JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. szeptember 24-e és 2009. október 21-e között a Magyar Közlöny 2009. évi
134-148. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2009. évi XC. törvény
A menekültek vízumkötelezettségének eltörlésérıl szóló , 1959. április 20-án Strasbourgban aláírt
Európai Megállapodás kihirdetésérıl (MK 134. szám)
2. 2009. évi XCI. törvény
Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályinak kihirdetésérıl (MK
135. szám)
3. 2009. évi XCII. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nıknek a
szülés elıtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezmény felmondásáról
(MK 146. szám)
4. 2009. évi XCIII. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a
foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról (MK
146. szám)
5. 2009. évi XCIV. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a
kivándorlók hajókon történı felügyeletének egyszerősítésérıl szóló 1926. évi 21. számú
Egyezmény felmondásáról (MK 146. szám)
6. 2009. évi XCIV. törvény
A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról (MK 148. szám)
A 2010. január 1-én hatályba lépı törvény célja élelmiszerlánc szereplıi között a kölcsönös
bizalom és együttmőködés megteremtése, a piaci kapcsolatok rendezése és az etikus üzleti
magatartás normái érvényesülése, valamint a szereplık közötti kiegyensúlyozott piaci alkupozíció
biztosítása. A jogszabály tiltja a tisztességtelen forgalmazói magatartást, és a tilalom megszegıinek
termékpálya-felügyeleti bírságot helyez kilátásba, melynek legkisebb mértéke százezer forint,
legmagasabb mértéke ötszázmillió forint, de legfeljebb a kereskedı által – a jogsértést megállapító
határozat meghozatalát megelızı üzleti évben – elért nettó árbevétel tíz százaléka.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az Alkotmánybíróság 89/2009. (IX.24) AB határozata (MK 134.)
Az Alkotmánybíróság 2010. június 10-i hatállyal megsemmisítette Az építésügyi hatósági
eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról szól
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet II. Az építésügyi hatósági eljárások általános szabályi címő
fejezetét.
2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a
kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendı igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosításáról szóló
16/2009. (IX.25.) IRM–MeHVM együttes rendelet (MK 135.)
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A rendelet a fellebbezés díját 5.000,- Ft-ban határozta meg, valamint módosította a díjalkalmazási
szabályokat tartalmazó mellékletet.
3. Egyes igazgatási szolgáltatási díjat megállapító rendeletek módosításáról szóló 46/2009. (IX.25.)
Korm. rendelet (MK 135.)
A jogszabály módosította A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004.
(VI.16.) BM rendeletet (pl.: a érvényesítı címke kiadásának díja 450.- Ft-ról 585,- Ft-ra
emelkedett), A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999.
(XII.25.) BM rendeletet, Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesítet adatszolgáltatás
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII.5.) BM rendeletet. Többek között változott pl.:
az érvényesítı címke kiadásának díja (450.- Ft-ról 585,- Ft-ra emelkedett), a a rendszámtáblákért
fizetendı díjak (1 pár általános rendszámtábla esetében a díj 6.500,- Ft-ról 8.500,- Ft-ra
emelkedett). A módosítások 2009. október 1-én léptek hatályba.
4. A jegybanki alapkamat mértékérıl szóló 24/2009. (IX.28.) MNB rendelet (MK 136.)
2009. szeptember 29-tıl a jegybanki alapkamat mértéke 7,5%.
5. A jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 48/2009. (IX.28.) IRM rendelet (MK 136.)
A jogszabály módosította A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények
igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet, A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági
eljárásban címet viselı 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletet, jogi segítıi névjegyzék vezetésének
részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendeletet, A jogi segítı díjazásáról szóló
11/2004. (III. 30.) IM rendeletet, Az áldozatsegítı támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendeletet, A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendeletet. A módosítás során változtak a
segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem nyomtatványok is. A módosítások fıszabályként 2009.
október 1-én léptek hatályba.
6. A 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrıl szóló 20/2009. (IX.28.) SZMM rendelet
(MK 136.)
A 2010. évi munkaszüneti napok körüli - naptár szerinti – munkarendtıl való eltéréssel járó
munkarend a következı december 11-e, szombat munkanap, december 24-e péntek pihenınap.
7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006. (XII. 23.)Korm. rendelet módosításáról szóló
207/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (MK 137.)
A jogszabály 2009. október 1-e hatállyal a városi gyámhivatalt jelölte ki A hozzátartozók közötti
erıszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény szerinti családvédelmi
koordinációért felelıs szervnek.
8. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I.30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 209/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (MK 137.)
A 2009. október 2-án hatályba lépı rendelet a lakóingatlanok értékesítésének eljárási szabályait
módosította, meghatározva: az értesítés tartalmi elemeit, módját pl.: az önkormányzatot az
értékesítés elıtt legalább 30 nappal értesíteni kell.
9. AA pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes PM rendeleteknek a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló
2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv átültetésével összefüggı törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény hatályba
lépése miatt szükséges módosításokról szóló 185/2009. (IX.10.) Korm. rendelet (MK 137.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály több, mint egy tucat rendeletet módosított pl.: A
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendeletet (adóraktári, jövedéki stb.
engedélyhez csatolandó mellékletek), A helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok
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központi költségvetési kapcsolatokból származó
forrásai igénybevétele és elszámolása
szabályszerőségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV.12.) PM rendeletet (felülvizsgálati
programra vonatkozó rendelkezések).
10. A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén
fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló
186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet (MK 127.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet szerint – ha törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik – a bírság mértéke az adott tevékenység bejelentésére elıírt illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díj húszszorosa, de legfeljebb 50.000,- Ft, ismételt mulasztás esetén ezen összeg
másfélszerese.
11. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus
adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl szóló
187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet (MK 127.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály a regisztráció szabályait rögzíti.
12. A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévı személyes és védett adatok megismerhetetlenné
tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendı
költségtérítésrıl szóló 188/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (MK 127.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet szerint az anonimizált oldalak költségtérítésének
összege 200,- Ft/oldal.
13. A fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály a fıépítészi rendszer – állami, megyei, térségi és
települési fıépítész – foglalkoztatási feltételeit, feladatait és fıépítészi vizsga követelményeit
határozta meg.
14. Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet meghatározza az Étv. szerinti építési szerzıdés
tartalmi elemeit, a vállalkozói díj számításának alapját, a kivitelezési tevékenység résztvevıinek
faladatait, a kivitelezési dokumentáció, az építési napló tartalmát, valamint a kivitelezési
tevékenység megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentési és egyéb kötelezettségeket
15. Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységrıl szóló 192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet a tevékenység folytatásának feltételeit, az eljárás
szabályait írja elı, pl.: az építésügyi igazgatási szakértıi tevékenységet a területi építész kamara
engedélyezi.
16. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály egyrészt tartalmazza az építésügyi hatósági
eljárások általános szabályait, másrészt az egyes eljárások – elvi építési engedélyezési eljárás,
építési engedélyezési eljárás, egyszerősített építési engedélyezési eljárás, építési bejelentés,
összevont építésügyi eljárás, bontási engedélyezési és bejelentési eljárás, használatbavételi
engedélyezési és bejelentési eljárás, fennmaradási engedély, adat, stb. igazolás – vonatkozó
elıírásokat, illetve az építésügyi hatósági ellenırzés szabályait. A rendelet melléklete tartalmazza
többek között az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságok
felsorolását.
17. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes
szabályairól és a közremőködı hatóságok kijelölésérıl szóló 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendeletet kell alkalmazni a honvédelmi és katonai célú építési
tevékenységek meg valósításához szükséges engedélyezések során, valamint a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentıségő beruházások meg valósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl
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szóló 2006. évi LIII. törvény szerinti kiemelt ügy tárgyát képezı építési beruházások meg
valósításához szükséges engedélyezések során, ha az ügyfél kérelme integrált eljárás lefolytatására
irányul.
18. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrıl szóló
195/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet kijelölte a katonai építésfelügyeleti hatóságokat és
meghatározta az eljárásra vonatkozó különös szabályokat.
19. Az építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 196/2009. (IX.10.) Korm. rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály számos kormányrendeletet módosított, pl.: Az
építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) Korm. rendeletet (bírság alapja), Az építési
beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm.
rendeletet (ajánlatkérı által érvényesítendı követelmények), Az országos település rendezési és
építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet (tömegtartózkodásra szolgáló
építmény fogalma).
20. Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok
kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 197/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet hatálya az ingatlan adataiban bekövetkezett
változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat
helyszíni szemle alapján történı igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági
bizonyítvány kiadására, az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó összevont eljárásra, külön
jogszabályban meghatározott integrált eljárásra, továbbá az eljárásokba bevont hatóságokra és
szakhatóságokra terjed ki, pl.: építésügyi hatóság igazolásáért 20.000,- Ft igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.
21. A felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (MK
129.)
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet kiegészül a szakmai gyakorlati ösztöndíjra vonatkozó
rendelkezésekkel.
22. A hatósági letétrıl és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló
40/2009. (IX.15.) IRM rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály a teljesítési letétre és a lefoglalt dolgokkal
kapcsolatos un. ırzési letétre vonatkozó elıírásokat (tárolás, kezelés, nyilvántartás) határozza meg.
23. Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény
módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggı módosításáról szóló
41/2009. (IX.15.) IRM rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı rendelet módosítja pl.: A közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.)
BM rendeletet (ügyintézés során szükséges okmányok felsorolása).
24. A közigazgatási hatósági eljárásban közremőködı hatósági közvetítık, tolmácsok és jelnyelvi
tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítésérıl szóló 14/2008. (VI. 27.)
IRM rendelet módosításáról szóló 42/2009. (IX.15.) IRM rendelet (MK 129.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály szerint a hatósági közvetítı munkadíja óránként
5.000,- Ft, tolmács óradíja 2.500-10.000,- Ft, jelnyelvi tolmácsolás esetén 6.000,- Ft. A
munkadíjon kívül a a tolmácsot várokozási, készenléti díj és utazási költségtérítés illeti meg.
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25. A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról szóló 21/2009.
(IX.15.) NFGM-SZMM együttes rendelet (MK 129.)
A 2009. szeptember 23-án hatályba lépett rendelet kiegészült a vendéglátó üzletekre vonatkozó
szabályozással, ahol a vendéget felszolgáló közremőködésével szolgálják ki az árjegyzéket az üzlet
bejáratán kívül, annak közelében is el kell helyezni.
26. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 199/2009. (IX.17.) Korm. rendelet (MK 131.)
A 2009. október 1-én hatályba lépı jogszabály szerint az államháztartásért felelıs miniszter kíséri
figyelemmel és értékeli a projektek megvalósítását.
27. A közmunkaprogramok támogatási rendjérıl szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 200/2009. (IX.17.) Korm. rendelet (MK 131.)
A 2009. szeptember 22-én hatályba lépett rendelet értelmében a támogatásban részesíthetı
szervezetek köre kiegészült a non-profit gazdasági társaságokkal és a vízitársulatokkal.
28. A fejlesztési adókedvezményrıl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
202/2009. (IX.18.) Korm. rendelet (MK 132.)
A jogszabály módosítja az igénylés feltételeit, pl.: új kérelem formanyomtatványt vezet be. A
jogszabály az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követı 15. napon,
legkorábban 2010. január 1-jén lép hatályba.
Tata, 2009. október 21.
Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

