JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. április 24-e és május 22-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 69-79.
számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi XLVIII. törvény
Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról (MK 69. szám)
A 2013. április 30-án hatályba lépő jogszabály két új tényállással egészítette ki a Büntető
Törvénykönyvet.
2. 2013. évi XLIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (MK 69.)
A törvény a költségvetési koncepció képviselő-testületnek történő benyújtási határidejét
módosította április 30-ról október 31-re.
3. 2013. évi L. törvény
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról (MK 69.)
A 2013. július 1-én hatályba lépő törvény célja az elektronikus információs rendszerekben
kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre
állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt,
teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a
kibertér védelme.
4. 2013. évi LI. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról (MK 69.)
5. 2013. évi LII. törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (MK 72.)
6. 2013. évi LIII. törvény
A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 72.)
A jogszabály bővítette a Nemzeti Eszközkezelő szolgáltatásainak igénybevételére
jogosultak körét, és kimondta az eljárás illetékmentességét.
7. 2013. évi LIV. törvény
A rezsicsökkentések végrehajtásáról (MK 73.)
A 2013. május 10-én hatályba lépett törvény célja, hogy biztosítsa a közszolgáltatások
végfogyasztói árai csökkenésének tényleges megvalósulását, melynek keretében az egyes
szolgáltatási árak meghatározásának főszabálya a következő:
- A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatás
a meghatározott lakossági fogyasztók részére, a 2012. december 31-ét követő időszakban
igénybe vett földgázszolgáltatás MJ-ban meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg,
valamint a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem
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haladhatja meg az azonos elosztói területen, az egyetemes szolgáltató által 2012.
december 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra,
azonos körülmények között (azonos kedvezménymérték esetén) számított összeg 90%-át.
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott egyetemes
szolgáltatás keretében vételező, meghatározott lakossági fogyasztó részére, az egyetemes
szolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét követő időszakban
igénybe vett villamos energiáért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2012. december
1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra,
azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg 90%-át.
- A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott díjfizető közül a
lakossági díjfizető és meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által
kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan
meghatározott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2012.
november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás,
légtérfogat stb.) számított összeg 90%-át.
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott lakossági
felhasználók részére a meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában
meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013.
július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg
a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján,
ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott természetes személy
ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat)
nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal
megemelt összegének 90 százalékát.
A nem természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg
(beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. december 31-én alkalmazott díj
legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.
8. 2013. évi LV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 73.)
A törvény lehetővé tette az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra
megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a
fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átlépését, valamint módosította a
mindennapos testnevelésre és a hitoktatásra, a hit- és erkölcstanórákra vonatkozó
rendelkezéseket.
9. 2013. évi LVI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (MK
73.)
10.

2013. évi LVII. törvény
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról (MK 77.)
A módosítás értelmében a népmozgalmi események körében kell megfigyelni a
magyarországi lakcímmel rendelkező személyek külföldön bekövetkezett halálozását,
valamint a magyarországi lakcímmel rendelkező anyák külföldön történt szülését,
amennyiben az esemény anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül.
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11.

12.

2013. évi LVIII. törvény
A hegyközségek működésének szabályozásával
módosításáról (MK 77.)
A módosítás 2013. május 17-én lépett hatályba.

kapcsolatos

egyes

törvények

2013. évi LIX. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
(MK 79.)
A jogszabály módosította a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényt és Az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók
vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26.)
Korm. rendelet (MK 70.)
A jogszabály a nyugdíjas egészségügyi dolgozók továbbfoglalkoztatását, részükre
jövedelemkiegészítés megállapítását tette lehetővé.
2. Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013.
(IV.30.) Korm. rendelet (MK 71.)
A jogszabály módosította A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendeletet, A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletet, A lakásépítési támogatásról
szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletet és Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
3. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
módosításáról szóló 129/2013. (IV.30.) Korm. rendelet (MK 71.)
A rendelet a gyermekeket szállító autóbusz, iskolabusz közlekedésére vonatkozó
rendelkezésekkel egészült ki.
4. A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében
végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV.30.)
NFM rendelet (MK 71.)
A rendelet meghatározta a külön díjas, az ingyenes és a fogyasztó szerződésszegése esetén
külön díjas szolgáltatásokat.
5. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 130/2013. (V.2.) Korm. rendelet (MK 72.)
A jogszabály módosította a jegyzői igazolás kiadásának szabályait.
6. Az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V.2.) VM rendelet (MK 72.)
A jogszabály módosította többek között Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló
50/2012. (V. 25.) VM rendeletet és A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program
szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendeletet.
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7. A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 31/2013. (V.22.) BM
rendelet (MK 79.)
A rendelet alapján az európai uniós forrásból elnyert támogatáshoz a 2007–2013
programozási időszakra benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz
szükséges saját forrás kiegészítéséhez igényelhető támogatás (BM EU Önerő Alap
támogatás).
A támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító
a) vízgazdálkodási ( vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési, árvízvédelmi, ivóvízminőség
javító),
b) környezetvédelmi (települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok
végrehajtása tárgyú, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása,
fejlesztése tárgyú, szennyvízelvezetés és –tisztítási),
c) egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási célú intézményekben megvalósuló,
d) bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben
megvalósuló, valamint
e) szociális város-rehabilitációs,
f ) belterületi közutak, kerékpárutak tárgyú
infrastrukturális fejlesztéshez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható be.
A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó költségvetésében
vállalt saját forrásának százalékában kifejezve a pályázat esetében a 40-60%-át.
Ha a pályázó a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban nem
részesült, vagy nem minősül a Kvtv. 72. § (1) bekezdése szerinti átvállalással érintett
önkormányzatnak, a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját
forrásának 75%-át.
Tata, 2013. május 23.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

