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által beterjesztett törvényjavaslatokról   

Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar  
Országgyűlés elé terjesztett és 2011. március 16-án, szerdán elfogadott  
törvényjavaslatairól- és határozati javaslatairól

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A törvénymódosítás  visszaállítja a közigazgatási alapvizsgát, amely a pályán maradás feltétele lesz. Ennek 
értelmében a kinevezést  követően a felsőfokú  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  esetében 1,  a  középiskolai 
végzettségűek esetében 2 éven belül kell a vizsgát teljesíteni. Ellenkező esetben a jogviszony a törvény erejénél 
fogva  megszűnik.  A  vizsga  alóli  mentesítés  eseteit  a  Kormány  rendeletben  határozza  meg.  A  rendelkezés 
értelmében  közigazgatási  alapvizsgát  kell  tennie  annak  is,  aki  a  közigazgatási  versenyvizsga  kötelezettség 
megszűnését követően kapott kinevezést.

A  törvénymódosítás  rövidebb  időtartamban  határozza  meg  a  politikai  vezetők  esetében  a  szabadság 
időtartamát (40 napról 20 napra csökken).

Az elfogadott törvény a közalkalmazottak esetében elismeri a munkáltató mérlegelésétől függő felmentési okként 
a 2011. január 1-jétől a 40 éves szolgálati idővel rendelkező nők számára bevezetett kedvezményes öregségi 
nyugdíjban  részesülés  esetét.  Ilyen  címen a nőt  azonban csak  akkor  lehet  felmenteni,  ha  ezt  ő  maga kéri. 
Továbbá kiegészíti  a  közalkalmazotti  törvény nyugdíjasnak  minősülés  szabályait  a  40 éves  szolgálati  idővel 
igénybe vehető nyugdíj esetével.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 
(T/2427. számú) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 

A törvénymódosítások  összhangban  állnak  a  Kormány azon  törekvésével,  hogy  minden körülmények  között 
biztosítsák  az  előre  kitűzött  költségvetési  egyenleg  tarthatóságát.  A  cél  megvalósulásához  szükséges  jelen 
jogalkotási  intézkedések  a  korábbiaknál  hatékonyabb  eszközöket  kínálnak  a  költségvetési  folyamatok  évközi 
kézben tartására: lehetővé teszik az előre nem látott, kedvezőtlen hatású események biztos kezelését a meglévő 
források  fejezeten  belüli  átrendezésével,  a  hiánycél  veszélyeztetése  nélkül.  Az  államháztartási  egyensúly 
biztosítása érdekében az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján a költségvetési szervek támogatásának egy 
részét zárolták. 

A  2011.  évi költségvetésről  szóló törvény módosítása a tisztán  saját  bevételből  gazdálkodó intézmények 
központi  költségvetési  befizetési  kötelezettségének  megemelését  írja  elő  annak  érdekében,  hogy  náluk  is 
teljesüljön a kormányzati elvárás. Ennek következtében a Magyar Energia Hivatal 728,5 millió forinttal, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala 336,1 millió forinttal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 632,5 millió forinttal 
többet köteles a bevételei után befizetni a központi költségvetésbe (így a bevételi főösszeg 1 697,1 millió forinttal  
nő, a hiány ugyanennyivel csökken). A törvénymódosítás továbbá a Kormány irányítása alá nem tartozó (I-VIII, 
XXX. és XXXIII.) fejezeteknél – a Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél elrendelt zároláshoz képest fele 
akkora  mértékben  –  tartalék  képzését  rendeli  el.  A  tartalékba  helyezett  összegek  felhasználásáról  az 
Országgyűlés november 20-áig határozatban dönt.

Az államháztartási törvény módosítása a fejezeti kezelésű előirányzatok kapcsán a 2011. évre nézve mond ki 
speciális  szabályt.  Ennek  értelmében a fejezeti  kezelésű  előirányzatok  felhasználhatók  lesznek  az eredetileg 
megtervezett  céltól  eltérő  kiadások  teljesítésére  is.  A  törvénymódosítás  továbbá  lehetővé  teszi  újra,  hogy  a 
Kormány döntsön a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok újbóli felhasználásának engedélyezéséről.

A  törvényjavaslatok  elfogadása  során  többi  technikai  jellejű  pontosítás  történt,  és  koherencia-zavar  került 
kiküszöbölésre, összhangban a korábban elfogadott törvényekkel és gazdaságpolitikai célokkal. Fontos változás 
(amely zárószavazás előtti  módosítással  került  a jogszabályba),  hogy veszélyeztetett  terhesség esetén 2011. 
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május 1-jétől a munkavállalónak már a keresőképtelenségének első napjától táppénz jár, és nem a munkáltató 
által finanszírozott betegszabadság. Ez kedvező a munkáltatóknak, hiszen nem kell a betegszabadság idejére 
járó  átlagkereset  70%-át  és  annak  járulékterheit  viselniük.  Ezeb  kívül  a  táppénz  maximuma  a  minimálbér 
kétszeresének  megfelelő  összeg  (havonta  legfeljebb  156 000  forint)  lesz.  A  táppénz  maximumának  felére 
csökkentése  megtakarítást  jelent  az  Egészségbiztosítási  Alap  számára,  ugyanakkor  csak  a  magasabb 
jövedelműeket érinti, és a betegség ideje alatt szükséges forrásokat biztosítja.

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Hazánk  a  Nemzetközi  Vasúti  Árufuvarozásról  szóló  Megállapodásnak  (a  továbbiakban:  SzMGSz 
Megállapodás)  2002.  január  1-jétől  részese.  Magyarország  csatlakozását  az  SzMGSz-hez  a 
Nemzetközi  Vasúti  Árufuvarozásról  szóló  Megállapodás  (SzMGSz)  kihirdetéséről  szóló  170/2002. 
(VIII. 7.) Korm. rendelet hirdette ki. A Megállapodás végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter 
gondoskodik. 
Az  SzMGSz  éves  módosításai  és  kiegészítései  kormányrendeleti  szinten  kerültek  kihirdetésre 
(265/2004.  (IX.  23.)  Korm.  rendelet,  103/2005.  (VI.  7.)  Korm.  rendelet,  260/2005.  (XII.  9.)  Korm. 
rendelet,  76/2007. (IV. 19.) Korm., 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelet és 294/2008. (XII.  10.) Korm.  
rendelet). 
Mivel  az  SzMGSZ  Megállapodás  a  jogalanyokra  nézve  közvetlenül  határoz  meg  jogokat  és 
kötelezettségeket,  ezért  a  nemzetközi  szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásokról  szóló  2005.  évi  L. 
törvény 7. §-ának (3) bekezdés d) pontja alapján a megállapodást és annak módosításait törvényben 
kell kihirdetni. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg tartalmazza a Megállapodás 2009., illetve a 
2010. évi módosításait és kiegészítéseit is.
A  170/2002.  (VIII.  7.)  Kormányrendelet  3.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  Magyar  Köztársaság  a 
2134/2001. (VI. 15.) Kormányhatározat alapján az SzMGSz-hez történő csatlakozásról szóló okiratban 
a következő fenntartásokat tette: 
a)  a  Magyar  Köztársaság  nem  fogja  alkalmazni  a  Nemzetközi  Vasúti  Árufuvarozásról  szóló 
Megállapodás rendelkezéseit azon országok forgalmában, amelyek a Megállapodás II. Cikkelyének 4. 
§-a  alapján kettős tagsággal  rendelkeznek,  vagyis  egyidejűleg mind a COTIF (Nemzetközi  Vasúti  
Fuvarozási  Egyezmény,  Bern,  1980.  május  9.),  mind  a  Nemzetközi  Vasúti  Árufuvarozásról  szóló 
Megállapodás (SzMGSz) résztvevői;
b) a Magyar Köztársaság teljes jogú Európai Uniós taggá válásakor, amennyiben az Európai Unióban 
a  tagsággal  járó  kötelezettségek  és  a  Nemzetközi  Vasúti  Árufuvarozásról  szóló  Megállapodással 
(SzMGSz) kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítésének során ellentmondások merülnek fel, a 
Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja a jogot az SzMGSz felmondására. 
A  törvényjavaslattal  a  Kormány  a  Megállapodás  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  egységes 
szerkezetben történő kihirdetését kezdeményezi. A kihirdetéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre 
kerülnek  a  korábbi,  Megállapodást  kihirdető,  valamint  az  azt  módosító,  illetve  kiegészítő 
kormányrendeletek. 

Összefoglaló
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslatról

A Széchenyi Kártya Program agrárszektorra történő kiterjesztéséről a Kormány 2010 októberében a II. Akcióterv 
keretében döntött. Az intézkedés alapján, 2011 tavaszán bevezetendő Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 
ez  évi  támogatási  forrását  csak  a Gazdaságfejlesztést  szolgáló  célelőirányzatban (a  továbbiakban:  GFC) 
rendelkezésre álló keretből lehet biztosítani.
A  Kormány  intézkedésével  bevezetendő  Agrár  Széchenyi  Kártya  Folyószámlahitel  tervezett  ügyfeleinek  egy 
fontos köre azonban nem tartozik bele a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvényben definiált kis- és középvállalkozások kategóriájába. A GFC-ben a Széchenyi Kártya Program 
támogatására elkülönített forrás az agrárcélú Széchenyi Kártya hitelekre csak akkor használható fel, továbbá az 
NFM  GFC  célelőirányzatából  a  VM  Folyó  kiadások  és  jövedelemtámogatások  célelőirányzatára  csak  akkor 
adható át, ha a Kkvt. GFC kedvezményezetti köre átmenetileg kibővítésre kerül, és ezáltal az agrárágazatban jogi 
forma szerint  nem vállalkozóként  működő gazdálkodók  is  részesülhetnek  a  Széchenyi  Kártya  Program által 
biztosított  támogatásokból,  a  KKV  kritériumoknak  megfelelő  mezőgazdasági  termeléssel,  halgazdálkodással, 
mezőgazdasági  feldolgozással  és  forgalmazással,  erdőgazdálkodással  és  vadgazdálkodással  foglalkozó 
vállalkozások  és  természetes  személyek  is  támogatáshoz  juthatnak.  A  Kkvt  alanyi  körének  módosulásával, 
azonos tartalommal változik a támogatásokat igénybevevők köre.
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Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk 

nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről

Röviden összefoglalva:
A Javaslat  célja a NATO SOFA, a PfP SOFA és a Párizsi  Jegyzőkönyv megállapodások teljes körű 

végrehajtásának elősegítése, valamint a tartósan a Magyar  Köztársaság területén tartózkodó külföldi haderők 
állományának részére megfelelő életkörülmények biztosítása. Másrészt a jövőben várhatóan megnő a Magyar 
Köztársaság  területén  hosszabb  ideig  állomásozó  külföldi  haderők  létszáma,  és  hazánk  honvédelmi  és 
nemzetbiztonsági  érdeke  is  az,  hogy  e  haderők  mindenkori  létszámáról  és  jelenlétének  céljáról  pontos 
nyilvántartás legyen.

A nyilvántartás célja a jogállás igazolásának megkönnyítése és továbbá olyan, a NATO és PfP SOFA-
hoz  kapcsolódó,  de  azokban  kifejezetten  nem  nevesített  kiváltságok  és  mentességek  biztosításának 
megalapozása,  amelyek  elengedhetetlenek  a  tartósan  hazánk  területén  állomásozó  külföldi  haderők 
állományának és hozzátartozóik megfelelő életkörülmények biztosításához.
Részletesebben:

1. §-ában meghatározza, hogy a katonai és polgári állomány alatt a külföldi haderőknél katonai szolgálati 
viszonyban álló személyeket, valamint a haderők által alkalmazott polgári személyeket (és hozzátartozóikat) kell 
érteni. Azonban a katonadiplomáciai személyekre nem vonatkozik e törvény.

A  Javaslat  2.  §-ában  a  nemzetközi  katonai  parancsnokság  új  fogalomként  kerül  bevezetésre.  A 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásában és a közös védelemben érintett nemzetközi szervezetek által vagy 
többnemzeti  együttműködésben,  nemzetközi  szerződéssel  felállított,  kifejezetten  nemzetközi  katonai 
parancsnokságként  létrehozott  szervezetek  érendőek  e  fogalom  alatt.  Rendezi  a  hozzátartozó  fogalmát  is, 
miszerint nem csak a házastárs tekinthető ellátásra szoruló, gyakran együttköltöző hozzátartozónak, hanem az 
egyensági rokon is.

A  Javaslat  legfontosabb  rendelkezése  a  4.  §,  amelynek  célja  egy  olyan  nyilvántartási  rendszer 
létrehozása,  amely révén a Magyar  Köztársaság területén tervezetten legalább 3 hónapig tartózkodó külföldi 
állományról, illetve a haderőkről és a nemzetközi katonai parancsnokságok állományáról pontos és naprakész 
adatok  állnak  rendelkezésre.  A  nyilvántartás  létrehozásának  célja  kettős.  Egyrészről,  a  nyilvántartás  alapján 
kiállítandó  igazolvány  megfelelő  módon  igazolni  tudja  az  érintett  személyek  jogállását,  amely  nagyban 
megkönnyíti a magyar hatóságok jogszerű eljárását. Másrészt hazánk területén nagyobb létszámban állomásozó 
külföldi  haderők  kihatással  vannak  hazánk  honvédelmi  és  nemzetbiztonsági  védelmére,  illetve  esetleges 
veszélyeztetettségére is, ráadásul a külföldi haderőket is megilleti a nemzetbiztonsági célú védelem, hiszen ez a 
fogadó állam kötelezettsége.

Az 5. § meghatározza, hogy jelenleg csak a NATO-tagállamok és a békepartnerségi államok haderői,  
illetve a nemzetközi katonai parancsnokságok állományai kaphatnak a 4. §-ban említett igazolványt.

A Javaslat többi §-a rendelkezik továbbá a nyilvántartásból  való adatszolgáltatás köréről.  Rendezi az 
idegen államok haderejének állományának jogállására vonatkozó joghatóság gyakorlásának kérdését, ideértve a 
polgári  jogi,  büntetőjogi  és  közigazgatási  jogi  joghatóságot  is,  azaz  a  Magyar  Köztársaság  jogszabályainak 
alkalmazhatóságát a külföldi haderők állományára. Fontos még, hogy a külföldi fegyveres erők magyarországi 
szolgálatteljesítésével  összefüggő  fegyverhasználatát  szabályozza  a  Javaslat  általános  és  különös 
rendelkezéssel. További belső jogalkotást igénylő mentességet határoz meg a regisztrációs adó tekintetében a 
NATO SOFA-ból levezetve. A Javaslat határoz még a gépjárművek forgalomba helyezéséről és a nemzetközi 
parancsnokságokat megillető egyes adómentességek belső jogi végrehajthatóságának biztosításáról.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A  törvénymódosítás  az  5%-os  kedvezményes  ÁFA-kulcs  alá  sorolja  az  előadóművész  személyes 
közreműködésével nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatásokat, amennyiben azokra az alábbi keretek között 
kerül sor:

• nem nyilvánosan meghirdetett családi eseményen, 
• vendéglátás keretében, 
• üzletben,
• baráti rendezvényen, 
• zárt körben, illetve
• a belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 

kormányrendelet hatálya alá nem tartozó közösségi rendezvényen.

A fenti körre bevezetett kedvezményes áfa-kulcs egyrészt gazdaságfehérítő hatással jár, másrészt támogatja a 
hagyományos vendéglátás keretében szervezett, minőségi élőzene elterjedését.

Összefoglaló a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló törvényjavaslatról
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A közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése összehangolt és tervezett utánpótlásképzést 
tesz szükségessé,  és a pályaelhagyás  helyett  a társadalom számára hatékony munkavégzés  biztosítására a 
közszolgálati  életpályamodellt  támogató  továbbképzési  rendszert  kell  működtetni,  a  közszolgálati  felsőfokú 
szakemberképzést egységes intézményi alapokra kívánja helyezni. 

Az országgyűlési határozat lényege:

A Javaslat  szerint  a Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem a Zrínyi  Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti 
Főiskola, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatástudományi Kar átalakulásával, illetve 
azok jogutódlásával, 2012. január 1-jén jön létre. 
A három jogelőd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi karaként működik tovább. A jogelődökből létrejövő 
új intézmény a felsőoktatási törvény által meghatározott  állami felsőoktatási intézményként működik tovább a 
külön törvényben meghatározott  polgári közigazgatási, katonai, rendvédelmi és nemzetbiztonsági felsőoktatási 
intézményre vonatkozó külön rendelkezések szerint.
A jogutódlási szabályok szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a három jogelőd általános jogutódja, amelyet 
megilletnek a jogelődök jogai, és terhelik azok kötelezettségei.
A  gazdálkodási  szabályok  alapján  a  javaslat  szerint  a  karok  gazdálkodási  önállóságát  biztosító  dékáni 
kötelezettségvállalási  jogosultságot  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban  kell  meghatározni.  A  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem karai önálló előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkeznek, és ennek keretében 
önállóan gazdálkodnak. A jogelőd alkalmazottainak foglalkoztatásra irányuló jogviszonya és hallgatóinak hallgatói 
jogviszony a a Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatos lesz .

A tervezet garanciális szabályként rögzíti,  hogy a képzés folytatásának feltételeit biztosítani kell addig, amíg a 
2011-2012. tanévre felvett hallgatók is be nem fejezik tanulmányaikat azon a szakon, amelyen tanulmányaikat 
megkezdték.

Fenntartói Testület (FT)
Az FT 2011. április 15-ig megtartja alakuló ülését. Az alakuló ülést a közigazgatás - fejlesztésért felelős miniszter 
hívja össze. Az FT az általa elfogadott ügyrend szerint működik. A dékánt a rektor az FT előzetes egyetértésével 
bízza meg.

Előkészítő Testület (ET)
A  Kar,  a  ZMNE  és  az  RTF  közös  Előkészítő  Testületet  hoz  létre,  amelynek  működési  rendjét  e  törvény 
szabályozza.  Az ET 12 tagú testület. Az ET tagjaivá a ZMNE és az RTF szenátusának, valamint a Kar kari  
tanácsának nem hallgató tagjai két oktatót és hallgató tagjai egy hallgatót választanak . Tagok továbbá a ZMNE 
és RTF rektorai, valamint a Kar dékánja. Az ET alakuló ülését  2011 . április 15-ig tartja meg . Az ET az ISZ 
megalakulásáig működik.

Gazdálkodási Előkészítő Bizottság (GEB)
A GEB az ET által választott 10 tagú testület. Tagjai a Kar gazdasági vezetője, a ZMNE és az RTF gazdasági  
főigazgatója.  A  GEB  további  3  tagját  az  ET  választja.  Az  ülések  állandó  meghívottja  a  BCE  gazdasági 
főigazgatója.
GEB  a  Kar,  a  ZMNE  és  az  RTF  vagyoni  jogainak  és  kötelezettségeinek  az  összegzését  készíti  el,  a 
vagyonmérleg és a főkönyvi vizsgálat, valamint az intézményi költségvetés alapján.

Ideiglenes Szenátus
Az ISZ 2012. január 1-jétől gyakorolja az Egyetem szenátusának jogköreit. Az Egyetem 2012. december 31-ig új 
szenátust választ. Az FT 2011. szeptember 30-ig kiírja a rektori és a gazdasági főigazgatói pályázatokat. 2011. 
november 10-ig az ISZ a beérkezett pályázatok rangsorolásával javaslatot fogalma z
meg az Egyetem rektorának és gazdasági főigazgatójának személyéről, és kezdeményezi a megbízásukat . Az 
FT — az oktatásért felel ős miniszter útján — 2011 . november 30-ig 
előterjeszti a rektor személyére vonatkozó javaslatot a megbízásra jogosultnak.
A  jogelődnél  indult  vezetői  megbízások  2012.  január  1-je  után  az  Egyetem  karán  a  megbízás  lejártáig 
folyamatosak. Azok a vezetői  megbízások, amelyek 2012 . december 31. után járnak le,  2013 . január 1-jei  
hatállyal megszűnnek. 

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról 

A jogszabály a villamos energiáról szóló 2007-ben hozott törvény (VET) és a földgázellátásról 2008-ban született  
törvény (GET) módosítása, mely az Európai Parlament és a Tanács által 2009. július 13-án elfogadott "harmadik 
energia csomagot" ülteti át a magyar jogba. 

A törvény rögzíti a távhő árát március 31-én alkalmazott árszinten és bevezeti a hatósági áras távhőt április 15-
től. A hatósági ár mértékét a fejlesztési miniszter által alkotott rendeletet fogja szabályozni.
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A megújuló és a hővel kapcsoltan termelt áram kötelező átvételéről (kát) a törvény meghatározza a célokat, de az 
átvétel feltételeit kormányrendelet szabályozza majd. Az áram helyett a hő ára kerül támogatásra és szigorodnak 
a  biomassza  célú  fa  minőségi  követelményei.  A  jogszabály  a  felhasználó  erőmű  hatékonyságához  köti  a 
támogatást és bevezeti az eredetigazolást.

A  törvény  előírja,  hogy  a  villamos  energia  hálózati  (szállítási)  tevékenységet  folytatók  „okos  mérés 
mintaprojekteket” valósítsanak meg azért,  hogy adatokat szolgáltassanak ahhoz a hosszú távú költségeket és 
hasznot bemutató értékeléshez, amit 2012. szeptember 3-ig kell elvégezni. 

A  törvényjavaslatban  módosul  a  bányatörvény  is,  bekerül  a  bányászati  hulladék  fogalma  -  a  vörösiszap 
katasztrófa okán. A módosítás lehetővé teszi a szén-dioxid tárolására szolgáló földtani kutatásokat, és rögzíti azt 
is, hogy a geotermikus energia csak 2 500 méter mélység alatt kerül a bányatörvény hatálya alá.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII. törvény módosításáról

Jelenlegi helyzet: 

Magyarországon  a  bírósági  végrehajtás  keretében  a  lakóingatlan  kiürítésének  foganatosítására,  illetőleg  a 
lakóingatlan  értékesítésére  vonatkozóan a  2010.  évi  LXXXI.  törvénnyel  módosított,  a  bírósági  végrehajtásról 
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezik, míg a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli 
értékesítésére a többször módosított 12/2003. (I.30.) Kormányrendelet vonatkozik. 

Különbséget  kell  tenni  azonban  a  kilakoltatási  moratórium és  az  értékesítési  moratórium között.  A  bírósági 
végrehajtási  törvény  szerint  2011.  április  15.  napjáig  –  a  törvényben  foglalt  kivételekkel  –  senkit  sem lehet 
kilakoltatni  bírósági  végrehajtás  keretében,  függetlenül  attól,  hogy  a  követelés  érvényesítésére  bírósági 
végrehajtási úton vagy pedig a zálogtárgy végrehajtáson kívüli értékesítésével került sor. 

Az értékesítési moratórium azonban csak a bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésekre vonatkozott, mégpedig 
2011. április 15. napjáig. 

A törvényjavaslat szerint:

2011. április 15. napjától csak a lakáshitel-tartozások adósaira vonatkozna a kilakoltatási moratórium azzal, hogy 
nemcsak  a  lakáshitelekre,  hanem  ún.  szabad  felhasználású  hitelek  adósaira  is  kiterjed  a  moratórium,  akik 
pénzügyi intézménytől úgy vettek fel hitelt, hogy annak hitelkockázati fedezete lakóingatlanon alapított zálogjog 
volt, és a hitelösszegből vásárolták, építették, bővítették, stb. a kiürítendő ingatlant. Az ún. fogyasztási cikkek (pl. 
autó) vásárlására felvett hitelek adósaira viszont már nem vonatkozna a moratórium.    

A törvényjavaslat  szerint  a  zálogtárgy bírósági  végrehajtáson kívüli  értékesítésével  kapcsolatos  kilakoltatási 
moratórium szintén  meghosszabbodik  2011.  július  1-jéig;  ez  a  bírósági  végrehajtási  eljárásba  úgy 
csatornázódik  be, ha a végrehajtáson kívüli  értékesítéssel eladott  ingatlan vevője kér lakáskiürítést a korábbi 
tulajdonossal szemben. 

A  bírósági  végrehajtáson kívüli  értékesítésekre vonatkozó moratóriummal  – figyelemmel  arra,  hogy  ez  a 
12/2003.  (I.  30.)  Korm. rendeletben van szabályozva  – kapcsolatban a Kormány a közeljövőben fog döntést 
hozni. 

A Fideszes törvényjavaslat szerint azokat az adósokat sem lehet kilakoltatni, akik ellen  a bedőlt lakáshitelük 
mellett egyéb követelés (pl. közös költségtartozás) behajtása végett is indult végrehajtási eljárás,  de azzal a 
kitétellel, hogy ezen egyéb követelés összege a 150 000 forintot nem haladhatja meg. 

A törvényjavaslat alapján a kilakoltatási moratórium az alábbi személyekre vonatkozik: 

• Arra  a  természetes  személyre,  akinek  el  kell  hagynia  a  lakóingatlanát,  de  egyúttal  nincs  más 
beköltözhető lakóingatlana azzal, hogy ő a végrehajtást kérő lakhatását nem lehetetleníti el a lakásban 
maradásával.

• Nem önkényes lakásfoglaló.
• Nem lehet rendbírsággal sújtott személy. 
• Aki  lakáshitel-tartozásból  eredő követelés  (akár  pénzkövetelés,  akár  kifejezetten  ingatlan  kiürítésére 

vonatkozó kötelezettség) végrehajtása miatt áll eljárás alatt. 
• Akit a bíróság nem ítélt el hitelezéssel kapcsolatos visszaélés miatt. 

A  fentiek  konjunktív  feltételek,  tehát  valamennyinek  együttesen  teljesülni  kell  ahhoz,  hogy  a  moratórium 
meghosszabbodjon.
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A törvényjavaslat már a kihirdetése másnapján hatályba lép azzal, hogy rendelkezéseit azokban a folyamatban 
lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, melyekben a kilakoltatás foganatosítására még nem került sor. 
Azokban  az  ügyekben  pedig,  amelyekben  nem  hosszabbodik  meg  a  moratórium,  csak  az  eredeti  (tavalyi 
törvénymódosításban  megállapított)  határidő  lejárta  után  –  tehát  április  15-e  után  –  kerül  sor  majd  a 
kilakoltatásokra.
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