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Törvények

2012. évi XCVI. törvény
az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról*

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény módosításáról
1. §

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körét a Kormány – a Hatóság véleményének
kikérésével – rendeletben állapítja meg.”
(2) Az Infotv. 72. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„e) – a Hatóság véleményének kikérésével – állapítsa meg a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok
körét.”
(3) Hatályát veszti az Infotv. 72. § (2) bekezdés c) pontja.

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosításáról
2. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 174. § (1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„a) – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével – a nemzetbiztonsági
szolgálatok által közzéteendõ adatok körét,”
(2) Hatályát veszti a Ket. 174. § (3) bekezdés a) pontja.

3. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása
3. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) 2. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„g) miniszter: a Kormány fegyveres szervet irányító tagja;”
(2) A Hszt. 300. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Információs Hivatal esetében – az (1) és (3) bekezdéstõl eltérõen – a Kormány határozatban állapítja meg az
(1) és (3) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal vonatkozásában a szabályokat.”
(3) A Hszt. 342. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – rendeletben a (2) bekezdés
szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal vonatkozásában szabályokat állapítson meg.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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4. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról
4. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 10. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„10. § (1) A Kormány
a) az Információs Hivatalt a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelõs miniszter,
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot a honvédelemért felelõs miniszter
[az a)–c) pont szerinti miniszterek a továbbiakban együtt: miniszter] útján irányítja.
(2) A Kormány az Információs Hivatalt – a Kormány erre vonatkozó eredeti jogalkotó hatáskörben kiadott
kormányrendeleti kijelölése esetén – a miniszterelnök útján is irányíthatja. Ha a Kormány az Információs Hivatalt
a miniszterelnök útján irányítja, az e törvényben a miniszter alatt – az Információs Hivatal vonatkozásában –
a miniszterelnököt is érteni kell.
(3) Ha a Kormány az Információs Hivatalt a miniszterelnök útján irányítja, az irányítással összefüggõ egyes
hatásköröket a miniszterelnök a Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatában a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkárra átruházhatja.”
(2) Az Nbtv. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Ha a Kormány az Információs Hivatalt a miniszterelnök útján irányítja, a 11. § (2) bekezdés j) pontját és
a 12. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Információs Hivatal fõigazgatóját a miniszterelnök
nevezi ki és menti fel.”
(3) Az Nbtv. 77. § (1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)
„a) azon munkaköröket, amelyek – a 2. számú melléklet 18. pontja alapján – fontos és bizalmas munkakörnek
minõsülnek, illetve e munkakörök tekintetében meghatározza a biztonsági ellenõrzések szintjét;”
(4) Az Nbtv. 78. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben az (1) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal
vonatkozásában szabályokat állapítson meg.”
(5) Az Nbtv. 78. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy határozatban a (2) bekezdés szerinti tárgykörökben az Információs Hivatal
vonatkozásában szabályokat állapítson meg.”
(6) Az Nbtv. 78. § (1) bekezdésében a „hogy rendeletben” szövegrész helyébe a „hogy az (1a) bekezdésben meghatározott
kivétellel rendeletben” szöveg lép.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
5. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (2) bekezdés felvezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a közoktatási,
a d) és e) pont kivételével a felsõoktatási intézmények, a c) pont kivételével az Információs Hivatal és a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter által irányított költségvetési intézmények, a Magyar
Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervek, a mûvészeti, a közmûvelõdési és
a közgyûjteményi, az a) pont utolsó fordulata kivételével a testnevelési és sportintézmények, továbbá az a) pont utolsó
fordulata, a d) pont utolsó fordulata, az e) és g) pont kivételével a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó költségvetési intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végzõ közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben határozza meg”
(2) A Kjt. 85. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelõs miniszter által irányított költségvetési intézmények vonatkozásában
a) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét,
b) a közalkalmazottak illetményének folyósítására, illetve jutalmazására vonatkozó részletes szabályokat,
c) a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények,
támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással
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kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának
részletes szabályait,
d) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesítõ közalkalmazottak pénzbeli járandóságaira
vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben határozza meg.”
(3) Hatályát veszti a Kjt. 85. § (4) bekezdésében az „a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,” szövegrész, a 85. §
(5) bekezdés b), o), q) és r) pontjában az „a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter,” szövegrész.
6. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) A 4. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi XCVII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról*
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E § alkalmazásában)
„g) iskolakezdési támogatásnak minõsül az a juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban (vagy bármely
EGT-államban ennek megfelelõ oktatásban) részt vevõ gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév elsõ napját megelõzõ
60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy
elektronikus formában kibocsátott –utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülõ magánszemély
a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy
bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülõje,
gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülõnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi
gyámot) vele közös háztartásban élõ házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról
a munkáltatónak nyilatkozatot tesz;”

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
2. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám.) 2. § 7–8. pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„7. számlavezetõ:
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitelintézet, valamint
a tõkepiacról szóló törvényben meghatározott befektetési szolgáltató, amely a kincstárral Start-számla vezetés
vállalására szerzõdést kötött, valamint a kincstár;
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XCVII. törvény hatálybalépését követõen nyitott számla esetében
a kincstár;
8. szülõ: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülõje vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselõje;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Fétám. 2. §-a a következõ 10. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„10. hozzátartozó: a gyermek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti – szülõnek nem minõsülõ –
hozzátartozója és az egyenes ágbeli rokon testvére.”
3. §

(1) A Fétám. 3. § (1)–(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyidejûleg a § a következõ
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Start-számla
a) a 2005. december 31. napja után született gyermeket életkezdési támogatásként megilletõ utalási összegek,
valamint e gyermek javára történõ befizetések, valamint
b) a 2006. január 1. napja elõtt született gyermek javára történõ befizetések
kezelésére a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyitható és vezethetõ.
(1a) A gyermek egyidejûleg csak egy Start-számlával rendelkezhet. A Start-számla megnyitásának kezdeményezésekor
a kincstár jogosult a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálni, hogy a gyermek rendelkezik-e Start-számlával.
(2) A számlavezetõ e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen a kincstári letéti Start-számlán lévõ
követelés áthelyezése, az állami támogatás igénylése – céljából az a)–b) pont szerint jogosult a választott befektetési
forma szerinti Start-számla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülõ és a hozzátartozó adóazonosító jelének,
természetes személyazonosító adatainak és a Start-számlára történõ befizetésekkel, az azon jóváírt állami
támogatásokkal összefüggõ adatok kezelésére
a) a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén;
b) a Start-számla követelés 7. § (3) bekezdése szerint történõ áthelyezés esetén.
(3) Start-számla megnyitásának feltétele
a) a Start-számla megnyitásának kezdeményezése a számlavezetõnél
aa) a 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülõ vagy – legalább 25 ezer forint befizetése
esetén – a hozzátartozó,
ab) a 2006. január 1. napja elõtt született gyermek esetében legalább 25 ezer forint befizetésével a szülõ vagy
a hozzátartozó
által;
b) nyilatkozat megtétele szülõ esetén a családi pótlékra való jogosultság fennállásáról, hozzátartozó esetén a gyermekkel
fennálló hozzátartozói kapcsolatról, valamint arról, hogy a szülõ a gyermek után jogosult a családi pótlékra;
c) a 2006. január 1-je elõtt született gyermekek esetén a gyermek nevének és adóazonosító jelének közlése;
d) a 2005. december 31-ét követõen született gyermek esetében a c) pont szerinti adatok vagy a gyermek természetes
személyazonosító adatainak közlése;
e) hozzátartozó által nyitott Start-számla esetén a szülõ természetes személyazonosító adatainak közlése;
f) a 6. § (2) bekezdése szerinti esetben felhatalmazás megadása a számlavezetõ részére az állami támogatás
igénylésére;
g) a szülõ vagy – a szülõ egyetértõ nyilatkozatával – 16. életévének betöltését követõen a gyermek által nyilatkozatban
kötelezettség vállalása arra, hogy a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkezõ változásokat (ideértve
a külföldi letelepedés tényét is) a számlavezetõhöz bejelenti azzal, hogy a hozzátartozó által nyitott számla esetén
a szülõ vagy – a szülõ egyetértésével – a 16. életévét betöltött gyermek a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést
megelõzõen bármikor pótolhatja.
(4) Amennyiben a kiutaló észleli, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel több Start-számla is létrejött, jelzéssel él
a késõbbi idõpontban létrejött számla számlavezetõjéhez, melyben megjelöli a gyermek elsõként létrejött
Start-számláját. A megkeresett számlavezetõ köteles 30 napon belül az általa nyilvántartott követeléseket a 7. §
(3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával a korábbi idõpontban létrejött számlára áthelyezni. E szabályt abban az
esetben is alkalmazni kell, ha a kiutaló vezeti a gyermek bármely Start-számláját.”
(2) A Fétám. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (6a) és
(6b) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés kezelésére Start-számla a befektetési lehetõség
kiválasztásával nyitható.
(6a) A hozzátartozó kizárólag a Start-számla megnyitásakor jogosult az általa elhelyezett pénzösszeg és a gyermek
javára a kincstári letéti Start-számlán elhelyezett életkezdési támogatás hozamokkal növelt összegének befektetésére
megbízást adni.
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(6b) Amennyiben a Start-számlát a gyermek hozzátartozója nyitja, a számlavezetõ értesíti a szülõt a számla
megnyitásával kapcsolatos minden rendelkezésére álló információról.”
4. §

(1) A Fétám. 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A számlavezetõ)
„a) tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen, hogy a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás
megkötéséhez szükséges
aa) a szülõ nyilatkozata arról, hogy a családi pótlékra jogosult, vagy
ab) a hozzátartozó nyilatkozata a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatáról és a szülõ családi pótlékra való
jogosultságának fennállásáról, vagy
ac) ha a megállapodást – 16. életévének betöltését követõen – a gyermek köti meg, a szülõ egyetértõ nyilatkozata,
ad) a 2006. január 1-jét megelõzõen született gyermek adóazonosító jelének közlése az adóigazolvány bemutatásával,
ae) felhatalmazás a számlavezetõ részére a 3. § (3) bekezdése szerinti adatkezeléshez és az állami támogatás
igényléséhez,
af) a Start-számlára a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján történõ befizetéshez a befizetõ felhatalmazása a számlavezetõ
részére, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizetõ nevét és levelezési címét vagy
folyószámlaszámát nyilvántartsa,
ag) a szülõ vagy – a szülõ egyetértõ nyilatkozatával 16. életévének betöltését követõen – a gyermek nyilatkozata, hogy
kötelezettséget vállal a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkezõ változások közlésére azzal, hogy
a hozzátartozó által nyitott számla esetén a szülõ vagy – a szülõ egyetértésével – a 16. életévét betöltött gyermek
a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést megelõzõen bármikor pótolhatja;”
(2) A Fétám. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott összeget a kiutaló a Start-számlára annak megnyitásától számított
8 munkanapon belül vezeti át.”
(3) A Fétám. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Start-számlán vagy ennek hiányában a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés kifizetését
– a számla megszüntetésével –
a) a fiatal felnõtt 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követõ harmadik év
elteltétõl,
b) a gyermek vagy a fiatal felnõtt halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat jogerõre
emelkedését követõen
kérheti.”

5. §

A Fétám. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthetõ
a) természetes személy által történõ befizetéssel;
b) települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történõ befizetéssel
azzal, hogy a gyermek külföldi letelepedésének idõszakában történõ befizetés Start-számlán nem írható jóvá, azt
a számlavezetõ a befizetõnek visszajuttatja, továbbá azzal, hogy az önkormányzati rendelet az életkezdési támogatás
felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által befizetett összeg(ek) mértékéig tartalmazhat.”

6. §

A Fétám. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szülõ vagy a szülõ egyetértõ nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követõen – a gyermek bármikor
jogosult a Start-számlán nyilvántartott követelésre vonatkozóan a számlavezetõ által felajánlott megtakarítási,
befektetési lehetõségek között a Start-számla állományát vagy annak egyes elemeit átcsoportosítani, vagy magát
a befektetés, megtakarítás teljes állományát a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni. Az áthelyezést megelõzõen
a befektetési jegyet értékesíteni kell, bankbetét esetén a lekötést meg kell szüntetni, és a Start-számla követelést
pénzeszköz és állampapír formájában kell a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni.”

7. §

A Fétám. 9. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól
a) a kincstári letéti Start-számlán, a Start-számlán jóváírt összeg, és
b) a kincstári letéti Start-számláról, a Start-számláról az 5. § (7) bekezdés szerinti jogosult részére kifizetett összeg.”
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8. §

A Fétám. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Amennyiben a Start-számla megnyitását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok
életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XCVII. törvény
hatálybalépését megelõzõen nem a kiutalónál kezdeményezték, az életkezdési támogatásnak a kiutalótól eltérõ
számlavezetõhöz történõ áthelyezésére e törvény 2012. szeptember 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

9. §

A Fétám.
a) 5. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „a (4) bekezdés af) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az a) pont
af) alpont szerinti” szöveg,
b) 7. § (5) bekezdés a) pontjában az „a választott új számlavezetõ” szövegrész helyébe az „az új számlavezetõ”
szöveg, b) pontjában az „a választott új számlavezetõhöz” szövegrész helyébe az „az új számlavezetõhöz” szöveg
lép.

10. §

Hatályát veszti a Fétám. 5. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdése, (4) bekezdés ba) alpontjában az „(áthelyezésének)”
szövegrész, 9. § (2) bekezdése.

11. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 1. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 2013. január 2-án hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi XCVIII. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról*
1. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény 13/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13/A. § Amennyiben a közszférában dolgozó a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény 2011. december 30-án hatályos 200/B. §-a szerinti végtörlesztésre jogosult volt, erre vonatkozóan 2011.
december 30-ig írásbeli igénybejelentést tett, és ezen igényérõl munkáltatóját is tájékoztatta, valamint 2012.
szeptember 30-ig gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést köt, részére a magyar állam egyszeri, vissza
nem térítendõ támogatást nyújt, amelynek mértéke 2012. február 1-je és a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának
kezdete – de legkésõbb a 2012 júliusában fizetendõ törlesztõrészlet esedékessége – közötti idõszak alatt esedékes
törlesztõrészlete és a Módtv. 1. § (5) bekezdése által megállapított 1. § (2) bekezdés szerinti rögzített árfolyam alapján
fizetendõ törlesztõrészlete közötti különbség. A támogatást a fennálló devizakölcsön-tartozás elõtörlesztésére kell
a pénzügyi intézmény részére átutalni. A pénzügyi intézmény a vissza nem térítendõ támogatás elszámolására
tekintettel elõtörlesztési díjat nem számíthat fel.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 150/2012. (VII. 6.) KE határozata
rektori megbízásokról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 100. § a) pontja alapján
– a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára –
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dr. Péceli Gábor egyetemi tanárt 2012. július 1-jétõl 2015.
június 30-áig terjedõ idõtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával, valamint
a Semmelweis Egyetemen dr. Szél Ágoston egyetemi tanárt 2012. július 1-jétõl 2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2012. június 15.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 19.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02215/2012.

A köztársasági elnök 151/2012. (VII. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 100. § b) pontja alapján – az
emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Monok Istvánt, az Eszterházy Károly Fõiskola egyetemi docensét 2012. július 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. június 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 19.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02988/2012.
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A köztársasági elnök 152/2012. (VII. 6.) határozata
államtitkári megbízatás megszûnésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Molnár Ágnesnek,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának e megbízatása 2012. június 30-ai hatállyal megszûnik.
Budapest, 2012. június 26.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. július 2.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03345/2012.

A köztársasági elnök 153/2012. (VII. 6.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Göbölös László ezredest 2012. július 1-jei
hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2012. június 18.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 21.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02781/2012.
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A köztársasági elnök 154/2012. (VII. 6.) KE határozata
szolgálati viszony megszûnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára– megállapítom,
hogy
dr. Pantali Zoltán büntetés-végrehajtási dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya 2012. június 17-ei hatállyal,
a törvény erejénél fogva megszûnik.
Budapest, 2012. június 5.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 11.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02005/2012.

A köztársasági elnök 155/2012. (VII. 6.) KE határozata
bírák felmentésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a
alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
a felsõ korhatár elérése miatt
dr. Andor Magdolnát,
dr. Bakucz László Ferencet,
dr. Csányiné dr. Hajnal Erzsébetet,
dr. Cséplõ Beatrixet,
dr. Deák Évát,
dr. Dékány Juditot,
dr. Diós Erzsébetet,
dr. Ecsédi Hajnalkát,
dr. Erményi Lajost,
dr. Fekete Margitot,
dr. Gál Juditot,
dr. Halász Irént,
dr. Hegedûs Jánost,
dr. Horváth Károlynét,
Ikoticsné dr. Both Ilonát,
Kapossyné dr. Czene Magdolnát,
dr. Kálmán Máriát,
dr. Kissné dr. Koch Ágnest,
Kómárné dr. Gyapjas Máriát,
dr. Kõnig Ilonát,
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dr. Lente Istvánt,
dr. Mohácsi Jánost,
dr. Mohácsy Zsuzsannát,
dr. Nagy Juliannát,
dr. Némethné dr. Ruff Máriát,
dr. Öcsödi Ágnest,
dr. Patassyné dr. Dualszky Katalint,
Pálné dr. Mikola Júliát,
dr. Romoda Annát,
dr. Simon Margitot,
dr. Szabó Zoltánt,
dr. Takács Lászlót,
dr. Tóth Zoltánnét,
dr. Ungvári Istvánnét,
dr. Veress Józsefnét,
dr. Vidor Lászlót és
Zólyominé dr. Törõ Erzsébetet
2012. december 31-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. július 6.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03590/2012.

A köztársasági elnök 156/2012. (VII. 6.) KE határozata
bírák felmentésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a
alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
lemondására tekintettel
dr. Szentandrássy Ildikót 2012. július 31-ei hatállyal,
dr. Gatter Lászlót 2012. augusztus 10-ei hatállyal,
a felsõ korhatár elérése miatt
dr. Szabadkai Terézia Máriát 2012. szeptember 10-ei hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Kandrik Máriát 2012. szeptember 30-ai hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. június 5.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01834/2012.
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A köztársasági elnök 157/2012. (VII. 6.) KE határozata
bírák felmentésérõl és kinevezésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §
(2) bekezdése és 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
lemondására tekintettel
dr. Dócs Attilát 2012. augusztus 5-ei hatállyal,
dr. Szûcs István Ádámot 2012. augusztus 30-ai hatállyal és
dr. Varga Annamáriát 2012. augusztus 31-ei hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem,
dr. Gáll Attila Gábort,
Hargitainé dr. Iharos Ágnest,
dr. Imre Júliát,
dr. Sívó-Darás Orsolyát,
Sólymosné dr. Török Katalin Enikõt és
dr. Tuba István Krisztiánt
2012. július 1. napjától határozatlan idõtartamra,
dr. Bognár-Hanti Margit Kingát,
dr. Kasnyik Adrienn Flórát,
dr. Kóder Esztert,
dr. Mantz-Kelemen Kata Rékát,
dr. Rozgonyi Annát,
dr. Takács Esztert és
dr. Zumbok Gabriellát
2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedõ idõtartamra
bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. június 26.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03183/2012.
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