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Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. november 7-én, hétfőn elfogadott  

törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező 
CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat

Az  elmúlt  években  a  CEATS  Megállapodásokban  meghatározott  célok  jelentős  mértékben  átértékelődtek, 
szükségessé  vált  a  CEATS projekt  felülvizsgálata.  Ennek  eredményeként  a  CEATS irányító  testülete  2008. 
márciusban  kimondta  a  Megállapodások  felmondásának  szükségességét.  A  CEATS  Megszüntető 
Megállapodást és  a  FABCE Megállapodást  a  Közép-európai  Funkcionális  Légtérblokkról (lásd  T/3292) 
2011. május 5-én írták alá az érintett országok. Az Országgyűlés a FABCE Megállapodást 2011. június 6-i ülésén 
hagyta jóvá és azt a 2011. évi LXV. törvény hirdette ki. A FABCE Megállapodás hatálybalépésével, a CEATS 
Megállapodások  fennmaradása  esetén  két  hasonló  megállapodás  párhuzamosan  működne,  így  ez  olyan 
átfedéshez  vezethet,  amely  komoly  problémákat  idézne  elő.  Ezért  szükséges  a  CEATS  Felmondási 
Megállapodás mielőbbi kihirdetése. A törvényjavaslat ezt hirdeti ki.

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

A  jelenleg  hatályos  Alkotmány  12.  §  (2)  bekezdésének  szövegcserés  módosítását  tartalmazza  a  javaslat, 
melynek elfogadása esetén lehetővé válik az eddigi  gyakorlattal  szemben,  hogy törvény helyi  önkormányzati 
vagyonnak ellenérték nélküli átadását rendelje el más önkormányzat, illetve az állam részére.
Ezáltal megteremti a megyei önkormányzati  fenntartású intézmények állami fenntartásban történő átadásának 
feltételeit alkotmányi szinten.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

A törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi törvényben 2006 óta szereplő nemzeti és történelmi 
emlékhelyek  fogalmának  jogi  újraszabályozását  végzi  el.  Megtartja  a  történelmi  és  nemzeti  emlékhelyek 
kategóriáit,  azonban  pontosítja  a  két  szint  közötti  distinkciót,  valamint  az  emlékhellyé  nyilvánítás  eljárási 
szabályait is a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelően módosítja.
Történelmi  emlékhellyé  a  törvény  szerint  az  a  helyszín  nyilvánítható,  amely  alkalmas  megemlékezések 
tartására,  és ahol a nemzet  emlékezetére méltó esemény történt,  vagy az ország politikai  életében irányadó 
állami döntés született.
A nemzeti emlékhelyeknek a fentiek mellett többletkövetelményeknek is eleget kell tenniük: egy adott történelmi 
korban meghatározó jelentőséggel kell bírniuk, kiemelkedő szerepük kell legyen a magyarság önazonosításában, 
alkalmasnak  kell  lenniük  országos  megemlékezések  tartására,  valamint  a  magyar  összetartozást  erősítő  és 
identitásképző jellegüknél fogva a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal kell bírniuk.
A törvény bevezeti  továbbá a  kiemelt nemzeti  emlékhely fogalmát,  amelynek a magyar  állam történetében 
kiemelkedő szerepet játszó nemzeti emlékhely minősülhet.
Az  emlékhellyé  nyilvánítás  eljárási  szabályai  is  módosulnak,  az  egyes  helyszíneket  nem  országgyűlési 
határozattal,  hanem kormányrendelettel  lehet  történelmi  emlékhellyé  nyilvánítani.  A  nemzeti  –  illetve  kiemelt 
nemzeti – emlékhellyé nyilvánítás továbbra is törvényi formában történik.
A törvény a megjelölt állami feladatok ellátására a központi költségvetésből forrást biztosít, melynek nagysága 
függ  az  államháztartás  mindenkori  helyzetétől. A  nemzeti  emlékhellyé  nyilvánítás  nem  érinti  az  egyéb 
jogszabályok alapján fennálló védettséget, és a törvényjavaslat nem hoz létre önálló védettségi kategóriát, így 
abból nem következnek az érintett ingatlanok tulajdonosaira, használóira vonatkozó többletkötelezettségek.
A törvény melléklete egy kiemelt  nemzeti  és tíz  nemzeti  emlékhelyet  nevesít.  Kiemelt  nemzeti  emlékhely:  a 
Kossuth tér; nemzeti emlékhelyek: a Várnegyed, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Újköztemető 298., 300. és 
301. parcellája, a Hősök tere, a debreceni református nagytemplom és kollégium, a mohácsi Történelmi  
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Emlékhely,  az  ópusztaszeri  Történelmi  Emlékpark,  a  székesfehérvári  Romkert,  a  Pákozdi  Katonai 
Emlékhely és Somogyvár–Kupavár.   
A törvény bevezeti továbbá az előzetes régészeti dokumentáció intézményét. A módosítást az indokolja, hogy 
számos  nagyberuházás  esetén  problémaként  merült  fel,  hogy  a  kulturális  örökségvédelmi  szabályok  által 
kötelezően  előírt  megelőző  régészeti  feltárások  teljes  költségigényét  nagyon  nehéz  előre  megbecsülni.  Ez 
komoly,  előre  nem  kalkulált  nehézségeket  eredményezhet  egy  beruházás  határidő  szerinti,  gazdaságos 
megvalósításában, így akár nemzetgazdasági szempontból fontos befektetők elállásához vezethet.
A törvényi szinten bevezetett előzetes régészeti dokumentáció birtokában a befektető már jóval reálisabban fel 
tudja  mérni  a  ténylegesen  felmerülő  régészeti  költségeket,  és  határozhat  a  terület  megvásárlásáról  vagy  új 
telephely kereséséről. Ezt a dokumentációt nem csupán a beruházó, hanem az állam is elkészíttetheti, akár még 
az ingatlanvásárlás előtt, a befektető által helyszínként megjelölt terület vonatkozásában.
A  bevezetett  meghatározás  szerint  az  előzetes  régészeti  dokumentáció  alapjául a  lelőhely  állapotában 
maradandó változással  nem járó  műszeres lelőhely-  és leletfelderítés és terepbejárás,  illetve – indokolt 
esetben – próbafeltárás szolgál.
A törvény az állami nagyberuházások, illetve európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések esetén folytatott 
próbafeltárásra és megelőző feltárásra – idő- és költségkorlát meghatározásával – speciális szabályokat ad. E 
szabályoktól indokolt esetben egyedi kormánydöntéssel lehet eltérni.

Az Országgyűlés bizottság létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. 

Az indítvány Szabó Vilmosnak (MSZP) a Nemzeti összetartozás bizottságba való megválasztására irányul.

Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

Az elfogadott törvény  pontosítja a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) kapcsolódó adatkezelési, 
tájékoztatási  szabályokat,  hosszabb  időt  biztosítson  az  adatok  feltöltésére,  egyszerűsítse  a  nyilatkozattételi 
szabályokat. Ezen felül a törvény célja, hogy egyértelmű, egységes szabályozást teremtsen a végtörlesztés 
tekintetében, kiküszöbölve a gyakorlatban előforduló visszaéléseket és félreértéseket.

A  törvény  kiterjeszti  a  rögzített  árfolyamú  végtörlesztés  igénybevételének  lehetőségét  a  deviza  alapú 
lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésre. Egyértelművé teszi, hogy a rendelkezés az úgynevezett 
kombinált  szerződésekre (lakástakarék-pénztári  megtakarítás,  életbiztosítás)  is  alkalmazandó.  A  javaslat 
pontosítja  továbbá a  lakóingatlan  fogalmát is  a  gyakorlati  problémák elkerülése  céljából  (használatbavételi 
engedéllyel még nem rendelkező lakóingatlanok, üdülők esetében is lehetséges a végtörlesztés).

A  törvény  rögzíti,  hogy  az  érintett  hitelfelvevők  a  fennálló  tartozásáról,  valamint  a  végtörlesztés  várható 
összegéről  díjmentesen,  3  munkanapon  belül  tájékoztatást  kaphatnak.  Egyértelművé  teszi  továbbá,  hogy  a 
tartozásigazolásra  vonatkozó  kérelem  önmagában  még  nem  minősül  a  végtörlesztésre  vonatkozó 
igénybejelentésnek.  A  törvény  rendezi  a  többszereplős  konstrukciókkal  kapcsolatos  bizonytalanságokat  is  - 
kimondja, hogy a végtörlesztéssel kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettséget követően a zálogjog jogosultja 
köteles a zálogjogról való lemondását tartalmazó jognyilatkozatát kiadni.

A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása 
érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A Javaslat célja, hogy korlátot állítson a kölcsönök után felszámítható kamatok, költségek elé. Kimondja, hogy a 
magánszemélyek egymás közötti ügyeleteiben alkalmazott kamat, valamint a pénzügyi intézmények hiteleinél a 
fogyasztó által fizetendő kamatot és egyéb költségeket is tartalmazó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a 
törvényben meghatározott értéket. A szabályozás további célja a jelzáloghitelek árazásának átláthatóbbá tétele. 
Az árazás új szabályai lehetővé teszik, hogy az ügyfelek megalapozott döntést tudjanak hozni hitelfelvételnél a 
pénzügyi intézmények különböző hiteltermékeinek összehasonlításával.

A Javaslat rögzíti, hogyha jogszabály másként nem rendelkezik, a felszámítható kamat, illetve késedelmi kamat 
mértéke magánszemélyek egymás közötti ügyleteiben legfeljebb 24 százalékponttal haladhatja meg a jegybanki 
alapkamatot.  A kamatkikötés e mértéket meghaladó részében semmis.  A szabályozás korlátozza a pénzügyi 
intézmények által fogyasztónak nyújtott kölcsönök teljes hiteldíj mutatóját oly módon, hogy a teljes hiteldíj mutató 
legfeljebb  24  százalékponttal  haladhatja  meg  a  jegybanki  alapkamatot.  Kivételt  jelentenek  ugyanakkor  a 
magasabb  kockázatú  és  magasabb  költségekkel  járó  áruhitelek,  hitelkártyához  vagy  fizetési  számlához 
kapcsolódó kölcsönök, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott  kölcsönök, amelyeknél  a teljes hiteldíj  mutató 
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maximális értékére a Javasat magasabb korlátot határoz meg. A korlátozó rendelkezéseket mindkét esetben a 
Javaslat hatálybalépését követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

A  Javaslat  alapján  az  új  jelzáloghitelek  nyújtásánál  a  pénzügyi  intézménynek  a  kamatot  vagy  referencia-
kamatlábhoz kell kötnie, vagy hosszabb időre, legalább három évre rögzítenie kell. Állami támogatással nyújtott  
lakáscélú  hitelek  esetén  a  kamat  meghatározásának  szabályait  a  támogatásról  szóló  kormányrendeletek 
tartalmazzák.  Kamaton  kívül  más  rendszeresen  fizetendő  költséget  a  hitelező  nem  számíthat  fel  az 
ügyfélszerződésnek megfelelő teljesítése esetén. Hosszú kamatperiódusra rögzített kamattal nyújtott kölcsönök 
esetén az új  kamatperiódust  megelőzően legalább kilencven nappal  értesíteni  kell  az ügyfeleket  a  kamat  új 
mértékéről annak érdekében, hogy az adósnak elegendő idő álljon rendelkezésére egy esetleges hitelkiváltáshoz. 
Az  ügyfél  minden  kamatperiódus  végén  jogosult  a  szerződés  díjmentes  felmondására,  így  az  új  kamat 
ismeretében  költségmentesen  előtörlesztheti  a  hitelét.  A  korábban  nyújtott  egy  évnél  hosszabb  hátralévő 
futamidejű hitelek esetén, amennyiben nem felelnek meg az új árazási szabályoknak, az ügyfelek meghatározott  
ideig módosíthatják vagy kiválthatják más hitelezőtől felvett új hitellel módosítási, illetve előtörlesztési díj fizetése 
nélkül.

Budapest, 2011. november 8.
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