JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. május 23-a és június 19-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 80-100.
számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi LX. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK 80. szám)
2. 2013. évi LXI. törvény
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált
árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 80.)
3. 2013. évi LXII. törvény
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény módosításáról (MK 80.)
2013. június 1-től a fogyatékossági támogatás összege 19.500,- Ft, illetve 24.000,- Ft, a
vakok személyi járadéka 16.100 Ft.
4. 2013. évi LXIII. tv
Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló,
1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről (MK 85.)
5. 2013. évi LXIV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen
munkát
vállaló
turisták
programjáról
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
(MK 85.)
6. 2013. évi LXV. tv
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról (MK 85.)
A módosítás értelmében a szakképző iskolák fenntartójának az átalakításról 2014. május
31-ig kell döntést hozni.
7. 2013. évi LXVI. törvény
A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról (MK 85.)
8. 2013. évi LXVII. törvény
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
(MK 86.)
A törvény hatálya kiterjed a szerződött díjfizetőkre, az útdíjköteles elemi útszakaszokon
közlekedő útdíjköteles gépjárművek üzembentartóira és használóira állampolgárságuktól,
illetve honosságuktól függetlenül.
A törvény módosította továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt, melynek
értelmében a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza
mellett nem lehet reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés. A
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tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi utak mentén
kihelyezett 12A/0-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az
üzemanyagtöltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat
tartalmazó táblákra, az építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra,
amelyek az építményben működő cég nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik,
továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett elhelyezett – berendezésekre, amelyek
kizárólag a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.
9. 2013. évi LXVIII. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról (MK
86.)
10.

2013. évi LXIX. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
(MK 86.)

11.

2013. évi LXX. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról (MK 86.)
A jogszabály módosította - többek között - a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzés sajátos feltételeit.

12.

2013. évi LXXI. törvény
A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 86.)
A törvény – többek között - a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítására vonatkozó
előírásokat módosította.

13.

2013. évi LXXII. törvény
A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról (MK 87.)

14.

2013. évi LXXIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról (MK 91.)
A 2013. június 10-én hatályba lépett jogszabály a ásvány-, gyógy- és termálvizek
felhasználására vonatkozó rendelkezéseket módosította.

15.

2013. évi LXXIV. törvény
Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő
törvénymódosításokról (MK 91.)

16.

2013. évi LXXV. törvény
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról (MK 91.)
A jogszabály módosította – többek között - A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és bevezette az önkormányzati segély fogalmát,
mely alatt 2014. január 1-től az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás értendő. Az önkormányzatnak 2013. december 31-ig meg kell
alkotni az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
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17.

2013. évi LXXVI. törvény
Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges
módosításáról (MK 91.)
A törvény többek között módosította a 2014. július 1-én hatályba lépő Az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt.

18.

2013. évi LXXVII. törvény
A felnőttképzésről (MK 96.)
E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység a felnőttképzési tevékenységet
folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni
vállalkozó, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény által nyújtott, a felnőttképzésben részt
vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttek és a
tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő személyek
iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenység.
Az ágazati képzésekre (pl: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett
képzésre, továbbképzésre, az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai
képzésekre) a törvény hatálya nem terjed ki.

19.

2013. évi LXXVIII. törvény
Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról (MK 96.)
A jogszabály módosította – többek között – A büntetések és az intézkedések
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet, A nemzetközi bűnügyi
jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvényt, A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvényt, Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt.

20.

2013. évi LXXIX. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 96.)
2013. július 1-től a vezetékes PB-gáz szolgáltatás, a tartályos PB-gáz, a palackos PB-gáz
fogyasztó részére 11 PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem
haladhatja meg a 2012. december 1-jén a PB-gáz szolgáltató, a PB-gáz forgalmazó, a
PB-gáz kiskereskedő által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó,
általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át.
A vezetékes PB-gáz szolgáltató és a PB-gáz forgalmazó egyértelműen, írásban, a
kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla közlésével
egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági PB-gáz fogyasztó a fentiek
teljesüléséről.

21.

2013. évi LXXX. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (MK 96.)

22.

2013. évi LXXXI. törvény
Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról (MK 96.)
A törvény módosított – többek között - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, A személyazonosító jel helyébe lépő
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényt, A
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényt.

23.

2013. évi LXXXII. törvény
A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel
kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 96.)
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A jogszabály módosította A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvényt, A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, A vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt, A halászatról és
a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényt, A géntechnológiai tevékenységről szóló
1998. évi XXVII. törvényt, A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti
Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényt, Az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt.
24.

2013. évi LXXXIII. törvény
A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről (MK 97.)

25.

2013. évi LXXXIV. törvény
Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról (MK 97.)
A törvény módosította - többek között - A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt
(települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevételével
kapcsolatos rendelkezések) és felhatalmazta a képviselő-testületet a törvény által nem
szabályozott kérdésekben rendeletalkotásra, a rendeletet 2013. július 15-ig kell
megalkotni.

26.

2013. évi LXXXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosításáról (MK 97.)
A törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket
módosította (alapítványi forrás átvétele és átadása), és felhatalmazta a képviselőtestületet az államháztartáson kívüli forrás átvételével átadásával kapcsolatban rendelet
alkotására.

27.

2013. évi LXXXVI. törvény
Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 97.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012.
(XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet (MK
83.)
2013. július 1-től a kéményseprői ipari közszolgáltatási díj meghatározásánál az egységes
munkaráfordítás összege 4.000,- Ft-ról 2.000Ft-ra csökken.
2. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 9/2013. (V.28.) MNB rendelet (MK 83.)
2013. május 29-től a jegybanki alapkamat mértéke 4,50 %.
3. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről
szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.
29.) FVM rendelet módosításáról szóló 43/2013. (V. 29.) VM rendelet (MK 84.)
Tata városban 137 MePAR szerinti blokk tartozik a nitrátérzékeny területek közé.
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4. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (MK
86.)
A rendelet 1. melléklete meghatározza a díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az
azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat. Az e mellékletben felsorolt útdíjköteles
főúti útszakaszok lakott területen belüli, valamint útdíjköteles elem útszakaszként meg nem
határozott szakaszai nem minősülnek az útdíjköteles úthálózat részének.
5. Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 176/2013.
(VI. 3.) Korm. rendelet (MK 87.)
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, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet.
6. Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013.
(VI. 4.) Korm. rendelet (MK. 88.)
A Kormány Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye területére, Pest
megyében a Szobi járás, a Váci járás, a Dunakeszi járás, a Szentendrei járás területére,
továbbá Budapest I., II., III., IV., V., IX., XI., XIII., XXI., XXII. kerületének közigazgatási
területére árvízi veszély miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § a) pont aa) alpontja
alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki.
7. Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013.
(VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2013. (VI. 10.) Korm. rendelet (MK 93.)
A Kormány Pest megyében az Érdi járás, a Ráckevei járás és a Szigetszentmiklósi járás,
Fejér megyében a Martonvásári járás és a Dunaújvárosi járás, Bács-Kiskun megyében a
Kunszentmiklósi járás, a Kalocsai járás és a Bajai járás, Tolna megyében a Paksi járás,
Tolnai járás és a Szekszárdi járás, Baranya megyében a Mohácsi járás közigazgatási
területére árvízi veszély miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § a) pont aa) alpontja
szerinti veszélyhelyzetet hirdetett ki.
8. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.
11.) BM rendelet (MK 94.)
A rendelet vissza nem térítendő támogatást biztosít 3 célra:
a) a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének
differenciált visszapótlására,
b) a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési
önkormányzat
tulajdonában
lévő
köznevelési
intézmények
működtetéséhez,
c) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére.
Az a) és c)pont szerinti támogatás azon települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy
lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 15 000 forintot, illetve a 25.000 Ft-ot.
9. A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 192/2013. (VI.
12.) Korm. rendelet (MK 95.)
A Kormány a kihirdetett veszélyhelyzetet 2013. július 19-ig meghosszabbította.
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10. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének,
valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (MK 96.)
A módosítások 2013. június 21-én lépnek hatályba. A jelenleg érvényben lévő iratkezelési
szabályzatot 2014. december 31-ig módosítani kell.
11. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2013. (VI. 13.) Korm.
rendelet (MK 96.)
2013.július 1-től bővülnek az egyes alszámlákra igénybe vehető szolgáltatások:
- a szálláshely alszámla terhére:
a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással
együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
fizikai közérzetet javító szolgáltatás (gyógyfürdők tevékenysége),
máshová
nem
sorolt
egyéb
szórakoztatás,
szabadidős
tevékenység
(strandszolgáltatás),
- a vendéglátás alszámla terhére:
fizikai közérzetet javító szolgáltatás (gyógyfürdők tevékenysége),
máshová
nem
sorolt
egyéb
szórakoztatás,
szabadidős
tevékenység
(strandszolgáltatás),
- szabadidő alszámla terhére:
egyéb sporttevékenység (verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, sporthorgászat és
sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős
sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja).
12. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelete (MK 97.)
2013. augusztus 1-től mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványára működési
engedéllyel rendelkező intézmény is jogosult, ha mozgáskorlátozott személyeket szállít az
által üzemben tartott gépjárművel.
13. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet (MK 97.)
A rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
14. Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2013. (VI. 17.)
Korm. rendelet (MK 98.)
A jogszabály módosította többek között A termőföldre vonatkozó elővásárlási és
előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm.
rendelet16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet (tulajdonostárs elővásárlási joga).
Tata, 2013. június 19.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

