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TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testülete 2011. október 20-i ülésére a fontosabb jogszabályi
változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. szeptemberi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos
lapjában:

TÖRVÉNYEK:
2011. évi CXXI. törvény
Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
Módosuló jogszabályok:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben szabályozott ajándékozási illeték alóli
mentesség szabályai kibővítésre kerültek.
• Mentes az ajándékozási illeték alól a Magyar Állam által a hiteladós lakása
megvásárlásával összefüggésben, a szociálisan rászorult természetes személy
hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett
követelés.
• A devizában felvett lakáscélú hitelből származó követelés, ha az a törvényben rögzített
árfolyamon végtörlesztő magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik.
• A pénzügyi intézmény által elengedett devizában felvett lakáscélú hitelből származó
követelés feltéve, hogy az adós és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy
főre eső havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének
kétszeresét, vagy a követelés biztosítékául szolgáló a magánszemély tulajdonában álló
lakásra a követelés elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést
folytattak le.
• A visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség köre kibővítésre került azon
esetkör vonatkozásában, ha a magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a
szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló
törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével történik.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklet 7.15. pontjának
esetében módosulnak az elengedett követelés, valamint az egyéb indokú adómentesség
szabályai.
Az illetékekről szóló törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényben módosulnak a tárgyánál fogva díjmentes
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának szabályai. A Magyar Állam a
szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló
törvény alapján történő lakásvásárlással, valamint a devizában felvett lakáscélú hitelből
származó követelés törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztésével összefüggésben
kezdeményezett jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom
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törlésére irányuló eljárás, a vételi jog bejegyzésére irányuló eljárás, valamint a Nemzeti
eszközkezelő Zrt. javára történő vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás tárgyánál
fogva a díjmentes eljárások közé tartozik.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
lehetővé teszi a törlesztő részletek teljes összegének előterjesztését, a jogszabályban
meghatározott rögzített árfolyamon.
• A törvényben meghatározott árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény akkor
köteles, ha a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott
árfolyam a törvényben rögzített árfolyamnál nem volt magasabb.
• A kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény főszabály szerint 2011. június 30-ig napjáig
nem mondta fel.
• A végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentést a hitelfelvevő 2011. december 30.
napjáig a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény
részére benyújtja.
• A végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik áthidaló
vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás, annak végtörlesztését a hitelfelvevő az
igénybejelentéssel egyidejűleg vállalja, valamint a végtörlesztés az igénybejelentéstől
számított 60 napon belül megtörténik.
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása
alapján a jelzálog-hitelintézet jogosult az előtörlesztés miatt keletkezett költségeinek
megtérítésére. Fogyasztónak nyújtott hitel esetében az előtörlesztésre a fogyasztóknak
nyújtott hitelről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása értelmében, ha
a hiteladós előtörlesztést teljesít, az előtörlesztett összeget a devizakölcsön előtörlesztéseként
kell elszámolni. A pénzügyi intézmény a teljes előtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha
az előtörlesztett összeg a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelszerződésből eredő tartozás
teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére annak
tényleges elszámolásakor a pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyamon
kerülhet sor.
A törvény 2011. szeptember 29-én lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát veszti.
(MK. 2011. évi 110. szám)
2011. évi CXXII. törvény
A központi hitelinformációs rendszerről (KHR)
Az Országgyűlés a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás létrehozásának, a hitelképesség megalapozottabb megítélésének, túlzott mértékű lakossági
eladósodás csökkentésének, a pénzpiac biztonságosabb működésének, valamint a hitelezési
kockázat csökkentésének, összességében a társadalom egésze gazdasági és pénzügyi
stabilitásának elősegítése érdekében alkotta a törvényt. A központi hitelinformációs rendszer
célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei
teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a
referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.
(MK. 2011. évi 110. szám)
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2011. évi CXXIII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú
módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól
Azon összeget, amelyre az adózó – e törvény hatálybalépését megelőzően utoljára esedékes,
benyújtott ÁFA bevallásában kizárólag a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó
adóként szerepeltetett összeg miatt – visszaigénylési jogát nem érvényesíthette, az adózó
2011. október 20. napjáig az állami adóhatósághoz – az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon – benyújtott kérelmében igényelheti vissza, vagy e határidőtől függetlenül a
rá vonatkozó szabályok szerinti bevallásában a fizetendő adót csökkentő tételként
elszámolhatja, illetve bevallásában visszaigénylési jogát érvényesítheti. A kérelem
bevallásnak minősül. A kérelem benyújtására előírt határidő jogvesztő, igazolási kérelem
benyújtásának nincs helye. Ha az adózó visszaigénylési jogát a kérelem benyújtásával
érvényesíti, akkor benyújtott bevallásában a visszaigényelt összeget a fizetendő adót
csökkentő tételként nem számolhatja el, valamint a visszaigényelt ÁFA-t 30 napon belül, ha a
visszaigényelt összeg az egymillió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. Az
adóhatóság a visszaigényelt összegre visszatartási jogot gyakorolhat.
Az adózó 2011. október 20. napjáig benyújtott kérelmében az e törvény hatálybalépése előtti
időszakra vonatkozó bevallásának kizárólag a korábban megállapított jogkövetkezmények
felülvizsgálata céljából ismételt ellenőrzését kérheti az állami adóhatóságtól, ha a korábbi
ellenőrzés alapján az e törvénnyel hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezések
alkalmazása miatt terhére jogerős határozattal adóbírság, késedelmi pótlék került
megállapításra.
(MK. 2011. évi 110. szám)
2011. évi CXXVI. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
A jogszabályváltozás önkormányzatot érintő jelentősebb változásai:
•

A területileg illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete a törvény
módosítása alapján rendeletben határozza meg a távhőszolgáltatási csatlakozási díjat, a
távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági
felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó,
a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.

•

A területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője, megküldi véleményezésre a
távhőszolgáltató üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi hatóságnak; jóváhagyja a
távhőszolgáltató által kidolgozott üzletszabályzatot; ellenőrzi a távhőszolgáltató
tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak betartása szempontjából; az ellenőrzési
feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig eseti és rendszeres információt
kérni, az iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti
titkot tartalmazó iratokat is; és határozatában elrendelheti a felhasználási helyre
történő bejutást.
Az önkormányzat jegyzőjének eljárása során az ügyintézési határidő két hónap. Az
önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. A bíróság az
önkormányzat jegyzőjének döntését jogosult megváltoztatni.

•

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a
külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz)
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díját - mint legmagasabb hatósági árat -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási
feltételeit a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter
rendeletben állapítja meg.
A hatósági árat a miniszter javaslat hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a
miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 90 napon belül tegye meg javaslatát. A
Hivatal a javaslat kialakításához bekéri az érintett önkormányzatok
képviselőtestületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. A
képviselőtestület a Hivatal által megjelölt, 30 napnál nem rövidebb határidőn belül
adja meg állásfoglalását. A határidőbe a képviselőtestület állásfoglalása kiadásának
időtartama nem számít be.
Az engedélyes, illetve az értékesítő köteles a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és
adatot megadni, amely a Hivatal árfelügyeleti és hatósági árelőkészítő
tevékenységéhez szükséges. Az engedélyes, illetve az értékesítő a Hivatal által
megjelölt, 15 napnál nem rövidebb határidőn belül adja meg tájékoztatását, illetve
szolgáltat adatokat. Az értékesítő az adatszolgáltatással egyidejűleg legalább a
távhőárra és a távhőmennyiségre vonatkozó adatokat az érintett távhőszolgáltató
részére is megküldi.
A hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. A
hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak
meg, vagy ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.
A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott
módon lehet eltérni. A hatósági árnak a szerződés megkötése után bekövetkező
változása esetén a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik, a
felek azonban az új ártól lefelé - közös megegyezéssel - eltérhetnek. E rendelkezések
alkalmazásában szerződés alatt az értékesítő és a távhőszolgáltató közötti szerződést,
valamint a távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval vagy a külön kezelt
intézménnyel kötött közüzemi szerződést kell érteni.
(MK. 2011. évi 112. szám)
2011. évi CXXVIII. törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
A törvény – összhangban Magyarország új Alaptörvényével – a minősített időszakok
rendszerének megújításával, illetve a bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli
intézkedések megteremtésével garantálja az ország területén élő lakosság életének,
vagyonának biztonságát.
Újra létrejönnek az állami tűzoltóságok
A jelenleg hatályos tűzvédelmi törvény értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az
önkormányzat intézményeként működik, ami magával hozza az intézményi függőséget. Az
újonnan elfogadott törvénnyel azonban a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnik,
helyébe az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság
lép. A törvény a tűzvédelem állami kézbe helyezésével számos problémát old meg, elősegíti a
helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer
létrejöttét. Az állami tűzoltóság a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, az
erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával hatékonyabb
tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források ésszerű felhasználását teszi lehetővé.
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A megelőzés fontossága
Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai is bizonyították, hogy nélkülözhetetlen a védelmi
igazgatás területi és helyi szintjén az irányítási jogosítványok megújítása annak érdekében,
hogy a szükséges megelőző intézkedések meghozatala szervezettebben, gördülékenyebben
történjen. Fontos, hogy közvetlenül az adott eseményt megelőzően sor kerüljön olyan
intézkedésekre és döntésekre, amelyek segítségével könnyebben és gyorsabban kezelhetők a
veszélyhelyzetek. Ez a megelőző időszak lehetőséget biztosít arra, hogy egy előre kidolgozott
terv alapján azonnal intézkedés szülessen az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása
érdekében.
A polgári védelmi kötelezettség
Az új katasztrófavédelmi törvény meghatározza az Alaptörvényben is nevesített polgári
védelmi kötelezettséget is, kiegészíti a „katasztrófavédelmi feladatok” ellátásával, lefekteti – a
többi között a személyesen teljesítendő, illetve vagyoni szolgáltatás területén is – e
kötelezettség részletszabályait. Változnak a polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség
szabályai.
Képzett közbiztonsági referens
A 2010. május-júniusi árvizek során bebizonyosodott: a hatékony védekezéshez
elengedhetetlen, hogy a védekezésért helyi szinten felelős személyek rendelkezzenek alapvető
katasztrófavédelmi ismeretekkel. A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak
támogatása valósul meg a képzett közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A
közbiztonsági referensek közvetlenül segítenék az önkormányzatok katasztrófák elleni
felkészülési, mentési, védekezési tevékenységét, valamint rendelkeznének honvédelmi
ismeretekkel is.
Iparbiztonság és katasztrófavédelmi bírság
A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében a törvény bevezeti a kisebb súlyú
jogsértéseket szankcionáló katasztrófavédelmi bírság jogintézményét. A bírság a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek esetében javítja az üzemeltetői kötelezettségek teljesítését.
A katasztrófavédelem 2007 óta rendelkezik hatósági jogosítványokkal a közúti veszélyesáruszállítás ellenőrzésére vonatkozóan, január elsejétől ez a jogkör a vízi, légi és vasúti szállításra
is kiterjed majd. A törvény szerint az új típusú veszélyhelyzeti irányítási rendszerben
megalakuló egységes iparbiztonsági hatósága megelőzési munka keretében szigorú hatósági
felügyeletet lát majd el, amelyben jelentős szerepet kap a szankciók körének bővítése a
veszélyes áruk szállítása terén. A törvény megteremti annak lehetőségét is, hogy a
katasztrófavédelmi hatóság a veszélyesáru-szállítás szabályainak megszegése esetén bírságot
szabhasson ki.
A törvény alapján a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek és a küszöbérték alatti üzemek
üzemeltetői, valamint a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti
veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek kötelesek
katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi
szervének. A hozzájárulásból származó bevétel műszaki-technikai eszközök, felszerelések
beszerzése, fejlesztése, felújítása és objektumok létesítése céljára, védekezési kiadásokra,
közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére,
felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására használható fel.
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Polgármester feladatai
A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés
feladatait. E feladatok végrehajtására közfoglalkoztatási támogatást igényelhet.
A polgármester a felkészülés keretében felelős a települési veszély-elhárítási tervek
elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a
biztosításáért. Irányítja a védekezésre való felkészítést, gyakorolja katasztrófavédelmi
ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv
hatáskörébe, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési,
kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be.
Felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet
megalakításáért, gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére
a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról. A
gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen
alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás
feltételeinek biztosítását, biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén
lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését, részt vesz a feladatainak
ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken.
Kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő
közbiztonsági referenst.
A polgármester a településen a védekezés során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai
iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet.
Halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez
szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság
elnökét. A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem
érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, szervezi és irányítja a lakosság
védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését. Szervezi és irányítja
az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő
ellátását. A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján - vagy
halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - elrendeli a települési polgári
védelmi szervezetek alkalmazását, együttműködik más települések polgármestereivel, a
védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.
(MK. 2011. évi 113. szám)
2011. évi CXXIX. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy
az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot, az ajánlatkérő a
közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli
ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő köteles olyan gazdasági szereplők részére
ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek, és
amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit megítélése szerint feltehetőleg
teljesíteni tudják. Ilyen esetben az ajánlattételi határidő minimális időtartama a felhívás
megküldésétől számított tizenöt nap. A módosított jogszabályt a hatálybalépését követően
megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni
(MK. 2011. évi 116. szám)
6.

ORSZÁGGYŰLÉS, KORMÁNY HATÁROZAT:
66/2011. (IX.29.) OGY határozat
A magyar nyelv napjáról
Az Országgyűlés, a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és
nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar
nyelv napjává nyilvánítja. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és
egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nemzeti kulturális örökségünk talpkövének számító
nemzeti nyelvünk megbecsülésének kinyilvánításaként 2011-től kezdve ezt a napot közösen,
méltó keretek között ünnepeljék meg.
(MK. 2011. évi 111. szám)
Békés, 2011.október 12.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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