JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011.
évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2011. évi I. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról (MK 17. szám)
A jogszabály módosította a monetáris tanács tagjaira vonatkozó rendelkezéseket.
2. 2011. évi II. törvény
Az Európa Tanács terrorizmus megelızésérıl szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt
Egyezménye kihirdetésérıl (MK 19.)
3. 2011. évi III. törvény
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bőnözés megelızésében és leküzdésében
történı együttmőködésrıl szóló Megállapodás kihirdetésérıl (MK 19.)
4. 2011. évi IV. törvény
Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló
megállapodás kihirdetésérıl (MK 19.)
5. 2011. évi V. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrıl az Indonéz Köztársaság közötti
átfogó partnerségi és együttmőködési Keretmegállapodás kihirdetésérıl (MK 19.)
6. 2011. évi VI. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrıl a Kazah Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint az ahhoz
csatolt jegyzıkönyvek kihirdetésérıl (MK 20.)
7. 2011. évi VII. törvény
Az egyrészrıl az Európai Unió és tagállamai, másrészrıl a Koreai Köztársaság közötti
Keretmegállapodás kihirdetésérıl (MK 20.)
8. 2011. évi VII. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrıl a Koreai Köztársaság közötti
kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt
jegyzıkönyv kihirdetésérıl (MK 20.)
9. 2011. évi IX. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészrıl a Mexikói Egyesült Államok
közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttmőködési megállapodás, valamint az
ahhoz csatolt jegyzıkönyvek kihirdetésérıl (MK 21.)
10. 2011. évi X. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint az ahhoz
csatolt jegyzıkönyvek kihirdetésérıl (MK 21.)
11. 2011. évi XI. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Üzbég Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint az ahhoz
csatolt jegyzıkönyvek kihirdetésérıl (MK 21.)
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12. 2011. évi XII. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Jordán Hasimita Királyság
közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt
módosítások kihirdetésérıl (MK 22.)
13. 2011. évi XIII. törvény
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentı Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggı törvények módosításáról (MK 22.)
A jogszabály módosította többek között A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentı Alapról, és a szabad
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggı egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CLIV. törvényt, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, A magánnyugdíjról és a
magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt, A társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX.
törvényt és A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt. A módosítások
2011. március 12-én léptek hatályba.
14. 2011. évi XIV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a
magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény módosításáról (MK 23.)
A törvény a honosítással, a lakcímbejelentéssel kapcsolatos rendelkezéseket módosította. A
változások 2011. március 9-én léptek hatályba
15. 2011. évi XV. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrıl a Tunéziai Köztársaság
közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzıkönyv kihirdetésérıl
(MK 25.)
16. 2011. évi XVI. törvény
A 2006 ıszi tömegoszlatásokkal összefüggı elítélések orvoslásáról (MK 26.)
A 2006. év ıszén ért sérelmek orvoslására alkotott törvény 2011. március 11-én lépett hatályba.
17. 2011. évi XVII. törvény
Az Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár
mentén lévı szénhidrogén-elıfordulások közös kutatásáról és kitermelésérıl szóló Megállapodás
kihirdetésérıl (MK 26.)
18. 2011. évi XVIII. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (MK 30.)
A jogszabály a végrehajtási eljárás lakóingatlan kiürítésére vonatkozó rendelkezéseit módosította.
19. 2011. évi XIX. törvény
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetı szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosításáról (MK 30.)
A jogszabály többek között a sajtótermék nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályozást
változtatta meg.
20. 2011. évi XX. törvény
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról (MK 30.)
21. 2011. évi XXI. törvény
A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról (MK 30.)
A törvény meghatározta a tőzvédelmi helyzetre kiható tevékenység fogalmát, valamint a tőzvédelmi
bírságot és a késedelmi pótlékot adók módjára behajtandó köztartozásnak minısítette.
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22. 2011. évi XXII. törvény
Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggı módosításáról (MK 30.)
A jogszabály módosította A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, Tisza-völgy árvízi
biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekőségérıl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII.
törvényt és A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényt.
23. 2011. évi XXIII. törvény
Az egészségügyben mőködı szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról
(MK 30.)
24. 2011. évi XXIV. törvény
Az Európai Rendırségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenységgel, a lıfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú
módosításáról (MK 30.)
25. 2011. évi XXV. törvény
A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló
Megállapodás kihirdetésérıl (MK 30.)
26. 2011. évi XXVI. törvény
Az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Tádzsik Köztársaság közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmőködési megállapodáshoz a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmőködési megállapodáshoz történı
csatlakozásának figyelembevételérıl szóló Jegyzıkönyv kihirdetésérıl (MK 30.)
27. 2011. évi XXVII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelezı kıolaj- és
kıolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetésérıl (MK 30.)
28. 2011. évi XXVIII. törvény
Az egyrészrıl az Európai Unió és tagállamai, másrészrıl a Jordán Hasimita Királyság közötti
euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetésérıl (MK 30.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A bíróságok ülnökeinek megválasztása idıpontjának kitőzésérıl szóló 30/2011. (II. 18.) KE
határozata (MK 14.)
A Köztársasági Elnök a Fıvárosi Bíróság, a megyei bíróságok, a helyi (városi, kerületi) bíróságok
és a munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását 2011. március 7. és április 30. közé esı
idıtartamra tőzte ki.
2. Az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati
viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenırzésével, valamint az „Életmentı
Emlékérem” adományozásával összefüggı kormányrendeletek módosításáról szóló 10/2011. (II.
22.) Korm. rendelet (MK 15.)
A jogszabály módosította többek között Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. rendeletet (bevezette a Büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása tényállást,
módosította pl.: a Bizonylati fegyelem megsértésére, a Gyógyszerrendészeti és állatgyógyászati
készítményekkel kapcsolatos szabálysértési rendelkezéseket), A közigazgatási bírsággal sújtandó
közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozórendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának rendjérıl és az ellenırzésben történı
közremőködés feltételeirıl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendeletet (elszámolás szabályai). A
módosítások fıszabályként 2011.március 1-én léptek hatályba.
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3. Az Országos Építésügyi Fórumról szóló 3/2011. (II.23.) BM rendelet (MK 16.)
A belügyminiszter az épített környezet értékeinek és minıségének védelme, színvonalának emelése,
az ország építészeti és építési minıségének javítása, az építési beruházások megvalósításának
elısegítése, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás hozta létre az Országos
Építésügyi Fórumot. A Fórum az építésügyet közvetlenül érintı döntések elıkészítésében
közremőködı, konzultatív, javaslattevı és véleményezı testület.
4. A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható szóló 6/2011. (II.24.) KIM
rendelet (MK 17.)
A miniszter által adományozandó díjak a következık:Batthyány Lajos-díj; Deák Ferenc-díj;
Magyary Zoltán-díj; Moór Gyula-díj; Károli Gáspár-díj; Fraknói Vilmos-díj; Scheiber Sándor-díj;
Pálfi István-díj; Fényes Elek-díj.
A Magyary Zoltán-díj a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken végzett
kiemelkedı színvonalú szakmai munka elismerésére szolgál.
A Magyary Zoltán-díj tagozatai a következık:
a) Magyary Zoltán-díj a közigazgatás fejlesztése,
b) Magyary Zoltán-díj a közigazgatás szervezése és hatékony mőködése,
c) Magyary Zoltán-díj az e-közigazgatás fejlesztése,
d) Magyary Zoltán-díj a területi közigazgatás hatékony mőködése,
e) Magyary Zoltán-díj a hiteles tájékoztatás,
f) Magyary Zoltán-díj az esélyegyenlıség elımozdítása,
g) Magyary Zoltán-díj a nemzetközi kapcsolatok erısítése
érdekében végzett tevékenységért.
5. A Központi Statisztikai Hivatal közleménye A különbözı ellátások megállapításának alapjául
szolgáló statisztikai adatok közzétételérıl (Hivatalos Értesítı 13.)
A 2010. évre vonatkozóan A különbözı ellátások megállapításának alapjául szolgáló statisztikai
adatok a következık:
Bruttó átlagkereset: 202 600 Ft/fı/hó
Nettó átlagkereset: 132 600 Ft/fı/hó
Bruttó átlagkereseti index: 101,4% (2009. év = 100)
Nettó átlagkereseti index: 106,9% (2009. év = 100)
Fogyasztói árindex:
2010. december 104,7% (2009. december = 100)
2010. éves átlagos 104,9% (2009. év = 100)
6. Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEMFI
rendelet (MK 18.)
A támogatásokról fıszabályként a miniszter dönt. A jogszabály tartalmazza a pályázati eljárásra
vonatkozó általános szabályokat (pályázatot még e tárgyban nem írtak ki). A rendelet alapján
támogatás nyújtható pl.: Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére,
fenntartására is.
7. A 2011. évi igazgatási szünetrıl szóló 19/2011. (III. 2.) Korm. rendelet (MK 20.)
A Kormány igazgatási szünetet hirdetet meg 2011. július 18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011.
december 23-tól 2012. január 6-ig terjedı idıszakra. A rendelet hatálya a kormánytisztviselık
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 1. §-ában meghatározott szervekre és az ott
foglalkoztatottakra, továbbá az igazságügyért felelıs miniszter által vezetett minisztériumba
beosztott bíróra és ügyészre terjed ki. A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselı-testülete számára
ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
8. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet (MK 21.)
Támogatás igénylés nyújtható be tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony
megszüntetése miatt fizetendı egy havi felmentési illetményre és annak járulékaira, továbbá a
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jogszabály szerinti végkielégítés és járulékai teljes összegének felére, de maximum 2 millió forint
erejéig. A létszámcsökkentéssel érintett nyugdíjban részesülık egy havi felmentési idıre járó
illetménye, valamint ezen összeg járulékai is támogathatók.
A támogatást vissza kell fizetni, amennyiben az igénylı a támogatásról szóló döntést követı öt éven
belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt – helyi önkormányzati
rendeleten, vagy társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és azt az
igénylı számára kötelezıen ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé.
9. A zenés, táncos rendezvények mőködésének biztonságosabbá tételérıl szóló 23/2011. (III.8.)
Korm. rendelet (MK 23.)
A jogszabály hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre,
amelyeket az OTÉK-ben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helyiségben
tartanak; illetve a szabadban tartanak és a résztvevık létszáma az 1000 fıt meghaladja. A
jogszabály hatálya alá tartozó rendezvény a rendelet hatálybalépésétıl (2011. március 16.)
számított kilencven napon túl csak engedéllyel tartható. Az engedélyt a rendezvény helye szerinti
települési önkormányzat jegyzıje adja ki.
10. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet
(MK 24.)
A jogszabály értelmében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elıirányzata terhére
pályázat nyújtható be a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó
intézmények, valamint iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának
támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2011. április 1-e.
11. Az arborétumok jegyzékérıl szóló 19/2011. (III.16.) VM rendelet (MK 27.)
A vidékfejlesztési miniszter az arborétumok között sorolta fel a tatai Esterházy-kastély parkját és a
tatai Angolparkot.
12. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró szóló 35/2011. (III.21.)
Korm. rendelet (MK 29.)
A rendelet meghatározza többek között az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételeit és
kizáró okait, a szülésben közremőködı személyzet végzettségére, a tárgyi és higiénes feltételekre
vonatkozó elıírásokat. A rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.
13. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.
(XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2011. (III.21.) Korm. rendelet (MK 29.)
A jogszabály a Földrajzinév-bizottságra vonatkozó rendelkezéseket módosította.
14. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet (MK 30.)
A rendelet a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezésével a támogatást nyújtókra, az általuk
nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire
vonatkozó elıírásokat határozta meg. A jogszabály 2011. március 23-án lép hatályba.

Tata, 2011. március 22.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

