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II. Tör vé nyek

2011. évi LXI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggõ
egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról*

Az Országgyûlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva,
a Magyarország Alaptörvényéhez kapcsolódó egyes, az Alaptörvény hatálybalépését megelõzõen szükséges átmeneti
rendelkezések megalkotása érdekében az Alkotmányt a következõk szerint módosítja:

1. § Az Alkotmány 24. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) végrehajtásához szükséges törvényeket
az Országgyûlés az Alaptörvényben meghatározott szavazataránnyal fogadja el.”

2. § Az Alkotmány 70/E. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellátáshoz  való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás
törvényi feltételeinek megfelelõ személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást
állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen folyósított nyugellátás törvényben
meghatározottak szerint csökkenthetõ és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre  való képesség esetén
megszüntethetõ.”

3. § Az Alkotmány 32/A. § (5) bekezdésében a „tizenegy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg lép.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Az Országgyûlés az Alkotmánybíróság tizenöt fõs teljes létszámának biztosításához szükséges tagokat 2011. július
31-ig választja meg, valamint e határidõig az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával
az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ. Az így megválasztott tagok és elnök megbízatására az Alaptörvény
24. cikk (4) bekezdését, az elnök személyére vonatkozó javaslattételre az Alkotmány 32/A. § (5) bekezdését alkalmazni
kell. Az Alkotmánybíróság így megválasztott elnöke 2011. szeptember 1-jén lép hivatalba, a hivatalban levõ elnök
megbízatása ezen idõpontig meghosszabbodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el.
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2011. évi LXII. törvény
az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról*

1.  § (1) Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 4.  § (1) bekezdésében a „tizenegy” szövegrész helyébe
a „tizenöt” szöveg lép.

(2) Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 4.  § (2) bekezdésében az „az elnökét és helyettes elnökét”
szövegrész helyébe az „a helyettes elnökét” szöveg, az „akik” szövegrész helyébe az „aki” szöveg, az „újraválaszthatók”
szövegrész helyébe az „újraválasztható” szöveg, 6.  §-ában a „tagjaira” szövegrész helyébe a „tagjaira és elnökére”
szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a „kilenc” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg lép.

2.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1.  § (1) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a törvény nem érinti az Alkotmánybíróság hivatalban levõ tagjainak megbízatását.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-a a következõ w) ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„w) közfoglalkoztatásért”
[felelõs tagja.]

2. § Az R. 40. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelõssége körében
a) gondoskodik a közfoglalkoztatás rendszerének megszervezésérõl,
b) elõkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonnyal, a közfoglalkoztatás szervezésével, a közfoglalkoztatási
nyilvántartással, a közfoglalkoztatással összefüggõ jogsértések szankcionálásával kapcsolatos jogszabályokat,
e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
c) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepcióját, érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és
programok kialakításánál,
d) ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
e) gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét,
elemzi és ellenõrzi annak mûködését,
f) irányítja a munkaügyi központok és kirendeltségeik közfoglalkoztatási feladatainak ellátását.”

3. § Az R. 81. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége körében]
„e) programokat dolgoz ki a munkaerõpiacon hátrányos helyzetben lévõk foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatási
válsághelyzetekbõl adódó kedvezõtlen munkaerõpiaci hatások csökkentésére,”

4. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) 2011. július 1-jén lép hatályba

a) az R. e rendelet 2. §-ával megállapított 40. § (5a) bekezdés f) pontja, valamint
b) az 5. §.

5. § Hatályát veszti az R. 81. § (1) bekezdés h) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 91/2011. (VI. 14.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl 
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A 21. § 2012. július 1-jén lép hatályba.”

2. § Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A szálloda, panzió, és közösségi szálláshelyet üzemeltetõ szálláshely-szolgáltató jogosult kereskedelmi
kommunikációjában vagy statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése keretében a kereskedelmi és
a fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998.
(VI. 24.) IKIM rendelet (a továbbiakban: IKIM r.) – e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos – 2. számú
melléklete I., II., V., VI. pontjában, valamint VII. pont I–VI., IX. és X. alpontjában meghatározottak szerinti osztályba
sorolást feltüntetni.
(2) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján 2011. szeptember 1-jéig támogatásban részesült egyéb szálláshelyet
üzemeltetõ szálláshely-szolgáltató jogosult a támogatással összefüggõen és kereskedelmi kommunikációjában az
IKIM r. – e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos – 3. számú melléklete II. pontjában meghatározottak
szerinti minõsítést feltüntetni.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. szeptember
2-án hatályát veszti.

(2) A 2. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1191/2011. (VI. 14.) Korm. határozata
a devizahitelesek helyzetének megerõsítésérõl 

A Kormány a devizahitelesek helyzetének megerõsítése érdekében

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a svájci frank, euro és
japán jen alapú jelzálogfedezetû hitelt felvett természetes személyek esetében a törlesztési árfolyam korlátozása
érdekében készítsék elõ a szükséges jogszabály-módosításokat és terjesszék azt a Kormány elé azzal, hogy a 2014.
december 31-ig alkalmazandó törlesztési árfolyamszintek 180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR és 2,00 HUF/JPY értéken
kerüljenek meghatározásra;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a kamattámogatási
rendszerrel kapcsolatban az alábbiak figyelembevételével készítsék elõ a szükséges jogszabály-módosításokat és
terjesszék azokat a Kormány elé
a) azok az adósok vehetnek igénybe állami kamattámogatást, akik jelzáloghitelük fizetésében 90 napon túli

késedelemben állnak, lakóingatlanukat eladják, és kisebb értékût vásárolnak;
b) a kamattámogatás legfeljebb öt évre adható, mértéke legfeljebb évi 3,5%;
c) az intézkedés éves költségvetési kihatása nem haladhatja meg a 1,5 milliárd forintot;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2011. július 1-jéig fennálló lakóingatlan-értékesítési és
kilakoltatási tilalom fokozatos feloldásának jogszabályi háttere megteremtése érdekében készítsen elõterjesztést
a Kormány számára a következõ szempontok figyelembevételével:
a) 2011. július 1. és 2011. szeptember 30. között kizárólag a hitelfolyósításkor 30 millió forint forgalmi értéket

meghaladó értékû és 20 millió forint hitelösszeget meghaladó hitelszerzõdés mögött fedezetként álló
lakóingatlanok árverési értékesítésére és birtokba vételére lesz lehetõség;

b) 2011. október 1-jétõl a kilakoltatás és árverezés lehetõsége kiterjed a 30 millió forintnál kisebb értékû, illetve
20 millió forintnál alacsonyabb hitelösszegû ingatlanokra is, és ezzel egyidejûleg kvótarendszer bevezetésére
kerül sor oly módon, hogy a 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezõ lakossági
jelzáloghitel-szerzõdések darabszámához viszonyítva 2011. negyedik negyedévében azok 2%-ának, 2012-ben
negyedévente 3%-ának, 2013-ban negyedévente 4%-ának, 2014-ben negyedévente 5%-ának esetében
kezdeményezhetõ árverés;

c) 2015. január 1-jétõl minden érintett ingatlan szabadon értékesíthetõ és birtokba vehetõ;
d) a kvótákat megyénként, valamint Budapesten külön-külön kell alkalmazni;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

4. a) felhívja a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány
számára olyan tartalommal, hogy a helyi önkormányzatok elhelyezést biztosítsanak azon személyek számára, akik 
devizaalapú, illetve forintalapú jelzáloghitel-szerzõdésbõl fakadó tartozás miatt elveszítették lakóingatlanukat;
Felelõs: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 15.
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b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést
a Kormány számára a Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról annak érdekében, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ
megvásárolja a hitelezõktõl azon személyek lakóingatlanát, akik lakóingatlana devizalapú, illetve forintalapú
jelzáloghitel-szerzõdésbõl fakadó tartozás miatt árverezésre kerülne;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 15.

c) felhívja a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány
számára a Nemzeti Eszközkezelõ által indítandó szociális családiház-építési programról annak érdekében, hogy
az állam elhelyezést biztosíthasson azon személyek számára, akik devizaalapú jelzáloghitel-szerzõdésbõl,
valamint forintalapú jelzáloghitel-szerzõdésbõl fakadó tartozás miatt elveszítették lakóingatlanukat;
Felelõs: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 15.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsenek
elõterjesztést a Kormány számára a külföldi devizában történõ jelzáloghitelezés újraindítása érdekében akként, hogy
devizaalapú jelzáloghitel felvételére abban az esetben nyíljon mód, amennyiben a hitelfelvevõ természetes személy
havi bruttó jövedelme meghaladja a mindenkori havi minimálbér tizenötszörösét, és ezen jövedelem abban
a devizában keletkezik, amelyben a hitelt fel kívánja venni;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. június 15.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a devizahitelesek helyzetének megerõsítésre vonatkozó
intézkedéscsomagot az Európai Bizottság Verseny Fõigazgatóságának jelentse be.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok
átalakításáról

A közfoglalkoztatás új rendszerének hatékony ellátása érdekében a Kormány

1. Egyetért azzal, hogy
a) a Belügyminisztériumban közfoglalkoztatásért felelõs helyettes államtitkár kerül kinevezésre; a feladat

ellátásához a szükséges 25 státuszt a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja,
b) a munkaügyi központok (munkaügyi kirendeltségek) közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó önálló

szervezeti egységei tevékenységét a belügyminiszter irányítsa, 
c) más államigazgatási szervektõl feladatkör racionalizálás miatti átszervezés, valamint a más jogszabályok alapján

visszafoglalkoztatottakat a b) pontban szereplõ szervezeti egységeknél közfoglalkozatás szervezésére indokolt
alkalmazni, 

d) a közfoglalkoztatást végzõ államigazgatási szervek infrastruktúráját a kormányhivatalok biztosítják,
e) az Európai Uniós forrásból megvalósuló, foglalkoztatásra irányuló programok esetében a források felhasználása

a közfoglalkoztatási szempontok érvényesítése érdekében a belügyminiszter egyetértésével történjen.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2011. július 1., az e) pont tekintetében folyamatos

2. A közfoglalkoztatás helyzetérõl rendszeresen, de legalább félévente a Kormányt tájékoztatni kell.
Felelõs: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: (elsõ alkalommal) 2011. szeptember

3. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás
jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.)
Korm. határozat módosítását készítse elõ.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

4. Felhívja az érintett minisztereket, hogy kössék meg a közfoglalkoztatás szervezeti kereteinek kialakítása miatt
szükséges költségvetési megállapodást.

Felelõs: belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. július 1.

5. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a XIV. Belügyminisztérium fejezetben a közfoglalkoztatás támogatását
elõsegítõ fejezeti kezelésû elõirányzat átcsoportosítással történõ létrehozását készítse elõ.

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. július 1.

6. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a regionális képzõ központok tevékenységük során kiemelt
szempontként lássák el a közfoglalkoztatással összefüggõ feladataikat, és ez az elvárás jelenjen meg a területi
felzárkózási koordinációs központi és felnõttképzési feladatot ellátó regionális képzõ központok irányításáról,
feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet rendelkezései között.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. június 1.
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7. Felkéri a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket, az azok vagyonkezelésébe tartozó,
többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezeteket, hogy közbeszerzési pályázataik kiírása során teljesítési
feltételként vegyék figyelembe a közfoglalkoztatás szélesebb körben történõ megvalósításának célkitûzését.

Felelõs: költségvetési szervek, gazdálkodó szervek vezetõi 
Határidõ: folyamatos

8. Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közbeszerzések elbírálásánál a közfoglalkoztatási szempontok
érvényesítése érdekében a belügyminiszter véleményét vegye figyelembe.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

9. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a közfoglalkozatás új rendszerének kialakításával és az új irányítási
szempontokkal összefüggésben vizsgálják felül és szükség szerint kezdeményezzék a jogszabályok és a közjogi
szervezetszabályozó eszközök módosítását.

Felelõs: belügyminiszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2011. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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