Jogszabály ismertetı

Jelen ismertetı a 2010. március 20. és 2010. április 15. között a Magyar Közlöny 2010. évi
41. és a 2010. évi 54. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza.

Jogszabályok

A szociális és munkaügyi miniszter 7/2010. (III. 23.) SZMM rendelete
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok mőködésérıl szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM
rendelet módosításáról MK.41.sz.
A regionális fejlesztési és képzési bizottságok mőködésérıl szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM
rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a bizottság tagját – a bizottság elnökének javaslatára – felmenti, ha három
egymást követı ülésrıl önhibájából távol marad. A miniszter a bizottság tagját abban az
esetben is felmenti, ha a tagot a delegáló szervezet visszahívja.”
A Kormány 73/2010. (III. 24.) Korm. rendelete
a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak
és bevételeinek 2011–2013. évi tervezett összegérıl, valamint a 2011–2013. évekre
vonatkozó kötelezettségvállalási korlátokról MK 42.sz.
Jelen rendelet a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek
esetében a költségvetési szervek elıirányzatai és a fejezeti kezeléső elıirányzatok terhére
2011–2013. évi kifizetésekre vállalható kötelezettségek legmagasabb összértékét tartalmazza,
amely a rendelet mellékletében kerül részletezésre.
A Kormány 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelete
a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység
felügyeletét ellátó hatóság kijelölésérıl MK.43. sz.
Jelen rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési
tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelölésérıl szól.
A Kormány 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelete
az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekrıl és az
elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól MK.43. sz.
A rendelet meghatározza azon kérdéseket, amelyek az elektronikus aláírás használatához
szükségesek a közigazgatás terén.
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A Kormány 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelete
a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérıl MK. 43. sz.
A rendelet elıírásait a fogyasztónak nyújtott hitelrıl szóló 2009. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó hitel és pénzügyi lízing esetén kell alkalmazni.
A Kormány 86/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
az idıszakos vizsgálat keretében elvégzett elızetes eredetiségvizsgálat díjának
visszatérítésérıl MK.44. sz.
Visszatérítésre kerülnek a jogszabálynak megfelelıen azok az eredetiségvizsgálati díjak,
amiket a 2010. január 1. és február 18. között szabtak ki.
A Kormány 89/2010. (III. 26.) Korm. rendelete
a magyar légtér igénybevételérıl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
MK.44.sz.
A magyar légtér igénybevételérıl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.
§ (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A külpolitikáért felelıs miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kérelmet –
hozzájárulása esetén – haladéktalanul, de legkésıbb a kérelem beadását követı második
munkanapon elektronikus úton vagy telefaxon továbbítja az NKH Légiközlekedési
Igazgatóságának. A légiközlekedésrıl szóló tör vény 7. § (1) bekezdésében meghatározott
hozzájárulás megadása érdekében az NKH Légiközlekedési Igazgatósága a kérelmet
elektronikus úton vagy telefaxon haladéktalanul megküldi az Információs Hivatalnak, a
Nemzetbiztonsági Hivatalnak, a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítı
Hivatalnak.”
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelete
a fejezeti kezeléső elıirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrıl és hatáskörökrıl
MK.44.sz.
A rendelet hatálya a jogszabály 3. §-ban megjelölt, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján év közben megállapított új
elıirányzatokra.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2010. (III. 29.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérıl MK.45.sz.
A jegybanki alapkamat mértéke 5,5%.
Az oktatási és kulturális miniszter 16/2010. (III. 30.) OKM rendelete
az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól MK.46.sz.
A rendelet meghatározza az érettségi vizsgák lebonyolításának a támogatás rendszerét, a
szakmai vizsgák lebonyolításának a rendszerét, továbbá az esélyegyenlıségre vonatkozó
intézkedések körét.
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Az oktatási és kulturális miniszter 17/2010. (III. 30.) OKM rendelete
egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól MK.46.sz
A különbözı sajátos közoktatási feladatok teljesítésével kapcsolatosan igényelhetı
támogatások rendszerét határozza meg, továbbá ezek közös rendelkezéseit taglalja.
A Kormány 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és
folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról MK.47.sz.
A módosított rendelet négy szakaszát érinti ez a jogszabály, amely a polgármester öregségi
nyugdíjának a kérelmével kapcsolatosan rögzít módosításokat.
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 25/2010. (III.
31.) KHEM–PM együttes rendelete
a gépjármő regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak
megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–PM
együttes rendelet módosításáról MK.47.sz.
Hatályát veszti a gépjármő regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint
az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–
PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az egyedi adó-megállapítási eljárást elsı
fokon lefolytató Fıvámhivatal Békéscsaba javára” szövegrész.
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 26/2010. (III. 31.) KHEM rendelete
a védelmi feladatokban részt vevı postai szolgáltatók kijelölésérıl és felkészülési
feladataik meghatározásáról MK.47.sz.
A postai szolgáltatási tevékenység minısített idıszaki ellátásához szükséges védelmi
felkészülési feladatok elıkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, valamint az
informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerébe bevont
postai szolgáltatók felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.
A pénzügyminiszter 10/2010. (III. 31.) PM rendelete
a Vám- és Pénzügyırségrıl szóló tör vény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM
rendelet módosításáról MK.47.sz.
A regisztrációs adó különös szabályok szerint történı megállapítása, beszedése és ellenırzése
tekintetében határoz meg módosításokat.
A pénzügyminiszter 11/2010. (III. 31.) PM rendelete
egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı kiváltságok, kedvezmények és
mentességek érvényesítésének végrehajtásáról MK.47.sz.
A rendelet hatálya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 107. és 108.
§-ának, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
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szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 47/A. és 47/B. §-ának
végrehajtására terjed ki.
A szociális és munkaügyi miniszter 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelete
az egyszerősített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény hatályba lépésével
kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekrıl MK.47.sz.
A rendelet alkalmazásában ki nem adott alkalmi munkavállalói könyvnek tekintendık azok a
munkaügyi központnál lévı, az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásról és
az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerősített befizetésérıl szóló 1997. évi LXXIV. törvény
alapján készült AM-könyvek, amelyekben 2010. március 31-én bejegyzés nem szerepel, vagy
hibás kitöltés miatt a munkavállaló részére történı kiadásukra nem került sor.
A Kormány 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és
mőszaki feltételeirıl és követelményeirıl MK.48.sz.
A nyilvános és díjmentesen hívható hálózatok szabályait részletezi a rendelet.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter 11/2010. (III. 31.) IRM rendelete
a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása és a minısített adat
védelmérıl szóló 2009. évi CLV. törvény miatt szükséges egyes büntetıjogi tárgyú
rendeletek módosításáról MK.48.sz.
A módosítás 12 rendelet módosítását tette szükségessé, mint például az elítélt személyek
átszállításáról szóló rendelet, vagy a szabadságvesztés kezdı és utolsó napjának a
megállapításáról szóló rendelet módosítása.
A Kormány 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelete
az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok
felülvizsgálatáról MK.49.sz.
A rendelet meghatározza az egyes adatbázisok felülvizsgálata során megvalósítandó
feladatokat.
A Kormány 103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelete
a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi
programról MK.50.sz.
A rendelet meghatározza a tanulmányi program szervezet rendszerét, a pályázat rendszerét, a
létrejött jogviszony tartalmát, a képzés során meghatározandó feladatokat.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelete
a területrendezési elıirányzat felhasználásának részletes szabályairól MK.50.sz.
Az alapfokú mővészetoktatást fenntartó önkormányzatokra vonatkozó szabályokat állapít meg
a rendelet.
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A Kormány 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelete
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról MK.51.sz.
A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, amikoris együtt alkalmazandó a 2010. évi I.
törvénnyel.
A Kormány 109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelete
a pénzügyi szolgáltatást közvetítı közvetítıi díjáról MK.51.sz.
A rendelet meghatározza a közvetítıi szerzıdés alakját, és a kötelezı minimális elemeit,
továbbá az egyes termékcsoportokra vonatkozó különös szabályokat.
A Kormány 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról MK.51.sz.
A rendelet meghatározza a támogatás fajlagos bruttó összegeit.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 9/2010. (IV. 9.) KvVM rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 4/2010.
(II. 25.) KvVM rendelet módosításáról MK.51.sz.
A rendelet értelmében a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
módosításáról szóló 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet 1. melléklet I. pont 24.7.2.1. alpontjának
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. pont 20.5.1.
pontját módosító rendelkezése
a „10 000 001–100 000 000 Ft” szövegrész helyett a „0–100 000 000 Ft” szöveggel lép
hatályba.
A Kormány 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az
átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetésérıl MK.52.sz.
A rendelet meghatározza az átláthatósági megállapodás, valamint az átláthatósági biztosokra
vonatkozó kötelezettségeket, és a tevékenység végzésének a feltételei.
A Kormány 115/2010. (IV. 13.) Korm. rendelete
nemzeti gyász kihirdetésérıl MK.52.sz.
A Kormány 2010. április 17-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítja.
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelete
a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképrıl
MK.53.sz.
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Ez a rendelet határozza meg a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére kibocsátott számla számlaképére
vonatkozó minimális követelményeket.
A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelete
az erdészeti hatósági eljárásban fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról MK.54.sz.
A rendelet hatálya az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény alapján kérelemre indult erdészeti hatósági eljárásokban fizetendı
igazgatási szolgáltatási díjra, valamint a díj megfizetésére terjed ki.

2010. április 15.

Dr. Horváth Tivadar
Jegyzı
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