JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. június 20-a és szeptember 17-e között a Magyar Közlöny 2013. évi
100-151. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi LXXXVII. törvény
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről (MK
101. szám)
A 2014. január 1-én hatályba lépő jogszabály szerint az országgyűlési képviselők általános
és időközi választásán minden egyéni választókerületi képviselőjelölt egymillió forint
összegű, a központi költségvetésből juttatott támogatásra jogosult.
2. 2013. évi LXXXVIII. törvény
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és
azonosításáról (MK 101. szám)
A körözési nyilvántartási rendszer közhiteles, hatósági nyilvántartás, mely hat részből áll
(körözött személyek nyilvántartása, körözött dolgok nyilvántartása, ismeretlen holttestek,
holttestrészek nyilvántartása, talált tárgyak nyilvántartása, nyilvántartás használatára
jogosultak nyilvántartása). A talált dolgokra vonatkozó adatokat a jegyző rögzíti a
nyilvántartásban. A törvény 2014. január 1-től hatályos.
3. 2013. évi LXXXIX. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról (MK 101. szám)
A jogszabály átfogóan módosította a választási eljárási törvény rendelkezéseit többek
között az egyéni választókerületek kialakítására vonatkozó szabályokat.
4. 2013. évi XC. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (MK 101. szám)
A törvény alapvetően az országgyűlési képviselők javadalmazására vonatkozó
rendelkezéseket módosította.
5. 2013. évi XCI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény módosításáról (MK 101. szám)
A jogszabály a közérdekből nyilvános adat fogalmát határozta meg.
6. 2013. évi XCII. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK 101.szám)
7. 2013. évi XCIII. törvény
Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról (MK 101. szám)
A jogszabály módosította többek között Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt,
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, A szociális igazgatásról
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és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, A Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvényt, A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvényt, A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt, A
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvényt, A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (2013. szeptember 1-jén lépett hatályba a 2012. évi
II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjának módosítása, mely lehetővé teszi, hogy az
önkormányzat rendeletében szeszes ital fogyasztására vonatkozó tilalmat határozzon meg).
8. 2013. évi XCIV. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi
CLXV. törvény módosításáról (MK 101. szám)
A törvény módosította az erdőben történő közlekedés szabályait, valamint a polgárőrség
lovas járőrszolgálatára vonatkozó rendelkezéseket.
9. 2013. évi XCV. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény módosításáról (MK 101. szám)
A jogszabály az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket módosította.
10.

2013. évi XCVI. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (MK
101. szám)
A törvény a módosította a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénybevételének szabályait.

11.

2013. évi XCVII. törvény
A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról (MK 102. szám)
A törvény – mely főszabályként 2013. július 1-én lépett hatályba - célja Magyarország
függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak,
lakosságának és anyagi javainak védelme, a Magyar Honvédség adatkezelésébe tartozó
személyes adatok védelmének biztosítása.

12.

2013. évi XCVIII. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 102. szám)
A jogszabály módosította többek között hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996.éevi CXII. törvényt, A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt, A
fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényt.

13.

2013. évi XCIX. törvény
A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 102. szám)
A jogszabály módosította A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt és Az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényt.

14.

2013. évi C. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák
működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról
(MK 102. szám)
2014. szeptember 1-től hatályos rendelkezés szerint a 3-5 év közötti gyermekek az óvodába
járási kötelezettséget családi napköziben is teljesíthetik.

3
15.

2013. évi CI. törvény
Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény módosításáról (MK 102. szám)

16.

2013. évi CII. törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelméről (MK 102. szám)
A törvény célja az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos
megújulása, a halgazdálkodási jognak és a haltermelésnek a piacgazdaság
követelményeivel, valamint a vízi élővilág és a vizek természeti környezete védelmével
összhangban való gyakorlása, továbbá a természetes vízi ökoszisztémák halállományának
megóvása, fenntartható hasznosítása és a haltermelés fejlesztésével a hazai étkezési
halellátás biztosítása érdekében, a halgazdálkodás és a halvédelem feltételeinek
meghatározására. A jogszabály értelmében az önkormányzatot illeti meg a
halgazdálkodási jog, ha az ingatlan, amelyen a halgazdálkodási vízterület fekszik, a folyó
mentett oldalán helyezkedik el és az önkormányzat többségi tulajdonában áll. A törvény
főszabályként 2014. január 1-én lép hatályba.

17.

2013. évi CIII. törvény
Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával
összefüggő módosításáról (MK 103. szám)
A jogszabály módosította többek között a A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényt, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, A gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt, A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvényt, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvényt, A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, A
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt.

18.

2013. évi CIV. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről (MK 105. szám)

19.

2013. évi CV. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről (MK 105. szám)

20.

2013. évi CVI. törvény
Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről (MK 105. szám)

21.

2013. évi CVII. törvény
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról (MK 105. szám)
A törvény értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély
földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, a gazdálkodó szervezet
földhasználó a statisztikai azonosítóját köteles 2013. szeptember 30-ig bejelenteni a
földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére.

22.

2013. évi CVIII. törvény
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról (MK 105. szám)
A jogszabály az ebekre vonatkozó állattenyésztési bírság kiszabásának szabályait
módosította.
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23.

2013. évi CIX. törvény
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (MK 106. szám)

24.

2013. évi CX. törvény
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és
„B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (MK
106. szám)

25.

2013. évi CXI. törvény
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és
belföldi alkalmazásáról (MK 107. szám)

26.

2013. évi CXII. törvény
A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról (MK 108. szám)
A jogszabály módosította többek között A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi
XXXVIII. törvényt, A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, A bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvényt és A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CCXXIII. törvényt.

27.

2013. évi CXIII. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról (MK 108.
szám)
A törvény a közigazgatási gyakorlat fogalmát módosította.

28.

2013. évi CXIV. törvény
A vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról (MK 108. szám)
A természetes személy ingatlantulajdonos részére a háztartási szennyvíz begyűjtésére
irányuló közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltatás díja 2013. július 1-jét követő
időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon
feltételekkel számított összeg 90%-át.

29.

2013. évi CXV. törvény
Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról (MK 108. szám)
A jogszabály módosította többek között A lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt, Az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt, A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvényt, A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt.

30.

2013. évi CXVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról (MK 108. szám)
A 2013. július 1-én hatályba lépett jogszabály átfogóan módosította a közbeszerzésre
vonatkozó rendelkezéseket.

5
31.

2013. évi CXVII. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról (MK 108. szám)
A jogszabály meghatározta az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes
cselekmény fogalmát (az üzlet területén, illetve az üzlet bejáratától számított 5 méteres
távolságon belül az üzlet működésével közvetlen összefüggésben elkövetett bűncselekmény
vagy szabálysértés, amely az üzemeltető, foglalkoztatott tudomásával vagy
közreműködésével valósul meg, vagy amelyet az üzemeltetőtől, a foglalkoztatottól
elvárható, a rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges intézkedés elmulasztása
tesz lehetővé, feltéve, hogy az üzemeltető tud, vagy a tőle elvárható gondosság tanúsítása
esetén tudhatott volna a foglalkoztatott mulasztásáról).

32.

2013. évi CXVIII. törvény
Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról (MK 108.
szám)
A törvény értelmében Tata Város Önkormányzata tulajdonába került a Tata 17/4/A. hrsz-ú
ingatlan, mely természetben a Tata, Kőkút köz 2. szám alatt található Tanuszoda.

33.

2013. évi CXIX. törvény
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról (MK 108. szám)
A jogszabály a bérlő jogviszonyára vonatkozó rendelkezéssel egészült ki.

34.

2013. évi CXX. törvény
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
módosításáról (MK 108. szám)

35.

2013. évi CXXI. törvény
A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes
hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról (MK 108. szám)

36.

2013. évi CXXII. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (MK 111. szám)
A törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésére, a
földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld használatára, továbbá a szerzési korlátozások
ellenőrzésére, és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. A
jogszabály több szakaszban 2013. december 15-e és 2014. május 1-e között lép hatályba.

37.

2013. évi CXXIII. törvény
Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról (MK 111. szám)
A jogszabály módosította többek között A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, A
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, Az egészségügyi
hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt, A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI.
törvényt és A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényt.

38.

2013. évi CXXIV. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK 111. szám)
A törvény módosította az önkormányzati adósságállam általi átvállalására vonatkozó
rendelkezéseket.
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39.

2013. évi CXXV. törvény
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről (MK 115.szám)
A törvény célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók tevékenysége az elérhető
legjobb általános környezeti előnyt eredményezze, valamint a közszolgáltatókat magasabb
színvonalú közszolgáltatás nyújtására ösztönözze. A jogszabály átfogóan módosította
továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.

40.

2013. évi CXXVI. törvény
Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról (MK 115.
szám)
A módosítás értelmében szerencsejátékok szervezésére irányuló tevékenységnek minősül a
távszerencsejáték szervezése is.

41.

2013. évi CXXVII. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 116.
szám)
A jogszabály módosította többek között Az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényt, Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt, A kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt, Az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvényt, Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényt, Az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényt,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt.

42.

2013. évi CXXVIII. törvény
Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról
(MK 116. szám)

43.

2013. évi CXXIX. törvény
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 116. szám)
A jogszabály módosította többek között Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, A személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényt (óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma, a nevelő munkát segítő
alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában), A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvényt.

44.

2013. évi CXXX. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
(MK 117. szám)
A törvény az egyéni választókerületek megállapítására vonatkozó rendelkezéseket
módosította.

45.

2013. évi CXXXI. törvény
Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
(MK 120. szám)
A jogszabály módosította többek között Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt.
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46.

2013. évi CXXXII. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvénymódosításáról
(MK 120. szám)
A törvény módosította több budapesti országgyűlési egyéni választókerület területének
meghatározását.

47.

2013. évi CXXXIII. törvény
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról (MK 120. szám)
A törvény átfogóan módosította A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvényt (bevett egyház fogalmát), kiegészítette az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi
CLI. törvényt (az Országgyűlés egyházként történő elismerésre irányuló eljárásának
törvényességi felülvizsgálata), valamint az új meghatározásokat átvezette számos
jogszabályon (pl.: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény).

48.

2013. évi CXXXIV. törvény
Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról (MK
120. szám)
Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben nem biztosítja a kormányrendeletben
kijelölt állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására
közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A
közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó
közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.

49.

2013. évi CXXXV. törvény
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról (MK 120. szám)
A szövetkezeti hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi garantálása és a
szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjének biztosítása érdekében az e törvényben
meghatározottak szerint valósult meg a szövetkezeti hitelintézetek integrációja. A
szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei az Integrációs Szervezet és a
Takarékbank Zrt. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a
Takarékbank Zrt.

50.

51.

2013. évi CXXXVI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális
központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 120. szám)

2013. évi CXXXVII. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 143. szám)
A törvény meghatározta a nevelési oktatási intézményekben alkalmazandó illetményalapot,
továbbá az alkalmazottak számára járó pótlékokat és azok mértékét.
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EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet (MK 105.)
A jogszabály a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás szabályait
módosította.
2. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 11/2013. (VI.25.) MNB rendelet (MK 105.)
2013. június 26-tól a jegybanki alapkamat mértéke 4,25 %.
3. A minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a
műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes
szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 28/2013. (VI. 27.)
BM rendelet (MK 108.)
2013. július 1-től a az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi adó
nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra.
4. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM
rendelet (MK 109.)
A jogszabály a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével újraszabályozta a
nyilvántartásba vétel feltételeit.
5. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.)
NGM rendelet, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló
28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.)
NGM rendelet módosításáról szóló 26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet (MK 109.)
A jogszabály 2013. június 29-én lépett hatályba.
6. Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2013. (VI. 29.) VM
rendelet (MK 110.)
A rendelet módosította Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet és A földminősítés részletes
szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendeletet.
7. Egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm.
rendelet (MK 111.)
A jogszabály módosította A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló
257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletet, A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletet, Az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet, A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletet, A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-,
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről
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szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet és A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendeletet.
8. A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli
mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (MK
111.)
A mezőgazdasági termelő a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat
jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével , a rendelet melléklete szerinti termények
közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi
területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a
használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra
vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény
betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy
váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását. Az eljárás illetékmentes. A jegyző által
kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági
bizonyítványban megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet
állít ki a termelő részére.
9. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM
rendelet (MK 111.)
A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. és 2. §ában meghatározott közigazgatási szervekre és – a kabinetfőnök, a politikai tanácsadó és
politikai főtanácsadó, valamint szakmai vezető, önkormányzati tanácsadó és főtanácsadó
kivételével – az ott foglalkoztatott kormánytisztviselőre és köztisztviselőre terjed ki.
10. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet (MK 113.)
A rendelet a nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre vonatkozó eljárást
módosította.
11. Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
szóló 29/2013. (VII. 3.) NGM rendelet
A jogszabály meghatározza azon védett intézmények fogalmát, melynek 200 m-es körzetén
belül kártyaterem nem helyezhető el.
12. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (MK 115.)
Ha a rendelet másképp nem rendelkezik, a 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási
napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek). Az őszi
szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A téli szünet 2013. december 23-tól 2014.
január 3-ig tart. A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart.
13. Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék
felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
A jogszabály módosította többek között A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet, A pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet.
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14. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő
adatszolgáltatásról szóló 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet (MK 118.)
A rendelet szabályozza az agrárkamarai tagok adatszolgáltatását.
15. Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti
alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel
összefüggő módosításáról szóló 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet (MK 118.)
A jogszabály módosította többek között A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet (bölcsőde működése).
16. Városi cím adományozásáról szóló 325/2013. (VII. 10.) KE határozat
A köztársasági elnök 2013. július 15-i hatállyal városi címet adományozott Tát
nagyközségnek.
17. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet (MK 119.)
18. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára
vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.)
KIM rendelet (MK 119.)
19. A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (MK 123.)
A rendelet melléklete tartalmazza a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját, a magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételi kérelmének mintáját, a magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár adatmódosítási, törlési kérelmének mintáját és
az uniós választópolgárnak az Európai Parlament tagjainak választására kiterjedő
névjegyzékbe vétele iránti kérelmének mintáját.
20. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 18/2013. (VII. 17.) KIM
rendelet (MK 123.)
A jogszabály meghatározza az időközi választás dologi kiadásait, személyi juttatásait.
21. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 12/2013. (VII.23.) MNB rendelet (MK 125.)
2013. július 24-től a jegybanki alapkamat mértéke 4,00 %.
22. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.
évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (MK 128.)
A károsultat megillető havi életjáradék megállpításának alapösszege 2013. évben 86.342,Ft. A kárpótlás folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére hivatalból,
legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kerül sor.
23. Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 298/2013. (VII. 29.)
Korm. rendelet (MK 129.)
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A jogszabály a közigazgatási alapvizsgára, szakvizsgára, továbbképzésre vonatkozó
rendelkezéseket módosította.
24. Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet (MK 133.)
A jogszabály a 22059/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel
műemlékké nyilvánított, Tata, Hajdú utca 2. számú, 1465 helyrajzi számú ingatlan
műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel –
megszüntette.
25. Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló
307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet (MK 135.)
A jogszabály módosította Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet, Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletet és Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet.
26. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
(II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelet (MK
138.)
Nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek
trágyatároló, feldolgozó műtárgyainak kialakítására a cselekvési programban
meghatározott
helyes
mezőgazdasági
gyakorlatra
vonatkozó
követelmények
végrehajtásának határideje az egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött
tevékenységek esetében a 2011. december 31-i határidőt elmulasztók részére 2014.
december 31.
27. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 16/2013. (VIII.27.) MNB rendelet (MK 140.)
2013. augusztus 28-tól a jegybanki alapkamat mértéke 3,80 %.
28. A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (MK 141.)
A szakképzési megállapodás együttműködési megállapodás a nem állami költségvetési
szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója és a szakképző iskola székhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal között a szakképzési állami feladatok
ellátásában való részvételről. A rendelet 2013. szeptember 1-én lépett hatályba.
29. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (MK 141.)
A jogszabály meghatározza a települési önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló eljárásának szabályait.
30. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm.
rendelet (MK 142.)
Az e-közmű feladata információ szolgáltatása helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet
közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről, a közművezeték
tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok
elérhetőségéről, valamint tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást
követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez. A rendelet 2013. november 1-én lép hatályba.
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31. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet (MK 143.)
A jogszabály meghatározta a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó,
valamint a vezetőkre vonatkozó rendelkezéseket.
32. A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 33/2013. (VIII. 30.) NGM
rendelet (MK 143.)
A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó – munkarend a következő: a) május 10., szombat munkanap - május 2., péntek
pihenőnap; b) október 18., szombat munkanap - október 24., péntek pihenőnap; c)
december 13., szombat munkanap - december 24., szerda pihenőnap.
33. Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról
szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (MK 149.)
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló
mérlegét az e rendeletben foglaltak alapján át kell rendezni és az alapján rendező mérleget
készíteni. A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je, amely megfelel a 2014.
évi nyitómérlegnek is. A jogszabály a rendező mérleg elkészítését megelőző feladatokat
határozza meg.
34. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 333/2013. (IX. 17.) Korm. rendelet (MK 151.)
A jogszabály módosította a belügyi igazgatási feladatokra vonatkozó képesítési
előírásokat.
Tata, 2013. szeptember 18.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

