JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2011. december 8-a és 2012. január 17-e között a Magyar Közlöny 2011. évi
147-166. és a 2012. évi 1-5. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK

1. 2011. évi CLXVI. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (MK
148. szám)
A jogszabály módosította többek között:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt
(plázastopra vonatkozó rendelkezések bevezetése 2012. január 1-től),
- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt ,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
(gyermektartásdíj megelőlegezése).
2. 2011. évi CLXVII. törvény
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról (MK 148. szám)
A törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíj továbbfolyósítására és a korhatár előtti
ellátások megállapítására vonatkozó előírásokat módosította. Korhatár előtti öregségi
nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó előrehozott öregségi
nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a
bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók
öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján
megállapított öregségi nyugdíj, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990.
évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján
megállapított öregségi nyugdíj, valamint a szolgálati nyugdíj.
3. 2011. évi CLXVIII. törvény
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről (MK
148. szám)
E törvény szabályozza a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti
események miatti kockázatok – a káreseményekben érintettek kölcsönös és arányos
felelősségvállalásával történő – kezelésének egységes rendjét.
4. 2011. évi CLXIX. törvény
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról (MK 148. szám)
5. 2011. évi CLXX. törvény
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról (MK 151. szám)
Az Országgyűlés a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó,
rászorult természetes személyek lakhatási problémáinak megoldása, valamint a gazdasági
válság hatásainak tompítása érdekében létrehozta a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-t.
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A Nemzeti Eszközkezelő feladatai a következők:
- a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a
zálogkötelezettel együttesen – megvételre felajánlott, a hiteladós vagy a zálogkötelezett
lakhatását biztosító lakóingatlant az állam nevében és javára megvásárolja,
- az általa megvásárolt lakóingatlan vonatkozásában eljár az állam tulajdonjogának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében,
- az általa megvásárolt lakóingatlan felett vagyonkezelői jogot gyakorol,
- a vagyonkezelésében lévő állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerződés útján
hasznosítja,
- a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban
képviseli az államot,
- az állami feladatok ellátása során az állami vagyont használó természetes személyek
részére az állami tulajdon használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt.
6. 2011. évi CLXXI. törvény
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal
összefüggő további törvénymódosításokról (MK 151. szám)
7. 2011. évi CLXXII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes további törvények sporttal
kapcsolatos módosításáról (MK 151. szám)
8. 2011. évi CLXXIII. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 151. szám)
A jogszabály többek között módosította a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvényt, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról
szóló 1991. évi XXXIX. törvényt, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvényt, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvényt, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt és a formatervezési minták
oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvényt.
9. 2011. évi CLXXIV. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 151. szám)
A jogszabály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény mellett több törvényt módosított, pl.. az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt (helyi esélyegyenlőségi
terv alkotására vonatkozó előírások).
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény számos új rendelkezéssel, fejezetekkel egészült ki (pl.: Az Alkotmánybíróság
határozata alapján indítható eljárás, Kapcsolattartás hirdetményi úton, Elveszett,
megsemmisült iratok pótlása, A hatósági döntések jogereje, Közigazgatási bírság
kiszabásának eljárásjogi alapjai, Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével
kapcsolatos hatósági eljárások).
Az új rendelkezések mellett a törvény több fejezete, rendelkezése átfogóan módosult (pl:
Hatósági ellenőrzés, Végrehajtás, Elektronikus ügyintézés, Jegyzőkönyv, egyszerűsített
jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzésre vonatkozó szabályok).
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10. 2011. évi CLXXV. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról (MK 151. szám)
A jogszabály módosította többek között a Polgári törvénykönyvről szóló 1958. évi IV.
törvényt, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, az egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényt, valamint
hatályon kívül helyezte az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt és a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvényt.
11. 2011. évi CLXXVI. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 151. szám)
12. 2011. évi CLXXVII. törvény
Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi
ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről (MK 151. szám)
A törvény határozza meg pl.: az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek és a
kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség bevezetését követően az önkéntes tartalékosok és
a hadkötelesek nyilvántartásával, katonai szolgálatával, valamint az önkéntes tartalékos
állomány behívásával kapcsolatos feladatokat.
A behívhatósági korhatár:
1. a Magyar Honvédségnél hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonai
szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,
2. más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31.
napja, amelyben 40. életévét betölti.
13. 2011. évi CLXXVIII. törvény
A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 153.
szám)
A jogszabály módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a visszterhes
vagyonátruházási illeték alóli mentesség) és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvényt (támogatási igazolásokra vonatkozó rendelkezések).
14. 2011. évi CLXXIX. törvény
A nemzetiségek jogairól (MK 154. szám)
A törvény a nemzetiségi önkormányzat fogalmát használja a korábbi kisebbségi
önkormányzat megjelölés helyett. E törvény értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a
görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a
szlovák, a szlovén és az ukrán.
15. 2011. évi CLXXX. törvény
A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról (MK 157. szám)
16. 2011. évi CLXXXI. törvény
A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról (MK 157. szám)
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A szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék tartja nyilván többek között az alábbi
szervezeteket:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott egyesületet,
- az Ectv. alapján létrehozott és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény
szerint működő pártot,
- az Ectv. alapján létrehozott és a sportról szóló törvény alapján működő szervezetet,
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján létrehozott és a
sportról szóló törvény alapján működő országos sportági szakszövetséget,
- a Ptk. alapján külön törvénnyel létrehozott köztestületet, ha a külön törvény eltérően nem
rendelkezik,
- a Ptk. alapján alapított alapítványt és közalapítványt,
- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló törvény szerint alapított
európai területi társulást..
17. 2011. évi CLXXXII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (MK 157. szám)
18. 2011. évi CLXXXIII. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről (MK 157.
szám)
19. 2011. évi CLXXXIV. törvény
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 160. szám)
20. 2011. évi CLXXXV. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (MK 160. szám)
A törvény lehetővé tette, hogy egyes állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi vagy közoktatási intézmény (a továbbiakban:
közintézményi felhasználó) kezdeményezze a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál
a villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség
biztosítását, a távhőszolgáltatónál a közüzemi szerződés – távhőszolgáltatás díjára
vonatkozó fizetési késedelem miatt történő – felmondása alóli mentesség biztosítását, a
földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál a földgázellátásból fizetési késedelem miatt
történő kikapcsolás alóli mentesség biztosítását. A moratórium a közintézményi felhasználó
kezdeményezése szerinti időszakra, de legfeljebb az adott év október 15. és az azt követő év
április 15. közötti időszakra terjed ki.
21. 2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről (MK 160. szám)
A törvény az alábbi esztergomi intézmények állami tulajdonba vételéről rendelkezik: Dobó
Katalin Gimnázium, Balassa Bálint Múzeum, Glatz Gyula Szociális Központ, Arany János
Általános Iskola, Babits Mihály Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Zsolt
Nándor Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola, Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Balassa Bálint
Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Körösy László Középiskolai Kollégium, Szent
Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Vaszary Kolos Kórház.
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22. 2011. évi CLXXXVII. törvény
A szakképzésről (MK 160. szám)
A törvény meghatározza a szakképzés intézményrendszerére, a szakmai vizsgáztatásra, az
iskolai rendszerű szakképzésre, a szakképzés irányítási és együttműködési rendszerére, és
a szakképzés finanszírozása és információs rendszerére vonatkozó előírásokat.
23. 2011. évi CLXXXVIII. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetéséről (MK 161. szám)
A jogszabály értelmében a köztisztviselők illetményalapja 2012. évben 38 650 forint.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti
közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt - 2012.
január 1-jétől 2012. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2)
bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012.
december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
24. 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól (MK 161. szám)
A jogszabály jelentős része 2013. január 1-én lép hatályba, de 2012. január 1-től
hatályosak az önkormányzati vagyonra, a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletére vonatkozó rendelkezések.
2012. április 15-én lép hatályba az alábbi rendelkezés:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e
magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő
pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.
25. 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről (MK 162. szám)
A jogszabály egyes rendelkezései már 2012. szeptember 1-én hatályba lépnek. A jogszabály
szerint köznevelési intézményt az állam, e törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat,
Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy
személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban
foglaltak szerint – megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat.
26. 2011. évi CXCI. törvény
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
(MK 162. szám)
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb
mértékű, és aki

6

a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a
szerinti biztosított volt,
b) keresőtevékenységet nem végez és
c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára tekintet
nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,
a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a
kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt,
vagy
b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban
részesült.
27. 2011. évi CXCII. törvény
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról
(MK 162. szám)
28. 2011. évi CXCIII. törvény
A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról (MK 163. szám)
29. 2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország pénzügyi stabilitásáról (MK 164. szám)
A jogszabály számos alapelvet rögzít, pl. a nyugdíjrendszerre vonatkozó alapelveket (Az
állam garantálja az állami nyugdíjak kifizetését. A nyugdíjak reálértékét biztosítani kell.)
A törvény az önkormányzatok hitelfelvételét is szabályozza az alábbiak szerint:
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - meghatározott kivétellel - érvényesen
csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől
megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot,
országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat
esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet megkötése
Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
30. 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról (MK 164. szám)
A jogszabály célja, hogy a közfeladatok maradéktalan ellátása érdekében biztosítsa az
államháztartás átlátható működési feltételeit. A jogszabály 2012. január 1-én lépett
hatályba.
31. 2011. évi CXCVI. törvény
A nemzeti vagyonról (MK 164. szám)

7

A jogszabály határozza meg az önkormányzati vagyon fogalmát, az állam és az
önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit, átengedésük módját.
A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:
a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése,
b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér létrehozása
és működtetése - a földi kiszolgálási tevékenység kivételével - a hozzá tartozó légiforgalmi
távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a
légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás,
d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése,
e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és
működtetése,
f) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján
részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények működtetése.
32. 2011. évi CXCVII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes
törvények módosításáról (MK 164. szám)
33. 2011. évi CXCVIII. törvény
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
(MK 164. szám)
34. 2011. évi CXCIX. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről (MK 164. szám)
A 2012. március 1-én hatályba lépő jogszabály kiterjed a Miniszterelnökség, a
minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal, a kormányhivatal és a központi hivatal
területi, helyi szerve, a megyei, fővárosi kormányhivatal, valamint területi szerve, továbbá a
Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv, a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és
a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi és területi szervei kormánytisztviselőjének és
kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára, továbbá a minisztérium
közigazgatási államtitkárának és helyettes államtitkárának, és a Miniszterelnökség helyettes
államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonyára, valamint a helyi önkormányzat
képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a
körjegyzőség köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati
jogviszonyára.
35. 2011. évi CC. törvény
A nemzeti mobil fizetési rendszerről (MK 164. szám)
36. 2011. évi CCI. törvény
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról (MK 165. szám)
A jogszabály salátatörvény, több mint 300 törvényt módosított, pl.:
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt ( A helyi önkormányzat a törvény keretei
között a közigazgatási területén végzett személytaxi szolgáltatató működését - ideértve a
személyszállítási-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is –
szabályozhatja),
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- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt (energiahatékonysági tanúsítvány
bemutatása bérleti szerződés megkötését megelőzően)
- Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényt (2011. április1-től a
menetrend szerinti személyszállítás díja már nem tartozik e törvény hatálya alá)
- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt (a tulajdoni lap tartalma
korlátozás nélkül megismerhetőségének korlátlansága),
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 2013. január 1-jén lép hatályba),
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt (a nyilvánosság szabályai).
37. 2011. évi CCII. törvény
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről (MK
165. szám)
38. 2011. évi CCIII. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról (MK 165. szám)
A jogszabály rendelkezéseit első alkalommal a hatálybalépését követő országgyűlési
képviselők általános választásán kell alkalmazni.
Komárom-Esztergom megyében 3 egyéni választókerület jött létre, Tata az 1. számú,
Tatabányai székhelyű egyéni választókerületbe tartozik.
39. 2011. évi CCIV. törvény
A nemzeti felsőoktatásról (MK 165. szám)
E törvény hatálya kiterjed a felsőoktatás tevékenységében és irányításában részt vevő
valamennyi személyre, szervezetre, valamint a magyar felsőoktatási intézményeknek a
Magyarország területén kívül folytatott felsőoktatási tevékenységére.
40. Magyarország alaptörvényének átmeneti rendelkezései
A kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről (MK 165. szám)
A jogszabály kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselőknek és polgármestereknek az
Alaptörvény hatálybalépését követő első általános választására 2014 októberében kerül
sor. A jogszabály lehetővé teszi továbbá, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatal
kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló határozathozatali
kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a
határozathozatali kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben
meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a megyei kormányhivatal
kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati
határozatot a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal vezetője
hozza meg.
41. 2011. évi CCV. törvény
Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról (MK 165. szám)
42. 2011. évi CCVI. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról (MK 166. szám)
A törvény megnevezi az országgyűlés által elismert 14 magyarországi egyházat,
vallásfelekezetet és vallási közösséget, valamint meghatározza az egyházként való
elismerésre és a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat.
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43. 2011. évi CCVII. törvény
Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további
törvénymódosításokról (MK 166. szám)
44. 2011. évi CCVIII. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról (MK 166. szám)
45. 2011. évi CCIX. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról (MK 166. szám)
A jogszabály meghatározza a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és
kötelezettségeket.
46. 2011. évi CCX. törvény
Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről (MK 166. szám)
47. 2011. évi CCXI. törvény
A családok védelméről (MK 166. szám)
A jogszabály főszabályként 2012. január 1-én lépett hatályba. A törvény rögzíti A családi
jogállás fogalmát és az abból eredő főbb kötelezettségeket és jogokat, A család és a
gyermekvállalás védelmét a foglalkoztatás terén, valamit A családok és a gyermekvállalás
állami támogatásának alapelvét.
48. 2012. évi I. törvény
A Munka Törvénykönyvéről (MK 2. szám)
A jogszabály 2012. július 1-én lép hatályba.
49. 2012. évi II. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről (MK 2. szám)
A jogszabály 2012. április 15-én lép hatályba. A törvény értelmében a jegyző helyett a
kormányhivatal látja el a szabálysértési hatósági feladatokat. Az önkormányzatoknak
2012. május 31-ig hatályon kívül kell helyezni a rendeleteikben szereplő szabálysértési
rendelkezéseket.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

1. A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII.14.) Korm.
rendelet (MK 151.)
Az iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként, középfokú
iskolai tanulónként, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésbenoktatásban részt vevő tanulónként foglalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb
0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az e rendeletben meghatározott
tejtermékek után támogatás igényelhető.
2. A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006.
(XII. 15.) GKM rendelet módosításáról szóló 75/2011. (XII.15.) NFM rendelet (MK 152.)
2012. január 1-től a hatósági díjak az alábbiak:
Levélküldemények és címzett reklámküldemények
- Szabványlevél 130 forint elsőbbségi küldeményként / 105 forint nem elsőbbségi
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- Szabvány címzett reklámküldemény 130 forint / 105 forint
- Egyéb levél 180 forint / 140 forint
- Egyéb címzett reklámküldemény 180 forint / 140 forint
- Levelezőlap, képes levelezőlap 105 forint / 80 forint
- Hivatalos irat – saját kezéhez 390 forint
- Hivatalos irat – egyéb 315 forint
3. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 24/2011. (XII.20.) MNB rendelet (MK 155.)
2011. december 21-től a jegybanki alapkamat mértéke 7,00%.
4. Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 287/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet (MK 157.)
5. Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes
szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (MK 157.)
6. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (MK 157.)
A fenti három jogszabály a 2012. január 1-én hatályba lépő új közbeszerzési törvény
végrehajtási rendelete.
7. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (MK 157.)
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér
kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január
1-jétől havibér alkalmazása esetén 93 000 forint.
A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő
teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 108 000 forint.
8. A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt
mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (MK 157.)
A munkavállalók munkabére nettó értékének megőrzéséhez szükséges 2012. évi
munkabéremelés elvárt mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2011-ben átlagos
havi 216 805 forint feletti munkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés.
9. A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (MK
158.)
10. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet (MK 158.)
11. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet (MK 158.)
A fenti három jogszabály a 2012. január 1-én hatályba lépő új közbeszerzési törvény
végrehajtási rendelete.
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12. Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet (MK 158.)
A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő önálló
vállalkozók főtevékenysége besorolásának módosítását az új vagy módosított jegyzék
alapján a KSH végzi el. A módosított adatokat, valamint a régi és az új vagy módosított
jegyzék közötti teljes és az egy az egyhez fordítókulcsokat a KSH – a hatályos
jogszabályoknak megfelelően – átadja az e rendelet szerinti önálló vállalkozók hivatalos
központi nyilvántartását vezető szerveknek.
13. Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami
tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 144/2011. (XII. 23.) VM rendelet (MK 158.)
A 2011. december 23-én hatályba lépő rendelet alapján az állami tulajdonú közüzemi
vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat
legmagasabb lakossági díjai Északdunántúli Vízmű Zrt. területén a következő:
- Ivóvíz alapdíj, fogyasztási helyenként 216 Ft/hónap
- Ivóvíz fogyasztási díj 331 Ft/m3
- Csatorna alapdíj, fogyasztási helyenként 180 Ft/hónap
- Csatorna fogyasztási díj 261 Ft/m3
14. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet (MK 159.)
A támogatásra azok a helyi önkormányzatok jogosultak, amelyek a kedvezményes tűzifa
biztosításával kapcsolatban előzetes igényüket a Belügyminisztérium részére jelezték.
A támogatási összeg megállapítása során az önkormányzatok az általuk jelzett
mennyiséghez igazodóan 12 000 Ft/m3+áfa összegű támogatásban részesülnek. A
megállapított támogatási összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár
részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2000 Ft/m3+áfa összeggel egészít ki.
A támogatásra a kistérség települései közül Dunaalmás és Kocs jogosult.
15. Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1491/2011. (XII. 23.)
Korm. határozat (MK 159.)
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján úgy döntött, hogy a
Tata 1363/45 hrsz-ú kivett beépített terület, a Tata 1994/31 hrsz-ú kivett beépített terület, a
Tata 1993/15 hrsz-ú, közterület, és a Tata 1984/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű állami
vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen Tata Város Önkormányzata tulajdonába
kerüljenek.
16. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlõségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (MK 160.)
A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből
és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák,
gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település
esélyegyenlőtlenségi problémáit Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a
helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen
beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.
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17. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (MK 161.)
A jogszabály főszabályként 2012. január 1-én lépett hatályba, mely időponttól a korábbi
szabályozás a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet hatályát vesztette.
18. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 162.)
19. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 162.)
20. Egyes kormányrendeletek a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő
módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 162.)
21. Egyes kormányrendeletek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő
módosításáról szóló 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 162.)
22. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 332/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet (MK 162.)
23. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos
módosításáról szóló 334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 162.)
A fenti jogszabályok a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális és családtámogatási
rendszerben bekövetkezett változásokról rendelkeznek.
24. A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről szóló 335/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet (MK 162.)
2012. január 1-jétől 0,5 százalékkal kell emelni azt az öregségi nyugdíjat, rehabilitációs
járadékot, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói
nyugellátást, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi,
özvegyi járadékát, baleseti járadékot, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, és közszolgálati
járadékot, amely után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi
kiegészítéséről szóló 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.
25. A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának
meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok
ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet (MK 162.)
A 2012. január 1-én hatályba lépett jogszabály meghatározza az alkalmazható
legmagasabb hatósági árakat.
26. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 163.)
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A hatályos jogszabályok megismerése egy új internetes honlapon is lehetővé vált, ez a
Nemzeti Jogszabálytár, mely a www.njt.hu címen hozzáférhető. A jogszabálytár lehetővé
teszi a keresést, és az egyes jogszabályok 5 évvel korábbi időállapota is megtekinthető.
27. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK
163.)
Otthonteremtési kamattámogatás vehető igénybe Magyarország területén lévő új lakás
építéséhez, vásárlásához, használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, késedelmes
jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához, a hátralékos
adós által kisebb lakás vásárlásához vagy lakóingatlan fedezetű késedelmes deviza
jelzáloghitel kiváltására felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak
megfizetéséhez.
28. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (MK 164.)
A rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetekre (az alapítványokra és az egyesületekre,
kivéve a pártot), ide nem értve a civil társaságot. A jogszabály 1. melléklete meghatározza
a közhasznúsági beszámoló mintáját.
29. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet (MK 164.)
A jogszabály hatálya kiterjed az önkormányzatok minden olyan adósságot keletkeztető
ügyletére amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény szerint a Kormány hozzájárulása szükséges.
Az önkormányzatnak a tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz
kötött ügyletekről a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de
legkésőbb március 15-éig adatot kell szolgáltatnia a kincstár részére. Kérelem
főszabályként csak az adatszolgáltatás szerint nyújtható be. A Kormány kormányhivatal
véleményét figyelembe véve a miniszterek által készített együttes előterjesztés alapján a
beérkezett kérelmekről a következő hónap utolsó napjáig dönt.
30. Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával,
valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
szóló 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet (MK 165.)
31. Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2011. (XII. 30.)
NEFMI rendelet (MK 165.)
32. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének, és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről valamint
az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (MK 165.)
33. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM
rendelet (MK 165.)
A fenti két jogszabály a 2012. január 1-én hatályba lépő új közbeszerzési törvény
végrehajtási rendelete.
34. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (MK 166.)
A jogszabály határozza meg pl.: a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemeit,
a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét.
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35. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (MK 166.)
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a
szabályszerűséggel,szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és
eredményesség követelményeivel,
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra,
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv
működésével kapcsolatosan, és
d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.
A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításáért,
működtetéséért és fejlesztéséért.
36. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(MK 166.)
A rendelet hatálya a költségvetési szervekre, valamint az egyházak közcélú – egészségügyi,
oktatási, szociális, közművelődési, sport és karitatív – tevékenységet folytató, nem
költségvetési szervként működő intézményeire és a velük foglalkoztatási jogviszonyban
állókra terjed ki.
37. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról szóló
43/2011. (XII. 31.) KIM rendelet (MK 166.)
A rendelet a preambulumra, valamint a törvények sarkalatosságára vonatkozó előírásokat
módosította.
38. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.)
NGM rendelet (MK 166.)
A jogszabály értelmében a mennyiben a rendelet alapján a költségvetési szerv
közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása
megváltozik, annak átvezetését a szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló
soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító
szervnek végrehajtani.
Tata, 2012. január 17.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

