JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2011. május 20-a és 2011. június 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi
53-68. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2011. évi XLIX. törvény
Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő
rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról (MK 53. szám)
A törvény az intézeten kívüli születés bejelentésének szabályait módosította.
2. 2011. évi L. törvény
A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (MK 53.)
A jogszabály módosította A polgárırségrıl szóló 2006. évi LII. törvényt (megállapította a polgári
tevékenység végzésének feltételei) és A szabálysértésrıl szóló 1999. évi LXIX. törvényt (bevezette
A polgárır tevékenység szabálytalan ellátása és a Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése
tényállásokat).
3. 2011. évi LI. törvény
A Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról (MK 53.)
A törvény a tartós állami tulajdonú társasági részesedésekkel mőködı társaságok felsorolása
kiegészült a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel.
4. 2011. évi LII. törvény
Az a kormánytisztviselık jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról (MK 56.)
A jogszabály módosította többek között a kinevezés, felmentés szabályait, új felmentési indokként
bevezette pl.: hivatalra méltatlanság, a vezetıi bizalom elvesztésének fogalmát.
5. 2011. évi LIII. törvény
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
módosításáról (MK 57.)
A törvény módosította a Bicskei, a Martonvásári és a Derecske-Létavértesi kistérségekre vonatkozó
szabályozást.
6. 2011. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (MK 57.)
A jogszabály a „Nemzet Sportolója” cím adományozására vonatkozó rendelkezéseket módosította.
7. 2011. évi LV. törvény
Azaz Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról,
valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény
módosításáról (MK 58.)
8. 2011. évi LVI. törvény
A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött
Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeirıl
szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzıkönyv kihirdetésérıl (MK 61.)
9. 2011. évi LVII. törvény
Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történı befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények
megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról (MK 61.)
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A jogszabály módosította többek között Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, Az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt.
10. 2011. évi LVIII. törvény
A Nemzetközi Mezıgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó kihirdetésérıl (MK 61.)
11. 2011. évi LIX. törvény
Az országgyőlési képviselık javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról (MK
62.)
A jogszabály módosította továbbá A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt és A villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt is.
12. 2011. évi LX. törvény
A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (MK 62.)
A törvény létrehozta a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet.
13. 2011. évi LXI. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel
összefüggı egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról (MK
63.)
A törvény módosította az ellátásokra való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket és 11-rıl 15
fıre emelte az Alkotmánybíróság tagjainak létszámát.
14. 2011. évi LXIII. törvény
A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi
bőncselekményekkel összefüggı módosításáról (MK 66.)
A törvény bevezette a „Visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással” és a
„Költségvetési csalás” tényállásokat.
15. 2011. évi LXIV. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény módosításáról (MK 66.)
A jogszabály módosította többek között A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvényt, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, A tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt és A Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvényt.
16. 2011. évi LXV. törvény
A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérıl (MK
66.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007.
(X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (MK 55.)
A jogszabály a jogosultsági idıszak végét 2011. április 30-ról 2011. augusztus 31-re növelte, és
elrendelte a 2011. április 30-án fennálló jogosultságokra történı visszamenıleges alkalmazását. .
2. Az élelmiszer-vállalkozás mőködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011.
(V. 31.) VM rendelet (MK 57.)
A rendelet hatálya egyes élelmiszer-elıállítási tevékenységet végzı vállalkozásokra tejed ki,
azonban nem kell alkalmazni pl.: a kistermelıi élelmiszer-termelés, -elıállítás és –értékesítésre,
illetve egyes kiskereskedelmi, vendéglátó tevékenységekre
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3. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 6/2003. (III. 7.) BM
rendelet módosításáról szóló 17/2011. (VI. 1.) KIM rendelet (MK 58.)
A jogszabály az intézeten kívüli születés bejelentésének szabályait módosította.
4. Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM
rendelet (MK 59.)
A program célja általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek a 2011/2012. tanítási
évben a rendelet mellékletében felsorolt gyümölcsökkel, zöldségekkel történı ellátása. Az
iskolagyümölcs-program keretében nyújtott vissza nem térítendı támogatás jogosultjai a
közoktatási intézmények. A támogatás egy hétre és egy fıre számított értéke nem haladhatja meg a
kétszáz forint bruttó összeget.
5. A 2011/2012. tanév rendjérıl, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló
30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet (MK 60.)
A 2011/2012. tanévben a szorgalmi idı elsı tanítási napja 2011. szeptember 1. (csütörtök) és
utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek).
Az ıszi szünet 2011. november 2-tıl november 5-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap október
28. (péntek),a szünet utáni elsı tanítási nap november 7. (hétfı).
A téli szünet 2011. december 22-tıl 2012. január 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2011.
december 21.(szerda), a szünet utáni elsı tanítási nap 2012. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2012. április 5-tõl április 9-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap április 4.
(szerda), a szünet utáni elsı tanítási nap április 10. (kedd).
6. Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló
indítvány tárgyában hozott 47/2011. (VI. 9.) AB határozata (MK 61.)
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselı-testületének az
Alkotmány u.–Ady E. u.–Tópart u.–Bartók B. u. által határolt terület Építési szabályzatáról szóló
9/2002. (IV. 30.) számú rendeletének módosításáról szóló 18/2005. (VII. 15.) számú rendelete
alkotmányellenes, ezért azt 2011. december 31. napjával megsemmisíti.
7. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 91/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet (MK 63.)
A jogszabály módosította a minısítésre, osztályba sorolásra vonatkozó elıírásokat.

Tata, 2011. június 22.

Dr. Kórósi Emıke
jegyzı

