OTTHONUNK
Részvétnyilvánítás
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Ujj Attila, a LOSZ elnökhelyettese, a LÉTÉSZ elnökségi
tagja 2012. március 5.-én váratlanul elhunyt.
Ujj Attilának, a lakásszövetkezeti mozgalom kiemelkedő tagjának halálhíre valamennyi kollégáját, barátját, tisztségviselőjét elszomorította, és ez úton is részvétünket fejezzük ki családjának és hozzátartozóinak, gyászukban közösen osztozunk.
Ujj Attila 1941. október 11-én született Kispesten, közép és felsőfokú tanulmányai során az építész szakmához kötődött, de munkássága csaknem töretlenül a lakásszövetkezeti tevékenységhez fűződött. Lakásszövetkezeti tisztségviselőként kapcsolódott be a mozgalomba és a Budapesti Fogyasztási és Lakásszövetkezeti Szövetség megalakulásának pillanatától (1966) vezető tisztségviselőként dolgozott. 1986. szeptember 1-jétől önálló szövetséggé alakult át, a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetségének elnöke lett és ebből a munkakörből ment nyugdíjba is.
Nyugdíjas évei alatt azonban nem tudott elszakadni a lakásszövetkezeti ágazattól. 2010. évi LÉTÉSZ tisztújításkor ugyan a szövetség első számú vezetői tisztségét nem vállalta, de továbbra is elnökség tagjaként töretlenül dolgozott a lakásszövetkezeti,
társasházi házkezelő szervezetek működésének jobbításáért, az általuk képviselt tagok érdekeinek érvényesítéséért.
Halálhíre mindenkit meglepett és nehéz feldolgozni hiányát.
A LOSZ és a LÉTÉSZ saját halottjának tekinti, temetéséről a családdal összefogva a későbbiekben történik intézkedés.
Vass Ferenc sk. 				
LÉTÉSZ elnökelnök 			

							
								

HÍREK
2012. január 1-től változtak
a lakásbérlet adózásának szabályai
Az Szja törvény 2012. január 1-től hatályos módosítása lehetővé teszi, hogy a lakást bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhassa a más településen általa bérbevett lakás
ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a kivett
lakás bérleti díjának levonását két feltételhez köti. Egyfelől mind a
bérbeadás, mind a bérbevétel időtartamának meg kell haladnia a
90 napot, másfelől a magánszemély a kifizetett lakbért költségként
nem számolhatja el, és azt számára még részben sem téríthetik
meg. A módosító törvény indokolása szerint az intézkedés a magánszemélyek mobilitásának ösztönzését célozza.

2012. január 1-től
lakásépítési támogatás lép a szoc.pol helyébe
Mire lehet igénybe venni a lakásépítési támogatást?
A vonatkozó [256/2011. (XII.6.) számú] kormányrendelet értelmében a lakásépítési támogatás olyan központi költségvetésből
származó vissza nem térítendő állami támogatás, amelyet a Magyarország területén 2010.01.01-jét követően kiadott építési
engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, vagy ezt az időpontot követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező
új lakás vásárlásához lehet igénybe venni.
Mi a lakásépítési támogatás igénylésének alapvető feltétele?
A támogatást csak abban az esetben lehet igényelni, ha
- építés esetén az ÁFA nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség;
- vásárlás esetén pedig az ÁFA és a telekár nélkül meghatározott,
a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre
jutó vételár nem haladja meg a 300.000,- Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350.000,- Ft-ot.
Ki igényelheti a támogatást?
- A magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgár
jogai illetnek meg,
aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás
jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel
rendelkezik,

Farkas Tamás sk.
LOSZ elnök

- a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
- a hontalan személy, illetve
- a menekült vagy oltalmazott jogállású személy.
Mik a támogatás igénylésének további feltételei?
A rendelet a lakásépítési támogatás igénylésének egy sor feltételt szab, így többek közt meghatározza, hogy mely gyermekek
vehetőek számításba a támogatás összegének meghatározásakor,
illetve hogy a lakásszerzés milyen kondíciók mellett történhet. Ez
utóbbi körében két fontos szabályt kell megemlíteni:
- új lakás vásárlásához lakásépítési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- a támogatással épített, vásárolt lakásban az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell
rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét
félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell
rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen
kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

Módosult munkajogi szabályok
2012. január 1-től változtak a pótszabadság, a szülési szabadság és a munkából távolmaradás szabályai. Az Országgyűlés 2011 decemberének végén fogadta el az új Munka
Törvénykönyvét, amely 2012. július 1-ével lép hatályba. Addig az időpontig a régi Mt. alkalmazandó, aminek szövege
több ponton módosult 2012. év elején.
Immár nemcsak az egyik, hanem mindkét szülőnek jár gyermekeik
után pótszabadság. Tehát pl. két gyermek esetén mind az anya,
mind az apa jogosulttá vált négy-négy nap pótszabadságra.
Szülési szabadság jár annak a nőnek is, aki gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett. A szülési szabadság tartamát
munkában töltött időnek kell tekinteni.
A munkavállaló mentesül munkavégzési kötelezettsége alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok
miatt indokolt távolléte időtartamára. Erre az időtartamra számára
távolléti díj jár.

Végelszámolás, felszámolás és csődeljárás
alá vonhatók az alapítványok és egyesületek
Az új Civiltörvény 2012. január 1-től az egyesületekre, alapítványokra és civil társaságokra is kiterjesztette a gazdálkodó szervezetek megszűnésére vonatkozó szabályokat.

folytatás a 39. oldalon

HÍREK folytatása
Az új Civiltörvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény) 2012. január 1-i hatállyal megteremtette a civil szervezetek felszámolásának, végelszámolásának és
csődeljárás alá vonásának lehetőségét. A jogszabály a végelszámolási eljárásra bizonyos eltérésekkel a Cégtörvény rendelkezéseit, a felszámolási és csődeljárásra pedig a Csődtörvény szabályait
rendeli alkalmazni.
Végelszámolás során a civil szervezet székhelye szerinti törvényszék jár el. Egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatásának
nincs helye. A (kényszer-)végelszámolás közzétételét követően
a civil szervezetnek haladéktalanul el kell különítenie az eljárás
költségeinek fedezetét. Az eljáró bíróság az alapítványt a Ptk.-ban
meghatározott esetekben – meghatározott cél megvalósult, meghatározott idő eltelt, illetve feltétel bekövetkezett – (kényszer-)
végelszámolási eljárás lefolytatását követően törli a nyilvántartásból.
Csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor a civil szervezetnek szintén el kell különítenie az eljárás ráfordításait fedező
összeget. A Civiltörvény a fizetési haladék tekintetében kedvezőbb
határidőt állapít meg a csőd- és a felszámolási eljárás általános
szabályainál, ugyanis míg a Csődtörvény alapján az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére 30 napos határidő engedélyezhető,
addig civil szervezetek esetében a bíróság 90 napos fizetési haladékot biztosíthat az adós számára.

Az Országos Bírósági Hivatal közleménye
a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról
Azok a civil szervezetek, amelyek a törvény előírása szerint
2012. június 30-a előtt kell, hogy eleget tegyenek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségüknek, a beszámolót és közhasznúsági jelentést papír alapon kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
részére. (2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdés) /
MTI/
Fontos, hogy az alábbi technikai előírások betartásával nyújtsák be
a beszámolót és a közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú, 80g/
m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír mindkét oldalán folyamatosan kitöltve. Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése)
és a bíróságok központi honlapján (országos névjegyzékben) történő közzététel elősegítése érdekében van szükség.
Kérjük a szervezeteket, hogy elsősorban postai úton, tértivevényes
levélben juttassák el a dokumentumokat az alábbi címre:
Országos Bírósági Hivatal - Budapest 1363 Pf. 24/1.
A borítékon tüntessék fel: Beszámoló
Az OBH lehetőséget biztosít a beszámolók és közhasznúsági jelentések személyes beadására is, az alábbi helyen: Országos Bírósági
Hivatal - Országos Nyilvántartások Iroda Budapest, V. Szalay u.
16. , Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.15 - 12.00 óra, Szerda: 08.15 12.00 óra, Péntek 08.15 - 12.00 óra
Kiadó: Országos Bírósági Hivatal

FELHÍVÁS
Tisztelt lakásszövetkezeti Tagunk, társasházi Tulajdonosunk!
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Bizonyára találkozott már lakásszövetkezeti, társasházi témáról
szóló megkereséssel, s talán Ön is lakásszövetkezeti vagy társasházi lakásban lakik. A családi, munkahelyi közéleti tevékenységében, beszélgetéseiben a lakhatással összefüggő lakásszövetkezeti,
társasházi kérdések során felmerült-e Önben, hogy ezek a házkezelő szervezetek milyen gondokkal, problémákkal küzdenek, sok
esetben tagi/tulajdonosi közönnyel számolnak!
A mindennapi kiadásaik között a lakásszövetkezeti üzemeltetési,
felújítási, ill. társasházi közös költség megfizetések során, a ráfordításos (nem nyereségtartalmú) kalkuláció miatt gyakran nem
nyújtanak fedezetet e házkezelő szervezeteknél ezek a bevételek
olyan tevékenységek finanszírozására, mint az e területen tevékenykedő tisztségviselők (igazgatósági, felügyelő, számvizsgáló
bizottsági tagok), munkavállalók (rész- vagy teljes munkaidősök)
oktatása, továbbképzése, szakmai fejlődésük támogatása, tapasz-

OTTHONUNK
talatcseréken való részvétele vagy a lakásszövetkezeti tagok, társasházi tulajdonosok fogyasztóvédelmi érdekképviselete.
A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
2000. májusában ilyen célú tevékenységek biztosítása, támogatása érdekében hozta létre az Otthonunk Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítványt, amely a már több mint 3 éves működése után
jogosulttá vált az Ön által befizetett személyi jövedelemadó 1%ának alapítvány javára történő átengedésére. A közhasznú alapítvány az elmúlt évben már jelentős – több százezer forint – támogatást is folyósítani tudott, így többek között az árvízkárosultakat,
lakásszövetkezetek, társasházak tisztségviselői továbbképzését,
szakmai, civil szövetségek nemzetközi kapcsolatépítését támogatta, illetve számítógépes konfigurációkat juttatott lakásszövetkezetek, társasházak részére stb. Egyidejűleg azonban az alapítvány
kialakította jövőbeni cselekvési és támogatási elképzeléseit. Mit
tett és mit kíván tenni az alapítvány?
- a lakásszövetkezeti, társasházak házkezelési, ingatlankezelési
szakmai képzésében résztvevők képzési díját támogatja,
- oktatást, továbbképzést, informatikai hálózatfejlesztést, szakmai tapasztalatcserét, programokat szervez, az abban résztvevők
részvételi díját támogatja,
- országos terjesztésű szakmai lapot, az alapító LOSZ „Otthonunk”
című havi lapjának, illetve évenkénti szakmai köteteinek kiadási
költségeit támogatja, szorgalmazza e havi lap, ill. kiadványok fejlesztését, mind szélesebb körű hozzáférésének biztosítását,
- lakóépület üzemeltetéssel összefüggő, igénybevett közüzemi
szolgáltatások (használati ivóvíz, fűtés, gáz, villamos energia,
kommunális szemételszállítás stb.) fogyasztói érdekvédelme, díjtarifák felülvizsgálata, indokolt áremelések elleni fellépés,
- lakásszövetkezeti, társasházi területi szakmai érdekképviseletek,
civil szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének támogatása,
a civil szervezetek erősödésének elősegítése.
Mindezek az alapítvány céljaival, feladataival összhangban álló tevékenységek elősegítése érdekében mit tehet Ön? A 2012. május
hó közepéig elkészítendő elmúlt évi személyi jövedelemadójának
bevallásakor úgy rendelkezik, hogy személyi jövedelemadója 1%-a
az Otthonunk Alapítvány javára történjen.
Az alapítványt a közadakozás tartja fenn, de egyre több lakásszövetkezet, társasház, lakásügyben érdekelt civil szervezet vár tőle
támogatást, segítséget. Ezt csak akkor tudja nyújtani, ha Ön sok
együtt érző társával adófizetőként adója 1%-ának felhasználásával
támogatja azt, akinek ez által ez a – számunkra létfontosságú –
segítség, támogatás egy fillérjébe sem kerül.
Kérjük, ne hagyja ki az Otthonunk Alapítvány támogatási lehetőségét, éljen jogával, ajánlja fel befizetett adója 1%-át alapítványunk
javára, hogy legyen forrásunk a fentiekben vázolt céljaink biztosításához, segítségnyújtáshoz.
Otthonunk Alapítvány Kuratóriuma

EZZEL A NYILATKOZATTAL RENDLEKEZZEN
ÖN ADÓJA EGY SZÁZALÉKÁRÓL!
Egy borítékba csak egy személy egy vagy két nyilatkozata kerülhet! A két nyilatkozat közül az egyik egyház javára, a másik
társadalmi szervezet javára szólhat. Ha ettől eltérő a boríték
tartalma, akkor mindkét nyilatkozat érvénytelen!
Hogyan juttathatja el nyilatkozatát az Adóhivatalnak?
Ha Ön önadózó, a rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó lezárt, nevével, címével és adóazonosító jelével ellátott borítékot az adóbevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje
meg az adóhivatalnak.
Ha jövedelemadóját munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot írja alá saját kezűleg a hátoldalon, olyan módon, hogy aláírása a leragasztott felületre is
átnyúljon! Az aláírt borítékot legkésőbb május 10-ig adja át
munkáltatójának, aki köteles azt az adóhivatalnak eljuttatni.
Fontos! A keretezés mentén kivágandó, nem összehajtható!

OTTHONUNK
A LOSZ Küldöttgyűlésével egybekapcsolt
ENSZ Szövetkezeti Világév 2012.

ünnepségével egyidejűleg megrendezésre kerülő
konferencia szakmai nap programja 2012. május 7-9.
2012. május 7. (hétfő)
09.00 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 11.00 LOSZ Küldöttgyűlés (külön részletes
program csak küldötteknek)
11.00 – 11.05 Kávészünet
11.15 – 13.30 Az ENSZ által meghirdetett Szövetkezeti
Világév 2012 lakásszövetkezeti megemlékezése
12.30 – 13.30 Ebéd
13.30 – 21.00 Látogatás Etyekre a Korda Filmstúdió és
Látogatóközpntba
2012. május 8. (kedd)
09.00 – 15.00 Konferencia
- Energiahatékonyság és Épületenergetika az EU irányelvek tükrében - Marten Lilja, CECODHAS
- A hazai építés és lakásügy EU irányelvekhez való igazodása - Szaló Péter
- Nemzeti energiastratégia az EU irányelvek hazai érvényesítése - Kovács Pál
- Kávészünet
- A hazai lakásállomány környezetvédelmi és energetikai helyzete, elvárásai - Bencsik János
- Esettanulmány hazai EU forrással megvalósult épületenergetikai programról - Lagross Kft.
- Ebéd
- Épületenergetikai tapasztalatok Németországban - Dr.
Axel Viehweger
- LOSZ kapcsolódása az energiastratégiai és épületenergetikai programhoz - Farkas Tamás
- Kávészünet
- Pódiumbeszélgetés
- Konferenciazárás
(A Szövetkezeti Világév 2012 ünnepsége és a konferencia magyar-angol nyelvű tolmácsolással zajlik.)
2012. május 9. (szerda)
09.00 – 12.00 Szakmai nap ágazati kérdésekről
- Kintlévőségkezelés
- Folyamatban lévő pályázatok helyzete
- Otthonteremtési stratégia tárgyévi programja
- Tisztségviselők továbbképzése
- LOSZ tárgyévi programok
12.00 Ebéd, hazautazás

Rendelkező nyilatkozat
A befizetett adó egy százalékáról

JELENTKEZÉSI LAP
a LOSZ rendezésében Herceghalom Abacus Hotelben (2053
Herceghalom, Gesztenyés út 3.) LOSZ küldöttgyűlésével ös�szekapcsolt szövetkezeti világév 2012 lakásszövetkezeti központi ünnepségére és azzal egyidejűleg megrendezésre kerülő
konferenciára és szakmai napra
A jelentkezési lapot nem küldöttek töltsék ki és egy résztvevő
csak egy jelentkezési lapot töltsön ki !
Időpont: 2012. május 7-9. (hétfő-szerda)
Helyszín: Abacus Hotel, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.
Név: ……………..…………..............................................................
Cím ………………………………………………………………………………………………
Résztvevő neve:

................................…………………………….

Részvételi díj szállással:
(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit)		
40.000.- Ft/fő (áfával)

Részvételi díj szállással, nem LOSZ tag esetén:
80.000.- Ft/fő (áfával)

Szállás nélküli részvételi díj:
30.000.- Ft/fő (áfával)

Szállás nélküli részvételi díj nem LOSZ tag esetén:
60.000.- Ft/fő (áfával)

Egyágyas szoba felára (2 éjszakára):
17.000.- Ft/fő (áfával)

A megjelölt részvételi díj átutalandó együttes összege (áfával):
….......................………….Ft
A jelentkezési lapot a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) címére (1146 Budapest, Hermina út 57.)
vagy a 06/1 331-1396 faxszámra, illetve internetes letöltés esetén a losz@losz.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.
Tudomásul vesszük, hogy a rendezvény részvételi díját a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg (de legkésőbb 2012. április 15-ig) a LOSZ 65100149-10013852 számú számlájára át kell
utalnunk. A részvételi díj a rendezvény napjaira nem osztható
fel, és a szállás másra nem ruházható át.
Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban a lakásszövetkezet nevét és székhelyét (település neve) is feltüntetni, illetve a
részvételi díjról a számlát az alábbi név, címre kéri a jelentkező
kiállítani:
Név: ……………………………

A kedvezményezett alapítvány adószáma: 18101890-2-42
A kedvezményezett alapítvány neve: „OTTHONUNK” Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány
Tudnivalók: Ezzel a nyilatkozattal az „OTTHONUNK” Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány javára rendelkezhet.
Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, különben rendelkezése
érvénytelen. A rovatok kitöltését már elvégeztük.
Fontos: A nyilatkozatot tegye szabvány méretű borítékba,
amely éppen meghaladja a rendelkező nyilatkozat méretét! A
borítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és
adóazonosító jelét! Ha egy egyház számára is kíván rendelkezni adója másik egy százalékáról, akkor az e célból kitöltött másik rendelkező nyilatkozatot is tegye ugyanebbe a borítékba,
majd zárja le és csatolja bevallásához!

Cím: …………………………….
Figyelem! Visszajelzést csak azoknak küldünk, akiknek a jelentkezését esetleges helyhiány miatt nem áll módunkban elfogadni! Részvételi díjat nem utalunk vissza!
A számlát a küldő (a fentiekben megjelölt) lakásszövetkezet,
társasház részére állítjuk ki és a végleges programmal együtt
a regisztrációnál adjuk át.
2012. …………………..
…..................................................
küldő lakásszövetkezet (társasház)
cégszerű aláírás

OTTHONUNK
Magyar Közlönyben megjelent

a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok
(2011. december 20-tól – 2012. február 29-ig)
273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet
MK 155. szám
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó
részletes szabályokról
24/2011. (XII.20.) MNB rendelet
MK 155. szám
A jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60.
§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. § A jegybanki alapkamat mértéke 7,00 %.
2. § (1) Ez a rendelet 2011. december 21-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló
17/2011. (XI.29.) MNB rendelet.
2011. évi CLXXX. Törvény		
MK 157. szám
A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi
tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CLXXI. törvény 		
MK 157. szám
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
298/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
MK 157. szám
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról
299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
MK 157. szám
A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről.
36/2011. (XII.23.) KIM rendelet
MK 158. szám
Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról
2011. évi CLXXXVIII. törvény		
MK 161. szám
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
2011. évi CLXXIX. törvény		
MK 161. szám
Magyarország helyi önkormányzatairól
323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet
MK 161. szám
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá
tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
331/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
MK 162. szám
Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról
335/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
MK 162. szám
A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről
338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
MK 163. szám
A nemzeti Jogszabálytárról
341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
MK 163. szám
Az otthonteremtési kamattámogatásról
62/2011. (XII.29.) BM rendelet		
MK 163. szám
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

63/2011. (XII.29.) BM rendelet		
MK 163. szám
A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
38/2011. (XII.29.) KIM rendelet
MK 163. szám
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet és a számviteli törvény
szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet módosításáról
39/2011. (XII.29.) KIM rendelet
MK 163. szám
Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
MK 164. szám
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
2011. évi CCI. törvény			
MK 165. szám
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
40/2011. (XII.30.) KIM rendelet
MK 165. szám
A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
41/2011. (XII.30.) KIM rendelet
MK 165. szám
Az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek
módosításáról
1518/2011. (XII.30.) Korm. határozat MK 165. szám
A civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről
2011. évi CCIX. törvény			
MK 166. szám
A víziközmű-szolgáltatásról
373/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
MK 166. szám
A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
43/2011. (XII.31.) KIM rendelet
MK 166. szám
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet módosításáról
2012. évi I. törvény			
MK 2. szám
A munka törvénykönyvéről
2012. évi II. törvény			
MK 2. szám
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
1/2012. (I.26.) NGM rendelet		
MK 9. szám
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
1013/2012. (I.26.) Korm. határozat
MK 9. szám
A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzését elősegítő
kiegészítő munkáltatói kompenzáció előkészítéséről
5/2012. (II.16.) KIM rendelet		
MK 18. szám
A Nemzeti Együttműködési alappal kapcsolatos egyes kérdésekről
10/2012. (II.29.) KIM rendelet		
MK 24. szám
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról
11/2012. (II.29.) KIM rendelet		
MK 24. szám
A civil szerveztek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól
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