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Sorszám: I/2. 

TÁJÉKOZTATÓ 
Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 01-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról1 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2011. októberi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása 
szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos 
lapjában: 

TÖRVÉNYEK: 

2011. évi CXXX. törvény 

Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról 

A Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog vagy a 
költségvetésben vállalt állami készfizető kezesség fedezetével fogyasztóval kötött deviza 
alapú kölcsönszerződés alapján teljesített teljes előtörlesztés (a továbbiakban: végtörlesztés) 
esetén a kölcsönszerződésből eredő követeléssel pénzügyi intézmény - amennyiben a 
meghatározott feltételek teljesülnek - a végtörlesztés forint összegének meghatározásakor 
svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 
JPY árfolyamot alkalmaz.  
Az árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha  

a) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott 
árfolyam a meghatározott árfolyamnál nem volt magasabb,  

b) a kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési 
árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 
szóló hatálybalépésének napjáig (2011. június 30.) nem mondta fel,  

c) a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevő 2011. 
december 30. napjáig a pénzügyi intézmény részére benyújtja,  

d) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik 
áthidaló vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás, annak végtörlesztését a 
hitelfelvevő az igénybejelentéssel egyidejűleg vállalja, valamint  

e) a végtörlesztés az igénybejelentés napját követő 60. napig megtörténik.  

A végtörlesztés egészben vagy részben történő teljesítése érdekében nyújtott kölcsön 
kizárólag forinthitel lehet. Ha a deviza alapú kölcsön folyósítása több részletben történik a 
folyósításoknál alkalmazott árfolyamok súlyozott átlagát kell figyelembe venni.  

Deviza alapú kölcsönszerződésnek minősül az a kölcsön is, ahol a törlesztés is devizában 
történik azzal, hogy ebben az esetben a végtörlesztést a fogyasztó forintban teljesítheti. 

A pénzügyi intézmény, az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvény, valamint ezen törvénnyel megállapított végtörlesztésre vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés érdekében egyoldalúan is módosíthatja a rendelkezések 
hatálybalépését megelőzően kötött deviza alapú kölcsönszerződés végtörlesztésre, valamint a 
költségek és díjak felszámítására vonatkozó rendelkezéseit az üzletszabályzat vagy az 
általános szerződési feltételek módosításával. Ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az 
általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé. A törvény 
                                                 
1( Legutolsó) figyelembe vett Magyar Közlöny: 2011. évi 138. szám 
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azon rendelkezést, hogy a végtörlesztés érdekében nyújtott kölcsön kizárólag forinthitel lehet 
nem kell alkalmazni azon kölcsönre, amelynél az írásbeli igénybejelentés október 15. előtt 
megtörtént. 

A végtörlesztésre fordított összeggel megegyező összeg köztehermentességével összefüggő 
rendelkezés értelmében vagyongyarapodás nem vélelmezhető és nem állapítható meg azon 
összeggel összefüggésben, amellyel egyező összeget a magánszemély végtörlesztés címén az 
őt terhelő tartozás kiegyenlítésére használ fel, vagy egyenesági hozzátartozójának ajándékoz 
és azt e hozzátartozója végtörlesztésként használja fel az e hozzátartozót terhelő tartozás 
kiegyenlítésére.  

(MK. 2011. évi 119. szám) 

 

2011. évi CXL. törvény 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 

A Kjt. 58.§ az alábbiak szerint módosul: a pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán 
felül egyszerre több jogcímen is megilleti a törvényben szabályozott kivételek 
figyelembevételével. A munkakör és a beosztás alapján járó pótszabadság közül a magasabb 
mértékű pótszabadság jár. 

Ezen rendelkezés 2012. január 1-jén lép hatályba. 

(MK. 2011. évi 128. szám) 

 

2011. évi CXLVI. Törvény 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 

Az Alkotmány 12. § (2) bekezdése helyébe (az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok 
tulajdonát) a következő rendelkezés lép: 

Helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat részére történő ingyenes 
átadásáról törvény rendelkezhet. 

2011. november 15-én lépett hatályba 

(MK. 2011. évi 132. szám) 

 

2011. évi CLI. Törvény 

Az Alkotmánybíróságról 

Az országgyűlés újraszabályozta az alkotmánybíróság jogállást, szervezetét, a feladat- és 
hatáskörébe tartozó eljárások és jogkövetkezmények részletes szabályait, az alkotmánybíróság 
működési rendjét és eljárási szabályait. 

A törvény 2012. január 1-jén lép hatályba 

(MK. 2011. évi  136. szám) 
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2011. évi CLIII. Tv. 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról 
A szabálysértésről szóló törvény kiegészült a közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának 
ismételt megszegése tényállással. Aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, a 
közterület életvitelszerű lakhatás céljaira történő szabályokat ismételten megszegi, elzárással 
vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szankció akkor nem 
alkalmazható, ha a városi önkormányzat a hajléktalan ellátás feltételeit nem biztosítja. 
 
A törvény 2011. december 1-jén lép hatályba. 
 
(MK. 2011. 137. szám)   

KORMÁNYRENDELETEK: 

212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról (továbbiakban Rendelet) 
A Rendelet módosítja a 

• fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. 
rendeletet, 

• mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. 
rendeletet, 

• kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet, 

• súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 
9.) Korm. rendeletet, 

• családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendeletet, 

• építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletet. 

A Rendelet 2011. október 15. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 119. szám) 
 
213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról  
A Rendelet módosítja a többlettanítás és az óradíj szabályait, tartalmazza a kormányhivatal 
által kiállított pedagógus igazolványokra és a közoktatási intézmények fenntartásával 
kapcsolatos pénzügyi adatokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a közoktatási feladatot 
ellátó intézményt fenntartó országos kisebbségi önkormányzat kiegészítő támogatása 
igénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét. 
A Rendelet 2011. október 15. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 119. szám) 
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216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról  
A Rendelet tartalmazza a támogatások igényléséhez csatolandó települési önkormányzati 
nyilatkozati kötelezettség szabályait. 
A Rendelet 2011. október 20. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 121. szám) 
 
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 
A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti 
elhelyezésének részletes szabályairól  
A Rendelet tartalmazza a reklám célú berendezések felsorolását, a jogellenes kihelyezés 
eseteit és a jogsértés megszüntetésének szabályait. 
A Rendelet 2011. október 24. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 124. szám) 

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
 
A rendelet meghatározza: 
 
1.) a hivatalos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, helyi szervek jogállást és 

kijelölését, 
2.) a katasztrófák elleni védekezésért felelős személyek, szervek megelőzéssel, 

felkészüléssel, védekezéssel kapcsolatos feladatait, 
3.) a polgármester, a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatai: 

• gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának elkészítéséről 
• a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyásra felterjeszti a helyi védelmi 

bizottság elnökének,  
• a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének bevonásával legalább 3 

évente ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi polgári védelmi 
szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság 
elnökét,  

• gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és 
ellátásáról,  

• hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi 
szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről,  

• személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltat a helyi védelmi bizottság, 
valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve részére,  

• a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével és a védelmi bizottság 
irányításával illetékességi területén végzi a katasztrófa által okozott károk 
felmérését,  

• irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok végrehajtását,  
• szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet,  
• közreműködik a humanitárius segélyek elosztásában. 

4.) a katasztrófasegély nyújtásának szabályait, 
5.) a települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályait és a védelmi 

követelményeket, 
6.) a veszélyelhárítási tervezés szabályait, 
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7.) a lakosságvédelem: lakosság riasztása, egyéni védőeszközellátás, kitelepítés, 
kimenekítés, befogadás és visszatelepítés szabályait , 

8.) az önkéntes mentőszervezetek közreműködésének szabályait, 
9.) a közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat, 
10.) a katasztrófavédelmi célú gazdasági-anyagi szolgáltatások teljesítése és a kártalanítással 

összefüggő eljárás szabályait, 
11.) a katasztrófa károsító hatása által érintett területek helyreállítására, újjáépítésére 

vonatkozó szabályokat,  
12.) a katasztrófavédelmi feladatok ellátáshoz szükséges földmérési és térképészeti állami 

feladatok részletes szabályait. 
 
(MK. 2011. évi 131. szám) 
 
239/2011. (IX. 18.) Korm. rendelet 
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 
A rendelet meghatározza az önkormányzati tűzoltóság létesítésének , működésének feltételeit, 
a tűzoltóság feladatait és a létesítményi tűzoltóságra vonatkozó szabályokat. Meghatározza 
továbbá a települési önkormányzatnak a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság, és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásának részletes szabályait. 
 
(MK. 2011. évi 135. szám) 
 
EGYÉB RENDELETEK: 
 
14/2011. (X. 13.) MNB rendelet  
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt 
szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről 
 
A rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre, valamint az Szja. törvényben meghatározott egyéni vállalkozónak minősülő 
személyekre (adatszolgáltatók). A rendelet értelmében az adatszolgáltatók kötelesek a 
rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt információkat az ott meghatározott módon, 
gyakorisággal és határidőben a Magyar Nemzeti Bank részére szolgáltatni.  
A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.  
 
(MK. 2011. évi 118. szám) 
 
39/2011. (X.14.) NGM rendelet 
A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általa foglalkoztatott munkavállalókra, 
kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és rendeltetése folytán a munkaszüneti napon is működő 
munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
munkarendjére. 

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend: 
• március 24. (szombat) munkanap – március 16. (péntek) pihenőnap 
• április 21. (szombat) munkanap – április 30. (hétfő) pihenőnap 
• október 27. (szombat) munkanap – október 22. (hétfő) pihenőnap 
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• november 10. (szombat) munkanap – november 2. (péntek) pihenőnap 
• december 15. (szombat) munkanap – december 24. (hétfő) pihenőnap 
 

(MK. 2011. évi 119. szám) 
 
35/2011. (X. 17.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú 
tagjai szolgálati és kiegészítő igazolványainak rendszeresítéséről, kiadásának és 
nyilvántartásának eljárási rendjéről  
A Rendelet tartalmazza a polgári védelem, valamint az állami és hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságok szolgálati igazolványok és kiegészítő igazolványok rendszeresítésének, 
elkészítésének, kiadásának, nyilvántartásának, visszavonásának és selejtezésének szabályait. 
A Rendelet 2011. október 18. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 120. szám) 
 
96/2011. (X. 17.) VM rendelet 
A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett 
körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról  
A Rendelet a természetvédelmi és a közjóléti célú erdőtervezés, valamint erdőgazdálkodás 
szabályait és a jogszabálytól eltérő erdőfelújítási határidőket. 
A Rendelet 2011. október 25. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 120. szám) 
 
58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelet 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 
30.) NM rendelet módosításáról  
A Rendelet tartalmazza a módszertani intézmények feladatait, a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának kötelező tartalmi elemeit. 
A Rendelet 2011. október 29. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 124. szám) 
 
97/2011. (X. 28.) VM rendelet 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról  
A Rendelet módosítja a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok feletti tulajdonosi 
joggyakorlók változásának szabályait. 
A Rendelet 2011. november 1. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 127. szám) 

KORMÁNY HATÁROZAT: 
 
1335/2011. (X. 13.) Korm. határozat 
A megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről  
A Határozatban a Kormány a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, valamint ellátott feladataik és 
vagyonuk Magyar Állam által történő átvételéről határoz. 
A Határozat 2011. október 14. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 118. szám) 
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1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat 
Az építésügyi szabályozás ésszerűségéről és az ehhez kapcsolódó szabványok 
felülvizsgálatáról  
A Határozat tartalmazza a felülvizsgálat által érintett építésügyi területeket, valamint a 
felülvizsgálandó szabványokat. 
A Határozat 2011. október 29. napján lépett hatályba. 
(MK. 2011. évi 127. szám) 
 
1400/2011.(XI.22.) Korm. határozat 
Egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt rekultivációs 
projektjavaslatok jóváhagyásáról 
A Kormány jóváhagyta a öt milliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatokat, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Programok Irányító 
Hatósága a támogatási szerződést megkösse. 
Projekt tárgya: Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja a Délkelet -Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás területén 1.-2. 
ütem 
Projektgazda neve: Délkelet -Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását 
célzó Önkormányzati Társulás  
(MK. 2011. évi 137. szám) 
 
 
Békés, 2011. november 25. 
 
  

Tárnok Lászlóné 
jegyző 

 
 
 
 


