JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. május 20-a és 2012. június 19-e között a Magyar Közlöny 2012. évi
61-74. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi XLVI. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről (MK 61. szám)
A törvény – mely főszabályként 2012. október 1-én lép hatályba - modernizálva az
adatbázis szemléleten alapuló egységes ingatlan-nyilvántartás átfogó szabályozását, –
meghatározta az adatbázis szemléleten alapuló földmérési, földügyi, és térképészeti
szakterülettel kapcsolatos állami alapfeladatokat, az állami adatbázisok körét, az állami
alapadatok előállításának és szolgáltatásának alapvető szabályait.
2. 2012. évi XLVII. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról (MK 61. szám)
A jogszabály módosította a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, az
üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV.
törvényt, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényt, a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvényt és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt.
3. 2012. évi XLVIII. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (MK 61. szám)
A törvény a Magyar Export-Import Bank Zrt-re vonatkozó rendelkezést módosította.
4. 2012. évi XLIX. törvény
A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes
törvények módosításáról (MK 61. szám)
A jogszabály módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt és
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt. A jogszabály értelmében 2012. július 1től az általános forgalmi adót a termék beszerzője kukorica, búza, árpa, rozs, zab, triticale,
napraforgó-mag, repce- vagy olajrepcemag, szójabab termékek értékesítése esetében.”
5. 2012. évi L. törvény
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény
módosításáról (MK 61. szám)
A törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottságára vonatkozó
rendelkezéseket módosította.
6. 2012. évi LI. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról (MK 62. szám)
A törvény lehetővé tette, hogy a fél a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes
rendelkezései érvénytelenségének (részbeni érvénytelenség) megállapítását a bíróságtól
anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását is kérné.
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7. 2012. évi LII. törvény
Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február
hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek
és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon
működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról (MK 63. szám)
8. 2012. évi LIII. törvény
Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án
létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett
nyilatkozat visszavonásáról (MK 63. szám)
9. 2012. évi LIV. törvény
A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 63. szám)
10. 2012. évi LV. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról (MK 63. szám)
A fogyasztóvédelmi törvény átfogó módosítása 2012. július 30-án lép hatályba.
11. 2012. évi LVI. törvény
A távközlési adóról (MK 63. szám)
A törvény 2012. július 1-én lép hatályba. Az adó mértéke hívásonként 2 forint/megkezdett
perc, illetve a küldött üzenetek esetén 2 forint/darab.
12. 2012. évi LVII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK 63. szám)
13. 2012. évi LVIII. törvény
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról (MK 63. szám)
14. 2012. évi LIX. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (MK 63. szám)
A jogszabály a 18 év alatti sportolókra vonatkozó rendelkezéseket módosított.
15. 2012. évi LX. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
módosításáról (MK 63. szám)
A törvény a Miniszterelnökség adatkérésének módjáról rendelkezett.
16. 2012. évi LXI. törvény
2012. évi LXI. törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról (MK 63. szám)
A jogszabály módosította a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt, az elmúlt rendszer titkosszolgálati
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
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létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvényt és a kulturális örökség védelméről szóló 2001.
évi LXIV. törvényt. 2012. július 1-től a műemléken végzett építési tevékenységek esetén az
eljáró építésügyi hatóság jegyző, a Kulturális Örökségvédelmi hivatal a jövőben
szakhatóságként jár el.
17. 2012. évi LXII. törvény
A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények
módosításáról (MK 63. szám)
A jogszabály módosította a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt, A
büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet,
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt és a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvényt.
18. 2012. évi LXIII. törvény
A közadatok újrahasznosításáról (MK 63. szám)
A törvény célja a közérdekű adatok nyilvánosságának és a szellemi alkotásokhoz fűződő
jogok védelmének tiszteletben tartásával a közszféra kezelésében lévő közadatok
újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátása bármely igénylőnek.
19. 2012. évi LXIV. törvény
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,
valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV.
törvény módosításáról (MK 66. szám)
20. 2012. évi LXV. törvény
A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról (MK 71. szám)
21. Magyarország Alaptörvényének első módosítása (2012. június 18.) (MK 73. szám)
Az Alaptörvény Záró rendelkezések része a következő 5. ponttal egészült ki:
„5. A 3. pont szerint elfogadott Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései
(2011. december 31.) az Alaptörvény részét képezi.”
22. 2012. évi LXVI. törvény
A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
(MK 73. szám)
A jogszabály módosította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt, a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt,
valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt.
23. 2012. évi LXVII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról (MK 73. szám)
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24. 2012. évi LXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti
határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás
kihirdetéséről (MK 73. szám)
25. 2012. évi LXIX. törvény
Az adózást érintő egyes törvények módosításáról (MK 74. szám)
A jogszabály módosította többek között az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvényt, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt, a
távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvényt, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a távközlési adóról szóló 2012. évi LVI.
törvényt.
A távközlési adóról szóló törvénymódosítás értelmében a távközlési adó összege 2012.
évben a magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén legfeljebb 400
Ft/hó/hívószám, nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó
hívószám esetén legfeljebb 1400 Ft/hó/hívószám.
26. 2012. évi LXX. törvény
A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK
74. szám)
A törvény alapján a lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. abban az esetben kezdeményezi az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszternél, ha a települési önkormányzat a közigazgatási területén levő összes, a
Nemzeti Eszközkezelő által az állam nevében megvásárolt lakóingatlant átveszi.
27. 2012. évi LXXI. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról (MK 74. szám)
28. 2012. évi LXXII. törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény módosításáról (MK 74. szám)
A jogszabály értelmében a katasztrófavédelmi hozzájárulásra (ű kötelezettnek a 2012.
évben nem kell a hozzájárulás összegéről nyilatkoznia és a hozzájárulás előlegét, valamint
a hozzájárulást megfizetnie.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet (MK
62.)
A jogszabály alapján az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe az
általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek a tanítási évben gyümölccsel
történő ellátása után. A támogatás kedvezményezettjei a tanulók. Az iskolagyümölcsprogram keretében a rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási
intézmények.
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2. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló
Országgyűlés 41/2012. (V. 25.) OGY határozat (MK 62.)
A Magyar Országgyűlés november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok
és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította.
3. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet (MK 66.)
A rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a
2013/2014. tanévben az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamán, ezt
követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni.
4. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.
5.) EMMI rendelet (MK 67.)
A jogszabály meghatározza a helyi esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés, intézkedési
terv) készítésének tartalmi elemeit.
5. A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló
51/2012. (VI. 8.) VM rendelet (MK 68.)
A rendelet értelmében a helyi termelői piacra a vásárokra, piacokra vonatkozó általános
előírásokat eltérésekkel kell alkalmazni.
6. A 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet (MK 69.)
A 2012/2013. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő) és
utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). Az őszi szünet 2012. október 29-től
november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni
első tanítási nap november 5. (hétfő). A téli szünet 2012. december 27-tõl 2013. január 2ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap április 3. (szerda).
7. Egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI. 11.)
Korm. rendelet (MK 70.)
A jogszabály módosította az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendeletet (az állatvédelmi bírság alapösszege tizenötezer forint), az állatvédelmi hatóság
kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet (meghatározta
többek között az eb veszélyessé nyilvánításának szabályait, a kedvtelésből tartott állatok
minimális férőhely igényét, valamint 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható). A módosítások főszabályként 2012. augusztus 1-én
lépnek hatályba.

Tata, 2012. június 19.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

