JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. szeptember 18-a és október 22-a között a Magyar Közlöny 2013. évi
152-174. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.) (MK 158.)
2013. október 1-i hatállyal módosultak a vallási közösségekre, a választási kampányra, a
bíróságok igazgatására és a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó rendelkezések.
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) (MK 163.)

TÖRVÉNYEK
1. 2013. évi CXXXVIII. törvény
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról (MK 152.
szám)
A módosítás 2014. január 1-vel bevezeti a szociális temetést, melynek keretében az
eltemettető személyes közreműködése mellett (pl.: sír kiásása és visszahantolása) az állam
gondoskodik az elhunyt hűtéséről, szállításáról, illetve az eltemettető választása szerint
hamvasztásáról, valamint az állam biztosítja a sírhelyet, a koporsót és a sírjelet. A
köztemető fenntartója a szociális temetések céljára szociális parcellát, valamint szociális
temetkezési helyet jelöl ki. Ha a helyi önkormányzat tulajdonában a településen nincs
köztemető, az önkormányzat a vallási közösség tulajdonában lévő temetőben – a temető
fenntartója véleményének kikérését követően – jelöli ki a szociális parcellát, valamint
szociális temetkezési helyet.
2. 2013. évi CXXXIX. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról (MK 158.)
A főszabályként 2013. október 1-én hatályba lépett törvény célja a Magyar Nemzeti Bank
alapvető feladatainak, intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi függetlenségének,
működésének, valamint a makroprudenciális feladatok és felelősség meghatározása, a
hatékony makroprudenciális beavatkozás lehetőségeinek megteremtése, a nemzetközi
makroprudenciális együttműködés erősítése, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének,
ellenőrzésének megerősítése.
3. 2013. évi CXL. törvény
A fémkereskedelemről (MK 158.)
E törvény a fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal Magyarország területén végzett
fémkereskedelmi tevékenységre, a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezésére, valamint
a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak Magyarország területén teljesített
felvásárlására, értékesítésére, tárolására, raktározására, szállítására, fuvarozására és
hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. A jogszabály főszabályként
2013. november 26-án lép hatályba.
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4. 2013. évi CXLI. törvény
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról (MK
158.)
5. 2013. évi CXLII. törvény
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az
Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról (MK 159.)
6. 2013. évi CXLIII. törvény
Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint
egyéb célú módosításáról (MK 159.)
7. 2013. évi CXLIV. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról (MK 159.)
A jogszabály módosította többek között a köznevelési intézmény fenntartóit megillető
támogatási formákat, összegeket.
8. 2013. évi CXLV. törvény
A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények
módosításáról (MK 159.)
9. 2013. évi CXLVI. törvény
A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről
(MK 165.)
10.

2013. évi CXLVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás
kihirdetéséről (MK 165.)

11.

2013. évi CXLVIII. törvény
A Normafa Park történelmi sportterületről (MK 165.)

12.

2013. évi CXLIX. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról (MK 165.)
A törvény kiegészült új, közérdekű munkával büntethető szabálysértésekkel (Életvitelszerű
közterületi tartózkodás szabályainak megsértése, Jogosulatlan közterületi értékesítés). A
jogszabály felhatalmazta a települési önkormányzatot, hogy rendeletben meghatározza
azon területeket, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek
védelme érdekében az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek
minősül.

13.

2013. évi CL. törvény
A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények
módosításáról (MK 165.)
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14.

2013. évi CLI. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti
euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről (MK 166.)

15.

2013. évi CLII. törvény
A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(MK 166.)

16.

2013. évi CLIII. törvény
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és
leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 166.)

17.

2013. évi CLIV. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről (MK 168.)

18.

2013. évi CLV. törvény
A támogatott döntéshozatalról (MK 172.)
A támogatott döntéshozatal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
cselekvőképességet nem érintő, az érintett személy önrendelkezését és jogainak védelmét
szolgáló jogintézmény, melynek során a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság
megkeresése alapján a gyámhatóság a támogatott személlyel egyetértésben, részére
támogatót rendel ki. A törvény főszabályként 2014. március 15-én lép hatályba.

19.

2013. évi CLVI. törvény
A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról (MK 172.)
Az Alap célja a kis- és középvállalkozások megerősödésének elősegítésében kulcsszerepet
játszó szövetkezeti hitelintézeti rendszerben a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és
egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete részére
vagyon rendelkezésre bocsátása és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok és kötelezettségek
teljesítése.

20.

2013. évi CLVII. törvény
A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről (MK 172.)
A jogszabály alapján a Magyar Mvészeti Akadémia tulajdonába kerül térítésmentesen az
állam tulajdonában álló, Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatti ingatlan (hrsz.:
24429/1) 2014. március 1-jétől, Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 37. szám alatti
ingatlan (Műcsarnok) 2014. január 1-jétől és a Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38.
szám alatti ingatlan (hrsz.: 10868) 2013. november 1-jétől.

21.

2013. évi CLVIII. törvény
Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával
összefüggő módosításáról (MK 172.)

22.

2013. évi CLIX. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 172.)

23.

2013. évi CLX. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról (MK 172.)
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A 2013. október 25-én hatályba lépő módosítás értelmében a muzeális intézmény vagy
fenntartója a kulturális javakat határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adhatja
vagy veheti kölcsön.
24.

2013. évi CLXI. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a
jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény
kihirdetéséről (MK 173.)

25.

2013. évi CLXII. törvény
A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről
szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK
173.)

26.

2013. évi CLXIII. törvény
Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt
Egyezmény kihirdetéséről (MK 173.)

27.

2013. évi CLXIV. törvény
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII.
törvény módosításáról (MK 173.)

28.

2013. évi CLXV. törvény
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (MK 173.)
A 2014. január 1-én hatályba lépő törvény szerint az állami szervek és a helyi
önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket főszabály szerint
beérkezéstől számított harminc napon belül szerint kötelesek elbírálni.

29.

2013. évi CLXVI. törvény
A közútkezelői feladatok átadásáról (MK 173.)
Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság az országos
közúthálózat – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi
utakat – közútkezelői feladatait a közútkezelői tevékenység ellátásának biztosításához
szükséges eszközökkel, vagyonnal, vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel, továbbá
munkavállalókkal együtt 2013. november 1-jével a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részére ingyenes üzletágátadás keretében átadja.

30.

2013. évi CLXVII. törvény
Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról (MK
173.)
A jogszabály módosította többek között A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (A
fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a
felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége,
saját költségén), A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt.
A módosítások értelmében:
- A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározott lakossági fogyasztók
részére, a 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett földgázszolgáltatás MJ-ban
meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg, valamint a szolgáltatás rendelkezésre

5
állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem haladhatja meg az 2013. október 31-én
alkalmazott díjak alapján számított összeg 88,9%-át.
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott lakossági
fogyasztó részére, 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos energiáért
fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjak alapján
számított összeg 88,9%-át.
- A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott díjfizető közül a
lakossági díjfizető és lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott
számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott
szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem
haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon
feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 88,9%-át.
31.

2013. évi CLXVIII. törvény
Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról (MK 173.)

32.

2013. évi CLXIX. törvény
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 173.)
A módosítás 2013. november 1-én lép hatályba. A jogszabály lehetővé teszi a településen
szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából
közfoglalkoztatási programot működtető önkormányzat részére a nem hasznosított zártkerti
ingatlanok földprogram céljára történő kijelölését önkormányzati hatósági hatáskörben
hozott határozattal.

33.

2013. évi CLXX. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti
kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről (MK 174.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 18/2013. (VI.25.) MNB rendelet (MK 155.)
2013. szeptember 25-től a jegybanki alapkamat mértéke 3,60 %.
2. Az állami ménesek egységes és hatékony irányításának kialakításáról szóló 1671/2013.
(IX.25.) Korm. határozat (MK 157.)
A kormány döntése alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülő Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes
Kft. tulajdonosi jogait a jövőben a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja.
3. A Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 77/2013.
(X. 1.) OGY határozat (MK 161.)
Az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagjának Dr. Boda Pált, Dr. Bozsóki Évát,
Dr. Csenterics Ferencet, Dr. Fábián Adriánt, Dr. Patyi Andrást, Dr. Sasvári Róbert
Lászlót, Dr. Tóta Áronnét, a Nemzeti Választási Bizottság póttagjának Dr. Rádi Pétert, Dr.
Bodnár Esztert, Dr. Lugossy-Sági Krisztinát választotta meg.
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4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (MK 164.)
A jogszabály meghatározza a nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó
támogatások igénylésére, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó
rendelkezéseket.
5. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (MK 164.)
A rendelet alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok nyújthatnak
be szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt.
6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.
11.) BM rendelet módosításáról szóló 58/2013. (X. 11.) BM rendelet (MK 169.)
A 2013. október 15-én hatályba lépő módosítás értelmében a közszolgáltató végzi a
jogszabályban meghatározott esetekben évente egy alkalommal a szén-monoxid-érzékelő
berendezések meglétének, működőképességének ellenőrzését.
7. A 2013. évi egységes területalapú támogatás, és a különleges tejtámogatás összegének
megállapításáról, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő
támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról szóló 96/2013. (X. 14.)
VM rendelet (MK 170.)
A 2013. évi egységes területalapú támogatás összege hektáronként legfeljebb 70.442,24 Ft.
8. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
szóló 1737/2013. (X. 14.) Korm. határozat (MK 170.)
A Kormány jóváhagyta a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, "DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" tárgyú, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projekt támogatási összegének növelését. Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai a Tatai Kistérségben Baj, Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Tardos, Vértestolna község önkormányzatai.
9. A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati
részesedéssel működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítéséről szóló 1738/2013. (X. 14.) Korm. határozat (MK 170.)
A Kormány mentesítette a Tatai Távő Kft-t a Távhővezeték csere a Tata Biocalor Fűtőmű
és a Május 1. út között tárgyú projekt esetében biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Tata, 2013. október 24.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

