVII. törvényt, Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998.
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évi XXVIII. törvényt (az ország ıshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból
veszélyes állatok tartásának tilalma), A Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról
szóló 2000. évi LXXXIV. törvényt, A növényfajták állami elismerésérıl, valamint a
szaporítóanyagok elıállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényt, A
szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényt, A termıföld védelmérıl
szóló 2007. évi CXXIX. törvényt (talajvédelmi terv), Az élelmiszerláncról és a hatósági
felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvényt, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvényt (vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár megtérítésére vonatkozó egyezség
végrehajtási záradékkal történı ellátása) és A lıfegyverekrıl és lıszerekrıl szóló 2004. évi XXIV.
törvényt.
7. 2009. évi XXIX. törvény
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggı, valamint az élettársi viszony igazolásának
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról (MK 63.)
A törvény meghatározta a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmát (két, tizennyolcadik életévét
betöltött, azonos szemő személy közötti élettársi kapcsolat) létrejöttére, joghatásaira és
megszőnésére vonatkozó szabályokat. Továbbá a jogszabály módosította A házasságról, családról
és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt, A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvényt, Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi
törvényerejő rendeletet, Az egyes közjegyzıi nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényt
(bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzı általi megszüntetése), A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt, A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló
1978. évi IV. törvényt, A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejő rendeletet, A
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényt, A közvetítıi tevékenységrıl szóló 2002. évi LV.
törvényt és A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történı együttmőködésrıl és
információcserérıl szóló 2007. évi CV. törvényt.
8. 2009. évi XXX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (MK 67.)
A Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételérıl, külföldi hadmőveleti területen végzett
humanitárius tevékenységérıl való döntés kikerült az Országgyőlés jogkörébıl.
9. 2009. évi XXXI. törvény
A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló
1960. évi 11. törvényerejő rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes
rendelkezéseinek módosításáról (MK 67.)
Módosult a Ptk. általános szerzıdési feltételekre vonatkozó, valamint a kamatra vonatkozó
szabályozása, a Ptké. zálogjogra vonatkozó rendelkezései, A bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény és Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény zálogjoggal terhelt ingó
vagy ingatlan lefoglalására vonatkozó szabályozása.
10. 2009. évi XXXXII. törvény
Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezte alkotmányának
kihirdetésérıl (MK 67.)
11. 2009. évi XXXIII. törvény
A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973.
november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetésérıl,
valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény
kihirdetésérıl szóló 1987. évi 13. törvényerejő rendelet módosításáról (MK 67.)
12. 2009. évi XXXIV. törvény
A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bőnüldözı szerveknek a határokat átlépı
bőnözés megelızésében és a szervezett bőnözés elleni harcban folytatott együttmőködésérıl szóló
Megállapodás kihirdetésérıl (MK 67.)

3
13. 2009. évi XXXV. törvény
Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról (MK 68.)
A jogszabály módosította Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (áfa
mértéke 25, 5, illetve 18 %), A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt (adó mértéke meghatározott vámtarifa szám alatti
üzemanyag célú gázolajra 90.500 Ft/ezer liter), A személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi
CXVII. törvényt (adóterhet nem viselı járandóságok közé tartozik a családi pótlék, az adóalap
1.900.000. Ft-ra emelkedett), A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvényt, A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt (mentes az adó alól a kizárólag
elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi), Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII.
törvényt, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvényt (a minimálbér kétszereséig a
társadalombiztosítási járadék mértéke 26%, felette 29%), A kötelezı egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt (táppénz, megállapítása, mértéke), A foglalkoztatás
elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (a minimálbér
kétszereséig a munkavállalói járulék mértéke 1% , felette 3%), A szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényt, Az európai uniós
csatlakozással összefüggı egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérıl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX.
törvényt (bioüzemanyagokra vonatkozó rendelkezések), A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát
keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvényt (Start Plusz és Start Extra kártya). A jogszabály változások több ütemben lépnek
hatályba, egyes rendelkezéseket (pl.: A személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
adóalapra vonatkozváltozásai) azonban visszamenılegesen 2009. január 1-tıl kell alkalmazni.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az Alkotmánybíróság 51/2009. (IV.28.) AB határozata (MK 59.)
Az Alkotmánybíróság 2009. április 28-i hatállyal megsemmisítette Az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 63. §-át, mely az érvénytelen bejegyzés törlése iránti kereset
benyújtásáról rendelkezik. A döntést követıen azzal szemben, aki további bejegyzés folytán, az
elızı bejegyzés érvényességében bízva, jóhiszemően szerzett jogot, a bejegyzéstıl számított három
év alatt lehet a törlési keresetet megindítani, mely a korábbi 60 napos határidıhöz képest jelentıs
változás.
2. Az vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és a nyilvántartás rendjérıl szóló
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról 55/2009. (IV.29.) FVM rendelet (MK 60.)
A rendelet a Helyes Mezıgazdasági Gyakorlat trágyázással, trágyatárolással (ideértve a mőszaki
paramétereket is) és adatszolgáltatással kapcsolatos elıírásokat módosította.
3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999.
(XII.29.) FVM rendelet módosításáról szóló 58/2009. (IV.30.) FVM rendelet (MK 61.)
A jogszabály a mővélési ág megváltoztatására vonatkozó rendelkezéseket módosította.
4. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról szóló 89/1988.
(XII.20.)MT rendelet, a közúti árutovábbítási szerzıdésekrıl szóló 2/1981. (I.31.) MT rendelet.,
valamint a közúti személyszállítási szerzıdésekrıl szóló 20/1981. (VI.19.) MT rendelet
módosításáról szóló 101/2009. (V.8.) Korm. rendelet (MK 63.)
A rendelet pl.: a kabotázsra, a menetlevelekre és a díjakra vonatkozó szabályozást módosította.
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5. A Társadalmi Megújulás Operatív Program elıirányzatából nyújtott, Az Európai Közösséget
létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról
szóló 25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 13/2009. (V.12.) NFGM rendelet
(MK 65.)
A jogszabály kiegészült az átmeneti támogatásra és az újonnan létrehozott kivállalkozások részére
nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezésekkel.
6. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának,
valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 104/2009. (V.14.) Korm. rendelet (MK 66.)
A rendelet a kereskedelmi csomagolással kapcsolatos különleges mentességi szabályokat
módosította.
7. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet (MK
66.)
A jogszabály az általános feltételeken túl meghatározta az egyes célprogramokra vonatkozó
szabályokat is. Az egyes célprogram csoportoknak számos eleme van, pl.: a Szántóföldi agrár
környezetgazdálkodási célprogram csoportba tartoznak az egyes szántóföldi természetvédelmi
zonális célprogramok (szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi elıírásokkal
célprogram, szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élıhely-fejlesztési elıírásokkal
célprogram, stb.), a Gyepgazdálkodási agrár környezetgazdálkodási célprogram csoportba tartozik
a természetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram, az Ültetvényekre vonatkozó agrár
környezetgazdálkodási célprogram csoportba tartozik az ökológiai gyümölcs-és szılıtermesztési
célprogram, a Vizes élıhelyekhez kapcsolódó agrár környezetgazdálkodási célprogram csoportba
tartozik a nádgazdálkodási, a természetes vizes élıhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek
gondozása és a vizes élıhelyek létrehozása és kezelése célprogram. A rendelet minden
célprogramnál meghatározza a jogosultsági feltételeket, pl.: legkisebb támogatható terület
nagyságát, legeltethetı állatfajokat, támogatható növényfajokat.
8. Az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2009. (V.20.) Korm. rendelet (MK 66.)
A rendelet állami kezességvállalásra és támogatás halmozódásra vonatkozó szabályai változtak.

Tata, 2009. május 20.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

