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Sorszám: I/2. 
TÁJÉKOZTATÓ  

Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról1 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A 2011. decemberi testületi ülés óta eltelt időszakban az országgyűlés számos, az egyes 
jogintézmények alapvető szabályait megváltoztató jogszabályokat fogadott el. Tekintettel 
törvények, kormányrendeletek miniszteri rendeletek nagy számára, a pontosabb 
áttekinthetőség érdekében a Magyar Közlönyben megjelent fontosabb jogszabályok jegyzékét 
terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.  
 

TÖRVÉNYEK: 

 
 Magyarország Alaptörvénye  

(2011. április 25.) (Magyar Közlöny, 2011.04.25) 
 

Magyarország Alaptörvényének Átmeneti rendelkezései (2011. december 31.)  
A kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről (Magyar Közlöny, 
2011.12.31.) 
 

2012. évi I. törvény 
A munka törvénykönyvéről (Magyar Közlöny, 2012.01.06.) 

 
2012. évi II. törvény 

A szabálysértéséekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről (Magyar Közlöny, 2012.01.06.).) 

 
2011. évi CCXI. törvény 

a családok védelméről (Magyar Közlöny, 2011.12.31.) 
 
2011. évi CCIX. törvény 

a víziközmű-szolgáltatásról (Magyar Közlöny, 2011.12.31.) 
 

2011. évi CCVIII. törvény 
a Magyar Nemzeti Bankról (Magyar Közlöny, 2011.12.31.) 
 

2011. évi CCVI. törvény 
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.31.) 
 

2011. évi CCV. törvény 
az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról (Magyar Közlöny, 
2011.12.30.) 
 
 
 

                                                 
1( Legutolsó) figyelembe vett Magyar Közlöny: 2012. évi 5. szám 
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2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti felsőoktatásról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CCIII. törvény 
az országgyűlési képviselők választásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CCII. törvény 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
(Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CCI. törvény 
egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról (Magyar Közlöny, 
2011.12.30.) 
 

2011. évi CC. törvény 
a nemzeti mobil fizetési rendszerről (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CXCIX. törvény 
a közszolgálati tisztviselőkről (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CXCVII. törvény 
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel 
összefüggő egyes törvények módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CXCVI. törvény 
a nemzeti vagyonról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CXCV. törvény 
az államháztartásról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CXCIV. törvény 
Magyarország gazdasági stabilitásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CXCIII. törvény 
a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról (Magyar Közlöny, 
2011.12.29.) 
 

2011. évi CXCI. törvény 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól (Magyar Közlöny, 2011.12.28.) 
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2011. évi CLXXXVIII. törvény  
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről (Magyar Közlöny, 2011.12.28.) 
 

2011. évi CLXXXVII. törvény  
a szakképzésről (Magyar Közlöny, 2011.12.27.) 
 

2011. évi CLXXXV. törvény 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (Magyar 
Közlöny, 2011.12.27.) 
 

2011. évi CLXXXI. törvény 
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról (Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

2011. évi CLXXX. törvény 
a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

2011. évi CLXXIX. törvény 
a nemzetiségek jogairól (Magyar Közlöny, 2011.12.19.) 
 

2011. évi CLXXVIII. törvény  
a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
(Magyar Közlöny, 2011.12.16.) 
 

2011. évi CLXXV. törvény 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.14.) 
 

2011. évi CLXXIV. törvény 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági 
hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról (Magyar 
Közlöny, 2011.12.14.) 
 

2011. évi CLXXII. törvény 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.14.) 
 

2011. évi CLXX. törvény 
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.14.) 
 

2011. évi CLXVIII. törvény  
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 
(Magyar Közlöny, 2011.12.09.) 
 

2011. évi CLXVII. törvény 
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról (Magyar Közlöny, 2011.12.09.)(Nemzetgazdasági Közlöny, 
2011.12.30.) 
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2011. évi CLXVI. törvény 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
(Magyar Közlöny, 2011.12.09.)(Nemzetgazdasági Közlöny, 2011.12.30.) 
 

2011. évi CLXV. törvény 
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól (Magyar Közlöny, 
2011.12.05.) 
 

2011. évi CLXIII. törvény 
az ügyészségről (Magyar Közlöny, 2011.12.02.) 
 

2011. évi CLXI. törvény 
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.02.) 
 

2011. évi CLX. törvény 
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról (Magyar 
Közlöny, 2011.12.01.) 
 

2011. évi CLVIII. törvény 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról 
(Magyar Közlöny, 2011.11.29.) 
 

2011. évi CLVI. törvény 
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Magyar 
Közlöny, 2011.11.29.) 
 

2011. évi CLIV. törvény 
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről (Magyar 
Közlöny, 2011.11.25.) 
 

KORMÁNYRENDELETEK: 

 
372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat 
egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 
2011.12.31.) 
 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.31.) 
 

356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
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352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) 
Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról (Magyar 
Közlöny, 2011.12.30.) 
 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről (Magyar Közlöny, 2011.12.30.) 
 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 
(Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
az otthonteremtési kamattámogatásról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a Nemzeti Jogszabálytárról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről (Magyar 
Közlöny, 2011.12.29.) 
 

334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával 
kapcsolatos módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az 
átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal 
összefüggő módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
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328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
(Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 
szabályokról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.28.) 
 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról (Magyar Közlöny, 2011.12.27.) 
 

319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes 
foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról  
 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról (Magyar 
Közlöny, 2011.12.23.) 
 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (Magyar Közlöny, 
2011.12.23.) 
 

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, 
valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának 
jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra 
vonatkozó részletes szabályokról (Magyar Közlöny, 2011.12.23.) 
 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 
2011.12.23.) 
 

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a tervpályázati eljárások szabályairól (Magyar Közlöny, 2011.12.23.) 
 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a történelmi emlékhelyekről (Magyar Közlöny, 2011.12.23.) 
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302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről (Magyar Közlöny, 2011.12.23.) 
 

299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi 
elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről (Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

 
291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 

a dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának 
részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 
(Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról (Magyar Közlöny, 2011.12.22.) 
 

276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 
az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar 
Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő kormányrendeletek 
módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.20.) 
 

268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelet 
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
(Magyar Közlöny, 2011.12.16.) 
 

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.07.) 
 

257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 
módosításáról (Magyar Közlöny, 2011.12.06.)(Nemzetgazdasági Közlöny, 
2011.12.30.) 
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256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 
a lakásépítési támogatásról (Magyar Közlöny, 2011.12.06.)(Nemzetgazdasági 
Közlöny, 2011.12.30.) 

 
 

MINISZTERI RENDELETEK : 

 
69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 

a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő 
kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről (Magyar Közlöny, 
2011.12.30.) 
 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 

60/2011. (XII. 23.) BM rendelet 
a helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról (Magyar 
Közlöny, 2011.12.23.) 
 

59/2011. (XII. 23.) BM rendelet 
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.23.) 
 

58/2011. (XII. 23.) BM rendelet 
a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról (Magyar Közlöny, 
2011.12.23.) 

 
48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 

az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései 
minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról (Magyar Közlöny, 
2011.12.15.) 
 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 
a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről (Magyar Közlöny, 
2011.11.30.) 

 
39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet 

az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról (Magyar Közlöny, 2011.12.29.) 
 
 
 
 
 
 
Békés, 2012. január 20.   
  

Tárnok Lászlóné 
jegyző 

 


