JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. december 13-a és 2013. január 23-a között a Magyar Közlöny 2012.
évi 168. és 2013. évi 11. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi CXCVI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról (MK. 170. szám)
A jogszabály módosította többek között A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényt, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt és Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt.
2. 2012. évi CXCVII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról (MK. 170. szám)
3. 2012. évi CXCVIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról (MK. 170. szám)
4. 2012. évi CXCIX. törvény
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról (MK. 170. szám)
A törvény meghatározta a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére alkalmazható díjak maximális
mértékét, mely város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein
legfeljebb 500 Ft/m2/nap, egyéb területen 200 Ft/m2/nap. Az engedély megadásáról a
kormányhivatal dönt, a Képviselő-testület 3 napon belül jóváhagyhatja a döntést, e
hatáskör a polgármesterre, alpolgármesterre, vagy bizottságra átruházható.
5. 2012. évi CC. törvény
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról (MK. 170. szám)
6. 2012. évi CCI. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról (MK. 170. szám)
7. 2012. évi CCII. törvény
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények
módosításáról (MK. 170. szám)
A jogszabály módosította A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, mely
kiegészült a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban
tartandó sportcélú ingatlanok felsorolásával. Ezen ingatlanok közé tartozik az
Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Tatai Edzőtábora is (2890
Tata, Baji út 21.).
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8. 2012. évi CCIII. törvény
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról (MK. 170. szám)
9. 2012. évi CCIV. törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről (MK. 172. szám)
A törvény 2. melléklete állapítja meg a helyi önkormányzatok, valamint a települési és
területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait.
A 3. melléklet állapítja meg a további - felhasználási kötöttséggel járó - állami
támogatásokat központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok és társulásaik,
valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó feladatokra,
vis maior támogatásra. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló
előirányzatokat a 4. melléklet állapítja meg.
A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi
gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, valamint a
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által
beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.
A települési önkormányzatot illeti meg továbbá:
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság
teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyeőõség által a települési
önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel
összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és
abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és
végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési
önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel
100%-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó
bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati
adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.
A jogszabály értelmében az állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település
települési önkormányzatának a törvény alapján számított 2012. december 31-i, az
átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás
időpontjáig számított járulékai összegét részben átvállalja.
10. 2012. évi CCV. törvény
A honvédek jogállásáról (MK. 172. szám)
11.

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.)
(MK. 177. szám)
A módosítás értelmében termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint
hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit,
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valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre
vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg
12. 2012. évi CCVI. törvény
Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció
Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén
keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről (MK. 177.
szám)
13. 2012. évi CCVII. törvény
Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel
összefüggő módosításáról (MK. 177. szám)
A jogszabály módosította többek között Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet, Az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvényt, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvényt, A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényt és Az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt.
14. 2012. évi CCVIII. törvény
Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (MK. 178. szám)
A jogszabály módosította többek között A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényt, A lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt, A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, A
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvényt, A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt, A Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvényt, A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt és A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt.
15.

2012. évi CCIX. törvény
Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő
módosításáról (MK. 178. szám)
A jogszabály módosította A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt, A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt, A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt és Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvényt.

16.

2012. évi CCX. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (MK. 180. szám)
A jogszabály módosította többek között Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt, A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, A fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
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területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényt,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, Az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvényt és A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt.
17. 2012. évi CCXI. törvény
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (MK. 180. szám)
A jogszabály módosította többek között polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvényt, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, Az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvényt, A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt, közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és
illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvényt, A civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvényt, A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt. 2013. január 1-től a Tatai Városi Bíróság neve Tatai Járásbíróságra
változott, illetékességi területe változatlan.
18. 2012. évi CCXII. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (MK. 180. szám)
A jogszabály módosította többek között Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt,
melynek keretében a az állam – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.
évi CXXXII. törvényben (a továbbiakban: Eftv.) meghatározott – egészségügyi szakellátási
kötelezettségét a törvény szerinti járóbeteg-szakellátási feladatok tekintetében – a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.
törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2013. május 1-jétõl gyakorolja,
kivéve, ha a helyi önkormányzat a törvény alapján úgy dönt, hogy 2013. április 30. után is
ellátja a meghatározott járóbeteg-szakellátási feladatot. Az a helyi önkormányzat, amely a
törvény szerint a járóbeteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, 2013. február 15-éig
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
szerint – köteles dönteni és az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatni arról, hogy
2013. április 30-át követően folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. A helyi
önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve
folytatására irányulhat. Amennyiben a helyi önkormányzat a határidőn belül nem dönt
vagy döntéséről nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi
önkormányzat nem kívánja 2013. május 1-jét követően a feladatot ellátni.
19. 2012. évi CCXIII. törvény
Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról (MK. 180. szám)
A jogszabály módosította többek között A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt, termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt, Az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, Az állatok védelméről
és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt, A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV.
törvényt és A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt.
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20. 2012. évi CCXIV. törvény
Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról (MK. 180. szám)
A jogszabály módosította többek között A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényt és A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti,
módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2012. évi V. törvényt.
21. 2012. évi CCXV. törvény
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról (MK. 180. szám)
22.

2012. évi CCXVI. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal
összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (MK. 180. szám)
A jogszabály módosította többek között A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényt és A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt.

23.

2012. évi CCXVII. törvény
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről (MK. 180. szám)

24.

2012. évi CCXVIII. törvény
A földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról (MK.
180. szám)

25.

2012. évi CCXIX. törvény
A hegyközségekről (MK. 180. szám)
A jogszabály, az előző törvény hatályon kívül helyezése mellett 2013. január 1-én lépett
hatályba.

26.

2012. évi CCXX. törvény
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény módosításáról (MK. 180. szám)

27.

2012. évi CCXXI. törvény
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében
szükséges
törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények
módosításáról (MK. 180. szám)

28.

2012. évi CCXXII. törvény
Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió
érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK.
180. szám)

29.

2012. évi CCXXIII. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (MK. 181. szám)
A jogszabály az átmeneti rendelkezések megállapítása mellett módosította többek között
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
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rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt és A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvényt, A sportról szóló 2004. évi I. törvényt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi
pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 352/2012. (XII.
13.) Korm. rendelet (MK 168.)
A jogszabály módosította többek között A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, melynek értelmében a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet kérelmező lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, járási hivatalánál egyaránt be lehet
nyújtani.
2. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
(MK 171.)
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának rendelkezéseit első alkalommal a
2013/2014. nevelési évtől kell alkalmazni.
3. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 25/2012. (XII. 18.) MNB rendelet (MK 172.)
2012. december 19-től a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %.
4. A nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről szóló 377/2012. (XII.
19.) Korm. rendelet (MK 174..)
2013. január 1-től 5,2 %-al emelkedtek a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások.
5. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
383/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (MK 174.)
2013. július 1-től a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi – 2013. június
30. után kihirdetett – még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét,
valamint egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után
kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos, önkormányzati rendeletnek – ideértve a 2013.
június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel megváltoztatott önkormányzati
rendeletet is – a lekérdezés napján hatályos szövegét, és a lekérdezés napját megelõzõ,
illetve követő egy-egy időállapotát.
6. Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM
rendelet módosításáról szóló 51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet (MK 174.)
2013. július 1-től a jegyző az önkormányzati rendeletet és annak, valamint – ha az
önkormányzati rendelet módosító vagy hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz –
az abban foglalt módosítással vagy hatályon kívül helyezéssel érintett önkormányzati
rendelet valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét, legkésőbb
a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e
célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak.
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7. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (MK 175.)
2013. január 1-től a minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása
esetén 98 000 forint, a garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén és
havibér alkalmazása esetén 114 000 forint.
8. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről szóló 44/2012. (XII. 20.) AB
határozat (MK 175.)
Az Alkotmánybíróság 2013. február 28-i hatállyal megsemmisítette a telepengedély, illetve
a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet.
9. Az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról
szóló 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet (MK 179.)
A jogszabály módosította A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló
13/1991. (V. 21.) PM rendeletet és Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletet,
meghatározva a helyi adóhatóság által használható nyomtatványokat
10. A 2013. évi óvoda, iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM
rendelet (MK 179.)
Az óvoda-, és iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként,
középfokú iskolai tanulónként, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulónként nevelési és tanítási naponként átlagosan
legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az e rendeletben
meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhető. A támogatást a fenntartó és a
szállító között a létrejött szállítási szerződésnek megfelelően a támogatás
előfinanszírozását vállaló szerződő fél igényelheti. A jóváhagyási kérelmet – a szerződéssel
egyidejűleg vagy önállóan – legkésőbb 2013. január 31-éig kell benyújtani. Az óvodások
ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték,
valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a
támogatási alap-felsőhatár – különbözetének ötven százaléka.
11. Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 402/2012.
(XII. 28.) Korm. rendelet (MK 181.)
A jogszabály módosította a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendeletet is, mely szerint az eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság
ügyintézési határideje beszámít.
12. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.)
Korm. rendelet (MK 181.)
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A rendelkezéseket első alkalommal a 2013. év január hónapra járó illetmény
számfejtésekor kell alkalmazni.
13. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.
28.) BM rendelet (MK 181.)
A jogszabály 2013. január 1-vel lépett hatályba.
14. A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
(MK 181.)
A jogszabály 2013. január 1-vel lépett hatályba.
15. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 413/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (MK 183.)
A módosítások 2013. január 1-vel léptek hatályba.
16. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 414/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (MK 183.)
A jogszabály többek között módosította A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet, A telepengedély, illetve a telep
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet, vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletet, A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet és
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletet.
17. Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 28.)
Korm. rendelet (MK 183.)
A jogszabály módosította A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendeletet és Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010.
(V. 4.) Korm. rendeletet.
18. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK
184.)
19. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 184.)
20. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 184.)
21. A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 184.)
22. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 184.)
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23. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 184.)
24. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK
184.)
25. Az
elemés
akkumulátorhulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (MK 184.)
A hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok főszabályként 2013. január 1-én léptek
hatályba.
26. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I.10.) Korm. rendelet (2013. évi MK 5.)
A jogszabály a támogatások felhasználásának rendjét módosította.
27. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (MK 6.)
A jogszabály 2014. január 1-én lép hatályba, a 2013. évre vonatkozó beszámolási
kötelezettséget a 2013. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.
28. A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 5/2013. (I.16.) Korm. rendelet (MK 7.)
A jogszabály módosította többek között A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett
jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes
bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő
felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.)
Korm. rendeletet, melynek értelmében a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás
bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó a tulajdonjog
változásáról készült meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak
másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával
teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényét és időpontját a
nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.
29. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet
(MK 9.)
A jogszabály 2013. július 1-én lép hatályba.
30. Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.)
NEFMI rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 7/2013. (I.23.) EMMI
rendelet (MK 11.)
A sportcélú támogatások elszámolására vonatkozó változások 2013. január 24-én lépnek
hatályba.

Tata, 2013. január 23.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

