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Országgy  űlés elé terjesztett 2011. szeptember 19-én, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól   

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

Hosszas  előkészítést  követően 2000.  január 1-én lépett  hatályba a  jelenlegi  törvényi  szabályozás (Kat.),  amely  a tapasztalatok  
alapján működőképes rendszert hozott létre. Az elmúlt évtized igazolta, hogy a kialakított rendszer alkalmas a veszélyhelyzetek 
kezelésére,  azonban  a  törvény  hatálybalépése  óta  megnőtt  a  lakosságot,  az  anyagi  javakat  és  a  környezetet   veszélyeztető  
természeti és ökológiai  katasztrófák száma, összetettebbé és ellenőrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok  
okai.  A  katasztrófavédelem jelenlegi  jogszabályi  környezetének  átfogó  módosításával,  az  állam szerepvállalásának  növelésével  
fokozható  a  lakosság  életének,  vagyonának  biztonsága,  valamint  biztosítható  az  ország  működőképességének  folyamatos 
fenntartása. A szükséges jogszabály módosítás főbb irányait a katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére kidolgozott  
szabályozási  koncepció  tartalmazta,  melyet  a  Kormány  is  tárgyalt  és  a  társadalmi  egyeztetés  során  beérkezett  vélemények 
túlnyomó  része  is  támogatóan  nyilatkozott  róla.  A  megfogalmazódott  fenntartások  két  területet  érintettek:  egy  részük  a  
veszélyhelyzetre  vonatkozó  elgondolást  érintette  azzal,  hogy  az  egyszemélyi  vezetési  elv  nem  sértheti  az  ágazati  szakmai  
kompetenciákat,  más  részük  a  tűzoltóság  állami  kézbe  helyezésével  szemben  támasztott  kifogásokat.  A  törvényjavaslat  a 
módosított joganyag nagy terjedelme miatt – új katasztrófavédelmi törvény tervezetét tartalmazza, illetve számos más jogszabályt 
érint.  A  törvény  elfogadását  követően  nagy  volumenű  végrehajtási  jogszabály  (kormányrendelet  és  miniszteri  rendelet)  
megalkotására kerül sor, ezek hatályba lépése a törvény hatályba lépéséhez fog igazodni.

A törvényjavaslat az Alaptörvény alapján, arra épülve készült. Annak terminológiáját alkalmazza, struktúráját,  eljárási szabályait  
követi (rendkívüli intézkedések) és az abból következő feladatok végrehajtását szabályozza.
Fentiek figyelembe vételével a változtatások főbb területei az alábbiak szerint nevesíthetők: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védelem erősítése; a lakosságvédelem erősítése; a polgári védelem szerepének erősítése; a polgári védelmi 
szervezetek  alkalmazásának  fejlesztése;  valamint  a  katasztrófák  elleni  védekezés  hatékonyabbá  tételével  és  a  finanszírozással  
összefüggő javaslatok.

Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
Az elmúlt 15-20 évben a bankok elhitették az emberekkel, hogy következmények nélkül lehet eladósodni, és hogy örökké nyakló  
nélkül lehet majd olcsó hitelekhez jutni. A Fidesz azonban lezárja a bankárkorszakot, megvédi a becsapott embereket, véget vet  
annak, hogy minden veszteséget és kockázatot az emberek viselnek. 
A most  elfogadott  törvény megteremti  annak a  lehetőségét,  hogy  a  végtörlesztés  lehetőségével  élők  svájci  frank  esetén  180 
HUF/CHF,  euró  esetén  250  HUF/EUR,  japán  jen  esetén  200  HUF/100  JPY  árfolyamon  törlesszék  devizahiteleiket,  illetve  
meghatározott körben adó- és illetékmentességet ír elő a devizahitellel rendelkező adósok megsegítésére kidolgozott programban 
részt vevők és a szociálisan rászorulók megsegítése érdekében.
Az előrejelzések szerint  legalább 150 ezer,  devizahitellel  rendelkező család él  majd a rögzített  árfolyamon történő egyösszegű  
végtörlesztés lehetőségével, de számuk akár ennek a két-háromszorosa is lehet.

A törvény részletei:
• Lehetőséget ad a devizaalapú kölcsön estében a végtörlesztésre, amennyiben:

• a hitel folyósításánál alkalmazott árfolyam a rögzített árfolyamnál nem volt magasabb (Akik a rögzített feletti 
árfolyamon vették fel a devizahitelt, azért nem élhetnek majd a végtörlesztés lehetőségével, mert egyrészt 
"nyernének"  rajta,  másrészt  mert  ők  a  kölcsönfelvétel  időpontjában  már  tisztában  voltak  a  lehetséges 
kockázatokkal.),

• 2011. június 30-ig a szerződést nem mondták fel,
• a hiteladós végtörlesztési igényét 2011. december 30-ig bejelenti,
• a hiteladós a kapcsolódó tartozásainak a végtörlesztését vállalja, 
• a végtörlesztést az igénybejelentésétől számított 60 napon belül teljesíti.

• A végtörlesztést a bank nem utasíthatja el, és csak törvényben meghatározott költségeket számíthat fel.
• A végtörlesztés teljesítése érdekében nyújtott esetleges kölcsönre vonatkozó közvetítéséért a közvetítők díjazást nem 

jogosultak felszámítani.
• A  devizahitellel  rendelkező  adósok  megsegítésére  kidolgozott  programokban  részt  vevőket  a  jogszabály  mentesíti  a 

személyi jövedelemadó, az ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alól.
• A  törvényben  meghatározott  feltételek  teljesülése  esetén  személyi  adómentesség  jár  a  szociálisan  rászorult  

magánszemély  hiteladósok  lakhatásának  biztosítása  érdekében,  illetve  a  végtörlesztéssel  összefüggő  kötelezettség 



megszűnése  során.  Az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás  igazgatási  szolgáltatás  szintén  díjmentes  a  fenti  körbe  tartozó 
devizaalapú hitel, illetve végtörlesztés során.

• A törvény a végtörlesztéstől függetlenül, általánosságban korlátozza a fogyasztóval kötött deviza alapú hitelszerződések 
esetében  a  devizában  felszámítható  költségeket,  díjakat.  Nem  számolható  fel  devizában  a  szerződéskötéssel,  a 
levelezéssel, a kimutatások és igazolások előállításával, az ügyfelek látogatásával, a hitelmonitoringgal, a felmondással, a 
fedezet  értékbecslésével  és  cseréjével,  a  szerződésmódosítással,  a  hitelfedezeti  biztosítási  szolgáltatással,  továbbá  a 
hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és költség.

A Fidesz frakció nem támogatta  a szocialisták azon módosító javaslatát,  amely az egyösszegű végtörlesztésének lehetőségéből 
kizárná  az országgyűlési  képviselőket  és  az állami  vezetőket.  A  javaslat  szövegezése ugyanis  a  szocialisták  „pártkiáltványának”  
tekinthető, amely „méltatlan a téma súlyához” és egyben „álszent” is. 

A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat 
Az elfogadott  törvényjavaslat  által  a  jövőben nemcsak a  nem teljesítő  adósokat  regisztrálja  majd  a  Központi  Hitelinformációs 
Rendszer (KHR), hanem az időben törlesztő lakossági hiteleseket is, azaz létrejön a pozitív adóslista.
A jogszabály megőrzi az eddig hatályos szabályozásból a vállalkozások esetében a teljes körű nyilvántartásra, a magánszemélyek 
esetében pedig a negatív  adóslistára vonatkozó rendelkezéseket,  ugyanakkor a lakosság esetében is  megteremti  a teljes körű  
lakossági hitelnyilvántartást - a KHR a jövőben az összes lakossági hitelszerződés pozitív adatait is tartalmazza majd. A bankok így  
pontosabban és gyorsabban fel tudják mérni a kihelyezendő hitelek megtérülését, ami jelentősen mérsékelheti a lakosság túlzott 
eladósodásának kockázatát, elősegíti a pénzpiac biztonságosabb működését.
A teljes listás rendszer a hitelt kérelmező ügyfél minden érvényben lévő hitelszerződését, valamint a hozzájuk kapcsolódó negatív 
eseményeket is tartalmazza, így megállapíthatóvá válik, hogy az ügyfélnek milyen egyéb adósságszolgálati kötelezettségei vannak a 
kért hitel törlesztési időszakában, és továbbra is kiderülnek az eddigi törlesztési problémák, értékelhető a korábbi fizetési képesség  
és hajlandóság. 
A  rendszer  nyilvántartja  a  fennálló  lejárt  és  meg  nem  fizetett  tartozás  összegét,  a  lejárt  és  meg  nem  fizetett  tartozás  
megszűnésének  módját  és  időpontját,  a  követelés  másik  pénzintézetnek  történő  átruházására,  valamint  a  perre  utaló  
megjegyzéseket.  A  nyilvántartottak  bármikor,  korlátozások  nélkül,  költségmentesen  megismerhetik  a  KHR  által  kezelt,  róluk  
nyilvántartott adatokat. A fennálló szerződések ügyfelekre vonatkozó referenciaadatait a törvény hatályba lépésétől számított 60  
napon belül, az elmúlt 5 évben lezárt szerződések adatait pedig legkésőbb a törvény hatályba lépésétől számított 180 napon belül  
kell átadni.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés 
különös eljárási szabályairól szóló törvényjavaslat

A Javaslat fő célja, hogy az Európai Unió Bírósága C-274/10. számú ítéletében foglaltaknak eleget tegyen. 
A törvényjavaslat  szerint  az  adózó kérelemmel  igényelheti  vissza  azt  az  összeget,  amelyet  az  Áfa  tv.  hatályon kívül  helyezett  
rendelkezései  miatt  korábban  vissza  nem  igényelhető  összegként  vallott  be,  vagy  rendes  áfa-bevallásában  kérheti  vissza, 
számolhatja el, mint fizetendő adót csökkentő tételt. Csak az az összeg érvényesíthető, amelyet az adózó a törvény hatálybalépését 
megelőzően  utoljára  esedékes  és  benyújtott  bevallásában  vissza  nem  igényeltként  tüntetett  fel,  így  az  adózó  e  bevallási  
kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén az igény nem érvényesíthető. 
A Javaslat további része az adózó igényének kétszeres érvényesítését zárja ki. Az Európai Unió Bírósága C- 274/10. számú ítéletében  
megállapította, hogy az Áfa tv. azon rendelkezése uniós jogba ütközik, melynek értelmében azok az adóalanyok, melyek a bevallás  
benyújtására előírt határidőig nem fizették meg a beszerzéseik adóval növelt ellenértékét, a negatív áfa összegét kénytelenek a 
következő adó-megállapítási időszakra továbbgörgetni. 
Az indítvány kiterjeszti az ismételt ellenőrzésre vonatkozó kérelem lehetőségét azokra az esetekre is, amelyekben az ún. régi Áfa 
törvény alapján tett megállapítást az adóhatóság. Egyben azt is rögzíti, hogy folyamatban lévő ügyekben az ún. régi Áfa törvénynek 
az új Áfa tv. hatályon kívül helyezett rendelkezésével azonos tartalmú rendelkezése sem alkalmazható.

Budapest, 2011. szeptember 20.


