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Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. december 13-án, kedden elfogadott  

törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat 

A javaslat célja a bírósági végrehajtási eljárási határidőkre, az eljárási folyamatra, a végrehajtási értékesítésekre, 
végrehajtási költségekre vonatkozó törvényi  szabályok  módosítása az eljárások gyorsításával,  az elektronikus 
ügyintézés  bővítésével,  korszerűsítésével,  a  joggyakorlatban  felmerült  problémák  rendezésével.  Olyan 
szabályozási  környezetet  kíván  kialakítani,  amely  a  bírósági  végrehajtási  eljárásban  szükséges  garanciák 
biztosítása mellett lehetővé teszi  a korszerű informatikai  lehetőségek minél  szélesebb körű kihasználását,  az 
eljárások minél előbbi és minél eredményesebb lefolytatását,  az eljárásnak az ügyfeleknél és a jogalkalmazó 
szerveknél  jelentkező  adminisztratív  terheinek  csökkentését,  továbbá  célja,  hogy  hozzájáruljon  az  önkéntes 
teljesítés előmozdításához, a körbetartozások és a késedelmes fizetések megelőzéséhez.
Kifejezetten szükségessé tette a módosításokat az,  hogy az elmúlt években – a gazdasági-pénzügyi  válság, 
valamint  a lakosság és a vállalkozási  szféra hatalmas adósságállománya okán – nagyságrendileg megnőtt a 
végrehajtási  ügyek  száma.  Ezzel  együtt  viszont  a  behajtási  hatékonyság és az állami  kényszerintézkedések 
foganatosításával  szembeni közbizalom csökkent,  s különösen sújtották ezek a körülmények – a kilakoltatási 
moratórium  és  az  általános  ingatlanpiaci  válság  által  is  tovább  nehezítetten  –  az  ingatlanok  végrehajtási 
kényszerértékesítését,  melyek  átláthatóságához,  eredményességéhez,  a visszaélések  megelőzéséhez kiemelt 
jogalkotói érdek fűződik. 
A  gyors  és  hatékony  követelés-érvényesítés  több  területen  is  kiemelkedő jelentőséggel  bír.  A  vállalkozások 
esetében a versenyképességet növeli, a körbetartozások és késedelmes fizetések okozta problémákat enyhíti a 
kintlévőségek hatékonyabb beszedése. A lakossági szférában elsősorban a hitelállomány, közüzemi tartozás-
állomány kezelése szempontjából van jelentősége egy hatékonyabb árverési piacnak, az adósságcsapdából való 
kiszállás  egyik  akadályozója  ugyanis  az,  ha  az  adósság  fedezetét  képező  vagyontárgy  értékesíthetetlen. 
Elsőrendű szempont az, hogy az állami, közhatalmi követelés-érvényesítésnek valós és működő alternatívát kell 
képeznie az önhatalommal, tisztességtelen eszközökkel operáló szürke vagy fekete zónával szemben: az adósok 
kiszolgáltatottságát növeli az, ha a hitelezőik ilyen eszközökhöz nyúlnak a követelések érvényesítése érdekében. 
A gyorsabb és költséghatékonyabb követelés-behajtás a vállalkozási szférán kívül, az érintett jogalanyok teljes 
körében számos pozitív  hatással  jár:  nő  az  önkéntes  teljesítésre való  hajlandóság,  a  felek  ésszerűbben  és 
tisztességesebben  tervezik  a  szerződésszerű  teljesítést  akadályozó  helyzetek  kezelését,  a  felek  gyorsabban 
lezáruló eljárásokkal számolhatnak, melyek során nagyobb mértékben történhet meg a követelés teljesítése.  
A  pénzügyi-gazdasági  válság  következményeinek  enyhítése  érdekében  az  elmúlt  években  számos  olyan 
jogszabály született, amely beavatkozott a követelés-érvényesítés, s ennek részeként a végrehajtási eljárással 
történő behajtás rendszerébe is. A válságkezelésen túl azonban egyértelműen az a hosszú távú cél, hogy a 
jogszabályok gyors, költségkímélő, átlátható és hatékony követelés-behajtást tegyenek lehetővé, s garantálják a 
végrehajtást végző bíróságok, bírósági végrehajtók és egyéb közreműködő hatóságok minőségi munkáját. 
A változások közül kiemelendő az ingóságok és ingatlanok árverésére vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése 
annak  érdekében,  hogy  az  árverések  átláthatóan,  visszaélések  nélkül  bonyolódjanak,  s  ha  más  lehetőség 
valóban  nincs  a  követelés  behajtására,  akkor  legalább  egy  magasabb  árverési  vételár  elérésével  lehessen 
eredményesebb a végrehajtás. Nem az adósok vagyonvesztése ugyanis az eljárás elsőrendű célja, hanem az 
eljárás mielőbbi eredményes lezárása. A Javaslat szélesebb körben teszi kötelezővé az ingóságok elektronikus 
árverését, ingatlanok esetében pedig kizárólagosan elektronikus árverésre kerül majd sor. A vevők szélesebb 
körű  tájékoztatása  érdekében  bővül  az  értékesítésre  kerülő  vagyontárgyakról  közzéteendő  adatok  köre,  a 
Javaslat továbbá fellép az árverésekkel kapcsolatos visszaélésszerű magatartásokkal szemben és lerövidíti az 
eljárások végleges lezárását késleltető jogorvoslati eljárásokat.
A  Javaslat  néhány  kapcsolódó  területen  is  bevezet  eljárást  gyorsító,  az  igazságszolgáltatáshoz  kapcsolódó 
tevékenységek végzését javító rendelkezéseket. 

 A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

1



Az elfogadott törvényjavaslat célja, hogy összhangba hozza a látvány-csapatsport támogatásának szabályozását 
az Európai Bizottság által jóváhagyott döntéssel, mely szerint támogathatóvá válik az új típusú sporttámogatási 
konstrukció  utolsó  eleme  is,  amely  biztosítja  a  hivatásos  sportszervezetek  tárgyi  eszköz  beruházásának, 
felújításának finanszírozását.  
A jogszabály rendezi az első 5 hónap jogalkalmazási tapasztalatai alapján szükségessé váló szabályozást, amely 
elsősorban a támogatási rendszer működőképességére, valamint az átláthatóságának biztosítására vonatkozik. 
A módosítás elfogadásával teljessé vált a látvány-csapatsport támogatás jogcímen rendelkezésre bocsátható, új 
típusú  finanszírozási  források  mentén  történő  sportfejlesztési  programok  megvalósításának,  valamint  e 
programok keretében nyújtott támogatások elszámolásának lehetősége. 
A  törvénynek  köszönhetően  immár  olyan  profi  labdarúgó  klubok  is  fel  tudják  használni  a  társasági 
adókedvezményt, mint a Kispest Honvéd, Pécsi MFC, Mészöly Foci Suli, Monor SE, Szolnok vagy a Haladás SE. 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló törvényjavaslat

Az Országgyűlés  által  elfogadott  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény mellett a jogalkotó a civil szféra fontosságát ismeri el a törvény 
meghozatalával.  A  civil  önszerveződés  elősegítése  érdekében  kialakításra  kerül  egy  átlátható,  modern 
szabályozás az alapítványok, egyesületek, egyéb szervezetek nyilvántartásával összefüggő eljárásokra.
A  törvény  célja  az  eljárásrend  modernizálása  mellett,  hogy  törvényi  szintre  emelje  az  elmúlt  húsz  év  bírói 
joggyakorlatát, valamint egy olyan informatikai rendszer kialakítása, amely nem pusztán a kérelmek elektronikus 
úton történő benyújtásának lehetőségét teremti meg, hanem a bírósági ügyintézés elektronikus útra terelését is. 
Kialakításra kerül továbbá a civil törvény rendelkezéseivel összhangban a nyilvántartásból való törlés rendezett 
eljárásrendje, továbbá a közhasznú nyilvántartásba vétel, illetve törlés eljárási szabályai is rendezésre kerülnek.
A  javaslat  tartalmazza  az  országos  Bírósági  Hivatal  által  működtetett,  a  bíróságok,  valamint  a  felek  és  az 
eljárásban részt vevő egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes 
számítástechnikai  rendszerének  törvényi  szintre  tartozó  szabályait,  mellyel  többek  között  biztosítható  a 
nyilvántartás adatainak interneten való elérhetősége. Röviden a javaslat a civil törvény anyagi szabályai mellett a 
cégnek nem minősülő szervezetekre vonatkozó eljárási rendet rendezi.  

Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat

Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat elsősorban az uniós 
irányelvek átültetéséről  szól.  A módosítás több energetikával  összefüggő törvényt  is érint:  a földgázellátásról 
szóló  törvényt,  a  földgáz  biztonsági  készletezéséről  szóló  törvényt,  a  villamos  energiáról  szóló  törvényt,  a 
bányászatról  szóló  törvényt  és  a  megújuló  energia  közlekedési  célú  felhasználásának  előmozdításáról  és  a 
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvényt. 
A  módosítás  legfőbb  célja  a földgázellátás  biztonságának  megőrzését  szolgáló  intézkedésekről  és  a 
2004/67/EK  tanácsi  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  994/2010/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges törvényi szintű rendelkezések megalkotása. 
Három kiemelt része van a javaslatnak:
a) a szállítóvezetékeken történő kétirányú szállításhoz szükséges kapacitás kialakítása,
b) kockázatértékelés (piacelemzés) készítése, amely egyrészt bemutatja az adott tagállam ellátásbiztonságának 
aktuális  szintjét  meghatározó  körülményeket,  másrészt  ezek  alapján  ismerteti  egy  esetleges  válsághelyzet 
valószínűsíthető következményeit,
c)  a  kockázatértékelés  alapján,  a  regionális  együttműködési  lehetőségekre  is  figyelemmel,  ún.  megelőzési 
cselekvési terv és vészhelyzeti terv kidolgozása.
A bányászatról  szóló 1993.  évi  XLVIII.  törvény módosításának célja  elsősorban az ásványi  nyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről  szóló  2006/21/EK európai parlamenti  és tanácsi irányelv 
megfelelő átültetése. Az ásványinyersanyag-kitermelő ipar fogalmát a 2006/21/EK irányelv tágabban határozza 
meg, mint  a bányatörvényben szereplő bányászati  tevékenység fogalom, ugyanis  az előbbi  a feldolgozást  is 
magában  foglalja,  amely  tekintetében  továbbá  nem  tesz  helyszíni,  illetve  a  kitermelési  tevékenységhez 
kapcsolódó megkötést. Módosításra kerül a „bányászati hulladék” fogalma is, mely szerint „ bányászati hulladék” : 
az ásványi nyersanyagok bányászata, tárolása és feldolgozása során keletkező hulladék, a nem közvetlenül ezen 
tevékenységekből  származó  hulladékok  kivételével.  A jelenlegi  módosítás  már nem tartalmazza  kifejezetten, 
hogy bányászati hulladéknak kell tekinteni a vörösiszapot.
A  távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvény  módosítása a  hatályos  távhőtörvényt  olyan 
szabályozással egészíti ki, amely az engedélyesek számára szigorúbb és részletesebb számviteli beszámolási 
kötelezettségeket írnak elő a gazdálkodás hatékonyságának, a költségek és bevételek átláthatósága érdekében. 
Ha a bérlő vagy a használó a távhő-szolgáltatási díjat nem fizeti, a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiakban: NMHH) költségvetése tartalmazza az NMHH, az 
NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Métatanács) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a 
továbbiakban: Alap) várható bevételeit és kiadásait is. 
Az NMHH tervezett bevétele 2012-ben 32 449,1 millió forint. A tervezett kiadás ezzel  megegyező összeg (32 
449,100 millió forint). 
A  Médiatanács  tervezett  bevételi  és  kiadási  főösszege  egyaránt  125,400  millió  forint.  A  bevételt  az  Alap 
forrásainak terhére tervezi a javaslat, és a szervezet működési költségvetésére fordítja majd, amelyből a személyi 
juttatásokat és a szakmai működést támogató szakértői kereteket tervezik finanszírozni. 
A  Médiatanács  kezelésű  költségvetésen  kívüli  előirányzata  4 728,592  millió  forint.  Ez  az  Alapot  illető 
médiaszolgáltatási  és pályázati  díjakat tartalmazza. A kiadási és bevételi  főösszegek a médiaszolgáltatási  és 
pályázati (frekvencia, támogatási) díjakat, az ezekkel kapcsolatos ÁFA-t, valamint a kötbér, bírság és késedelmi 
kamat tervezett előirányzatait is tartalmazzák. 
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap bevételi és a kiadási főösszege egyaránt 77 426,000 millió 
forint. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes 
tartalékok felhasználásáról szóló határozati javaslat

A határozati javaslat kimondja, hogy a 2011-es költségvetésben szereplő ún. Média tartalék felhasználását nem 
engedélyezi. Ez az összeg 12.669,8 millió forintot tesz ki, amely egy szélesebb körű, 40 milliárd forintos zárolás 
része. Ez a zárolás a 2011-es hiánycél tarthatósága érdekében történik. 

A Kúria elnökének megválasztásáról szóló határozati javaslat
Az Országgyűlés az Alkotmány 79 . §-a, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi 
CLXI. törvény 177 . § (1) bekezdése alapján Dr. Darák Pétert 2012. január 1-től kilenc évre a Kúria elnökévé 
választotta.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról szóló határozati javaslat
Az Országgyűlés az Alkotmány 79 . §-a, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi 
CLXI. törvény 177. (1) bekezdése alapján Dr. Handó Tündét 2012. január 1-től kilenc évre az Országos Bírósági 
Hivatal elnökévé választotta. 

Budapest, 2011. december 14
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