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Sorszám: I/2. 
TÁJÉKOZTATÓ 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról1 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. augusztusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából 
– az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában: 
 
228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 
(MK 2012. évi 110. szám, 2012. augusztus 23.) 

A kormányrendelet, pontosította a KRESZ egyes rendelkezéseit. A szabályozás célja, hogy az 
előírások az érthető és betartható követelmények meghatározásával a közlekedés biztonságát javítsák. 
Már augusztusban hatályba lépett a várakozási tilalom enyhítése: az útmenti ingatlan előtt a behajtást 
akadályozva parkolók nem bírságolhatók, ha a megálláshoz az ingatlan tulajdonosa (vagy az azzal 
rendelkezni jogosult) hozzájárulását adta. 

A KRESZ idén szeptembertől érvényes módosítása egyértelműen kimondja, hogy tilos a közúti 
közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni és az ellenőrzés eredményét befolyásolni. 
A határozott tilalom megállítja a sebességellenőrzés meghiúsítására alkalmas, így közlekedésbiztonsági 
kockázatot hordozó lézerblokkolók további terjedését. Az új szabályozás rögzíti, hogy az ellenőrzést 
előrejelző eszközök alkalmazása megengedett. Újdonság a torlódásoknál alkalmazandó biztonsági 
folyosó, vagyis az, hogy szeptembertől a két vagy több sávos autópályákon és autóutakon közlekedőknek 
torlódáshoz érve a legbelső sávban balra, míg a többi sávokban szorosan jobbra kell húzódniuk. A 
forgalmat ellenőrző, útfenntartó, vagy balesetet szenvedett személyek, műszaki hibás járművek mentését 
végző gépkocsik így komolyabb fennakadás nélkül, zökkenőmentesen haladhatnak tovább. A felszabadult 
pályarészen a megkülönböztető jelzést használó járművek is a terelővonalakat átlépve folytathatják 
útjukat. Az előírás az álló kocsisorok között szabályosan előre haladó motorkerékpárosok biztonságát is 
növeli. 

A KRESZ pontosításával baleset vagy egy gépkocsi kigyulladása esetén a nem érintett járművek 
vezetői kötelesek lesznek tőlük elvárható módon segítséget nyújtani, és ehhez a rendelkezésükre álló 
elsősegélynyújtó felszerelést vagy tűzoltó készüléket használni vagy átadni. A pontosítás nyomán a 
KRESZ szabályai alapján a felsorolt eszközök hiánya egy rutinellenőrzésen nem szankcionálható. Az 
elsősegélynyújtó felszerelés vagy az előírt tűzoltó készülék nélkül közlekedő jármű vezetője azonban egy 
baleset vagy tűzeset kapcsán felelősséggel tartozik a segítségnyújtás elmulasztásáért. A módosítás a 
közlekedők józan belátásában bízva csak az ésszerű és méltányos mértékben él a bírságolás eszközével. 
 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  
(MK 2012. évi 112. szám, 2012. augusztus 28.) 

A kormányrendelet a meghatározza a közoktatási információs rendszer (KIR) átalakítását, 
melynek célja naprakész, hiteles, a tervezéshez és a pedagógusok munkájához nélkülözhetetlen, könnyen 
kezelhető adatbázis kialakítása. Ennek érdekében egységes informatikai rendszer épül ki. A rendelet 
másik fontos intézkedése, hogy az állami intézményfenntartó központhoz kerül a pedagógusok állandó 
helyettesítő rendszerének működtetése. Az egyházi és magánintézmények fenntartóit érintő finanszírozási 
rendszer – jövő évre tervezett – átalakításáig a kormányrendelet csökkenti a fenntartók adminisztrációs 
terheit, átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi az állami támogatás felhasználásának ellenőrzését. A tervezet 
egységesen meghatározza a térítési díjfizetési kötelezettséget a nappali képzésben és a felnőttoktatásban. 
Tandíjat azokban az iskolában, kollégiumban szedhetnek, melyek az intézmény pedagógiai programjában, 
helyi tantervében meghatározott nevelési és oktatási feladatokhoz képest többletszolgáltatást nyújtanak. 
Az egyházi és a magánintézmények is a kötelező feladatellátáson túli szolgáltatásaik igénybevételét tandíj 
fizetéséhez köthetik. Az intézkedés célja, hogy felszámolja azt a korábbi helyzetet, amikor is különféle 
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alapítványi hozzájárulások és egyéb színlelt szerződések alapján, fiktív jogcímeken fizettek a szülők az 
oktatásért. A rendelet egyértelműen meghatározza, hogy a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra, 
egy tanévben jutó hányadának hány százalékát kell vagy lehet kiszabni térítési díjként. A tandíj, 
tandíjkedvezmények, tandíjmentesség szabályozását viszont az intézmény fenntartójának hatáskörébe 
utalja.  
 
247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a 
közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. 
rendeletet módosításáról 
(MK 2012. évi 115. szám, 2012. augusztus 31.) 

A kormányrendelet alapján a mellékvízmérők hitelességi ideje az eddigi 6 év helyett 8 évre 
módosult. A hitelességi idő változása nem csak a jövőben beszerelendő vízmérőkre vonatkozik, hanem 
azokra a mellékvízmérőkre is, amelyek már be vannak építve, működnek, azonban még nem járt le a 
hitelességük szeptember 1-jén, a kormányrendelet hatálybalépésének napján. A főmérők hitelessége nem 
változott, az továbbra is 4 év. A mérésügyi törvény írja elő, hogy minden – számlázás alapját képező – 
fogyasztásmérőt hitelesíteni kell Minden mérőberendezés hitelesítését a Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatóság (volt OMH) végzi. A főmérő hitelességi idejét 4 évben, a mellékmérőét eddig 6 évben 
határozta meg a jogszabály. Az üzembe helyezésről, valamint a bélyegzéssel és zárral való ellátásról a 
szolgáltató gondoskodik. A mellékvízmérő üzembe helyezését, valamint bélyegzéssel és zárral való 
ellátását a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozó is 
elvégezheti. A mérők cseréjéről, hitelességéről továbbiakban a tulajdonosnak kell gondoskodni, de 
mellékmérők esetében a szolgáltató ügyfeleit nyilvántartása szerint levélben értesíti az adott időszakban 
lejáró vízmérő hitelességről. A mérők hitelességét a vízmérőkön található műanyag vagy alumínium 
plomba illetve a hitelesítést végző hatóság hitelesítéskor felhelyezett bélyegzése igazolja. 
 
28/2012. (IX.4.) NGM rendelet 
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
(MK 2012. évi 116. szám, 2012. szeptember 4.) 

- 2012. december 1. szombat munkanap lesz, viszont 2012. december 31., hétfő pihenőnap 
(szabadnap), 

- 2013. augusztus 24. szombat munkanap lesz, viszont 2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap 
(szabadnap), 

- 2013. december 7. szombat munkanap lesz, viszont 2013. december 24., kedd pihenőnap 
(szabadnap), 

- 2013. december 21. szombat munkanap lesz, viszont 2013. december 27., péntek pihenőnap 
(szabadnap). 

A módosítás nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti 
napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
munkarendjére. 
 
16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet 
A jegybanki alapkamat mértékéről  
(MK 2012. évi 112. szám, 2012. augusztus 28.) 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének döntése alapján a jegybanki alapkamat mértéke 2012. 
augusztus 29. napjától: 6,75 %.  
 
Békés, 2012. szeptember 20. 
 
  

Tárnok Lászlóné 
jegyző 


