
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)            
XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat            
érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 
  
(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes          
oldalon elektronikus formában letölthetők). 
  
MK. 74. 
2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási             
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
  
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény             
módosítása 
  
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 8. §-sal               
egészül ki: 
„8. § Az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az tekinthető a hatóság rendelkezésére                
álló adatnak, amelyet az általa vezetett 18. § vagy 18/A. § szerinti nyilvántartás tartalmaz.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 11. §-a helyébe a               
következő rendelkezés lép: 
„11. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv határozatának megtámadására irányuló közigazgatási            
perben 
a bíróság a fél kérelmére ideiglenes intézkedésként rendelkezhet különösen 
a) normatív pénzbeli szociális ellátás folyósításáról, 
b) természetben nyújtott szociális ellátás biztosításáról, 
c) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe való beutalásról. 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében a 94/A. § (3) bekezdése, a 94/D.               
§, a 101. § (5) bekezdése, a 115. § (4) bekezdése és a 119/B. § (4) bekezdése alapján indított                   
perben a  bíróság a  polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint, soron kívül jár el. 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a fenntartó döntésének megtámadása, vagy a felmondás             
jogellenességének bírósági megállapítása a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül          
kérhető. A bíróság a fél kérelmére ideiglenes intézkedésként rendelkezhet a szociális szolgáltatóval,            
intézménnyel, illetve ezek fenntartójával fennálló szociális szolgáltatási, intézményi jogviszony (a          
továbbiakban együtt: intézményi jogviszony) fenntartásáról. 
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedés a jogosultság alapjául szolgáló tények               
valószínűsítése esetén is megtehető. 
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(5) A (2) bekezdés szerinti bírósági eljárás illetékmentes, az ellátottat, a törvényes képviselőjét és a               
térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló             
személyt teljes költségmentesség illeti meg.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1b) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1b) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségkárosodott személy           
egészségkárosodásának mértékét, az egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségességét, valamint       
a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját az eljáró hatóság szakkérdésként          
megvizsgálja.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (1c) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1c) Ha a tényállás tisztázott, az aktív korúak ellátása folyósításának szünetelésével kapcsolatos            
döntés azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (4) bekezdése               
a  következő d) ponttal egészül ki: 
(A kincstár az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló               
törvényben biztosított – támogatás iránti kérelméről első fokon) 
„d) a kérelem módosítását követő naptól számított harminc napon belül határoz, ha a fenntartó a               
tárgyévet megelőzően, a kormányrendeletben meghatározott határidőben benyújtott kérelmet tárgyév         
január 6-át követően módosítja.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (7) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben               
biztosított – támogatásával kapcsolatos ügyekben az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték           
nem pótolható, a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról és az               
ellenőrzés a fenntartó kérelmére nem indítható meg.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A Szociális Ágazati Portálon – a (9) bekezdésben meghatározott módon – közhírré kell tenni 
a) a működést engedélyező szerv végleges határozatát és a fenntartóval kötött hatósági szerződését,             
ha a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) személyi vagy tárgyi feltételeinek            
hiánya miatt jogkövetkezményt állapított meg, vagy a fenntartóval hatósági szerződést kötött, 
b) a működést engedélyező szerv végleges határozatát és a fenntartóval kötött hatósági szerződését, ha              
a 92/L. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–k) pontjában meghatározott jogsértés miatt jogkövetkezményt              
állapított meg, vagy a fenntartóval hatósági szerződést kötött, 
c) az a) és b) pont szerinti ügyben a jogorvoslat vagy megismételt eljárás során hozott, és a közhírré                  
tett döntés érdemében változást eredményező hatósági döntést vagy bírósági határozatot.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (9) bekezdés e)                
pont ef) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



[A hatósági döntésről és a hatósági szerződésről közzétett dokumentumnak tartalmaznia kell a d)             
pontban nem említett jogsértés esetén] 
„ef) a hatósági döntésben megállapított jogkövetkezményeket, illetve a fenntartó által a hatósági            
szerződésben vállalt kötelezettségeket, a szerződésszegés jogkövetkezményeit és azok        
alkalmazásának időpontját,” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/L. § (4) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Nem szabható ki bírság, ha a jogsértő magatartás megvalósulásától, illetve a jogsértő állapot              
megszűnésétől számított öt év eltelt, vagy a (3) bekezdés szerinti esetben a hibás vagy hiányos               
adatról – az adatszolgáltatással megegyező módon – a fenntartó vagy a szociális szolgáltató,             
szociális intézmény értesítette az  országos jelentési rendszert működtető szervet.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 140/W. §-t követően               
a  következő 140/X. §-sal egészül ki: 
„140/X. § E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási             
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló         
2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp.            
Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 
  
Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
a) 10. § (7) bekezdésében a „tizenöt napon belül” szövegrész, 
b) 12. §-a, 
c) 58/A. § (2c) bekezdés c) pontjában a „jogerősen” szövegrész, 
d) 58/A. § (8) bekezdése, 
e) 58/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában a „vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági                
felülvizsgálata” szövegrész, 
f) 92/K. § (4) bekezdésében a „jogerősen” szövegrészek, 
g) 92/K. § (4b), (4e)–(4g) bekezdése, 
h) 92/K. § (9) bekezdés f) pontja, 
i) 132. § (2) bekezdés a) pontja. 
  
3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról            
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása 
  
Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes            
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (4) bekezdése. 
  
4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása 
80. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (8)                
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) Az olyan végleges vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, valamint a           
környezetvédelmi hatósági szerződést a környezetvédelmi hatóság honlapján nyilvánosságra kell         
hozni, amelynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.” 
  



A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a 66/A. §-t követően a               
következő 66/B. §-sal egészül ki: 
„66/B. § Az elsőfokú vízvédelmi hatósági jogkörben hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.” 
  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése              
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát negyvenöt napon            
belül hozza meg; ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidő hatvan nap.              
A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben –            
különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve          
méretére – meghosszabbíthatja.” 
(4) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatát – annak véglegessé válására             
tekintet nélkül – közhírré teszi.” 
  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a 91/A. §-t követően a               
következő 91/B–91/F. §-sal egészül ki: 
„91/B. § (1) Az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott             
közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye. 
(2) A vízvédelmi hatósági eljárásban 
a) a kérelem, 
b) a hiánypótlás, és 
c) az ügyfél által tett nyilatkozat 
csak írásban terjeszthető elő. 
91/C. § (1) Azonnali eljárási cselekmény érdekében a helyszíni szemle környezetvédelmi okból a             
lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is            
megtartható. 
(2) A nyilvánosság tájékoztatásának, továbbá véleményének megismerése érdekében        
közmeghallgatást kell tartani 
a) a 74. § (2) bekezdés c) pontjában, 
b) a 77. § (2) bekezdésében, és 
c) e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott esetben. 
91/D. § (1) Ha az eljárásban legalább ötven ügyfél érintett, továbbá ha e törvény végrehajtására               
kiadott kormányrendelet előírja, a határozatot – a kérelmező ügyfél kivételével – hirdetmény útján             
kell közölni. 
(2) A határozat hivatalból a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével is módosítható vagy              
visszavonható, illetve a szakhatóság az eljárt hatóságnál a kiadott határozat módosítását vagy            
visszavonását kezdeményezheti, ha a közérdek érvényre juttatása érdekében azt környezetvédelmi,          
természetvédelmi, vízgazdálkodási, illetve közegészségügyi vagy talajvédelmi szempontok       
szükségessé teszik. 
(3) Az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a meghatározott cselekmény             
végrehajtását a végrehajtást elrendelő hatóság foganatosítja. 



91/E. § Szennyezőanyag-elhelyezés, bevezetés, vagy ezzel járó tevékenység engedélyezése során, ha           
a tevékenységet nem a vízvédelemi hatóság engedélyezi, a vízvédelmi hatóságot az eljárásba            
szakhatóságként be kell vonni. 
91/F. § A környezetvédelmi bírságot kiszabó határozatot megtámadó keresetlevélnek a          
végrehajtásra halasztó hatálya van.” 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. §-a a következő              
(6) bekezdéssel egészül ki: „(6) A meg nem fizetett felügyeleti díj adók módjára behajtandó              
köztartozás.” 
  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a VIII. Fejezetet             
megelőzően a következő alcímmel egészül ki: 
 „A közigazgatási perben alkalmazandó különös rendelkezések 
96/C. § A hatóság bírságot kiszabó határozatát megtámadó keresetlevélnek a végrehajtásra halasztó            
hatálya van. 
96/D. § A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos perben egyezség nem           
köthető.” 
  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. §-a a következő              
(1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási           
hatósági eljárásnak minősülnek különösen a 66. § (1) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében               
foglalt eljárások.” 
  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 106. §-a a következő              
(5)–(7) bekezdéssel egészül ki: „(5) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet lehetővé           
teheti, hogy a hatóság – az ott meghatározott feltételekkel – bírság kiszabása helyett felhívja az               
ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a          
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezze a  jogsértő állapot megszüntetésére. 
(6) A felhívás csak akkor alkalmazható, ha a bírságfizetéssel elérni kívánt hatás ekként is elérhető, és                
a cselekmény vagy mulasztás jellegére, súlyára figyelemmel a bírságolás elmaradása          
környezetvédelmi érdeket nem sért. 
(7) Ha a (6) bekezdésben foglalt feltétel nem áll fenn vagy a felhívásban foglalt határidő               
eredménytelenül telt el, a hatóság új eljárás keretében bírságot szab ki.” 
  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a 107. §-t követően a               
következő 107/A. §-sal egészül ki: „107/A. § (1) Ha az e törvény felhatalmazása alapján kiadott               
rendelet eltérően nem rendelkezik, nem indítható környezetvédelmi bírság kiszabására eljárás, ha a            
jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év,            
vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdőnapja 
a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 
(2) Ha az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1)              
bekezdés szerinti egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik 
a) ha a bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi, 
b) ha a felügyeleti szerv a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja.” 
  
 



5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása 
  
6. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. §-a a következő              
(3b) bekezdéssel egészül ki: „(3b) A 23/D. § (1)–(3a) bekezdése és (9) bekezdése szerinti              
területrendezési hatósági eljárás során a kapcsolattartás írásban történik.” (2) A területfejlesztésről és            
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a következő 23/E. §-sal egészül ki: „23/E. § Az                
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felügyeleti szerve a           
területrendezésért felelős miniszter.” 
Hatályát veszti a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (5)               
és (6) bekezdése. 
  
7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 
  
8. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 72. §-a a következő (4) és (5)                
bekezdéssel egészül ki: „(4) A hatósági nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért – a védettség            
tényére vonatkozó adatszolgáltatás kivételével – a hatóságot igazgatási szolgáltatási díj illeti meg. 
(5) A (4) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentességet kap a             
világörökségi gondnokság, valamint a nyilvántartási adatokat jogszabályban meghatározott        
feladatellátásához igénylő, feltárásra jogosult intézmény vagy a jogszabályban kijelölt         
örökségvédelmi szerv, amely ezt az  adatszolgáltatás iránti kérelmében igazolja.” 
  
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvénynek az általános közigazgatási            
rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével          
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp.            
Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult és a           
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 
  
9. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal         
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása 
208. § (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal           
összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/C. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő                
rendelkezések lépnek: 
„(3) A kérelem a Hatóság által rendszeresített űrlapon, a közvetlen érintettséget igazoló adatok             
megadásával nyújtható be. A kérelem nem terjeszthető elő kormányablaknál. 
(4) A kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás a jogsértő elektronikus hirdetés            
közzétételét követő egy éven túl nem indítható meg. Az eljárás során hiánypótlásra felhívásra             
legfeljebb két ízben van lehetőség.” 
(2) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő          
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/D. § (4) és (5) bekezdése              
helyébe a  következő rendelkezések lépnek: 
„(4) A Hatóság határozata meghozataláig terjedő időtartamra végzésében azonnali hatállyal,          
ideiglenes biztosítási intézkedésként megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, illetve          



elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, ha erre – az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek              
védelme miatt – halaszthatatlanul szükség van. 
(5) A Hatóság az elektronikus hirdetőt, az elektronikus hirdetési szolgáltatót, valamint az            
elektronikus hirdetés közzétevőjét határidő kitűzésével a kéretlen elektronikus hirdetésekre vonatkozó          
rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlő módon való igazolásra hívhatja fel. Az igazolás során az             
ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja a  hiányzó bizonyítékot.” 
(3) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő          
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/E. § (4) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(4) A közhírré tett közleménynek tartalmaznia kell: 
a) a közhírré tétel e törvény szerinti jogcímét, 
b) a határozat elleni közigazgatási per, ügyészi felhívás és fellépés tényét és – amennyiben              
rendelkezésre áll – azok eredményét is.” 
(4) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő          
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a következő 17/A. §-sal egészül ki: 
„17/A. § E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási             
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló         
2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp.            
Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 
  
210. § Hatályát veszti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs           
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/E. § (3)             
bekezdése. 
  
10. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes             
közigazgatási 
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény módosítása 
247. § (1) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes               
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény I.           
Fejezete helyébe a következő fejezet lép: 
„I. FEJEZET 
A KÖZIGAZGATÁSI NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 
1. § (1) Közigazgatási nemperes eljárás a közigazgatási ügyben eljáró bíróság nemperes eljárása. 
(2) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény          
egyszerűsített perre vonatkozó szabályait – az ezen, valamint külön törvényben foglalt eltérésekkel –             
kell a  nemperes eljárás sajátosságainak megfelelően alkalmazni. 
(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.                
törvény 15. alcíme szerinti eljárásra. 
2. § (1) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási ügyben eljáró bíróság kérelemre             
végzéssel határoz. 
(2) A kérelemre a közigazgatási perrendtartás keresetlevélre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
(3) A közigazgatási nemperes eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van helye. 
(4) A kérelem tárgyában hozott végzésre a közigazgatási perrendtartás ítéletre vonatkozó szabályait            
kell alkalmazni. 
(5) A közigazgatási nemperes eljárásban egyesbíró jár el.” 



A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási             
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 19. § (3)            
bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: 
„(3) E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási            
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló         
2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp.            
Módtv. hatálybalépését követően indult közigazgatási nemperes eljárásban kell alkalmazni.” 
  
11. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: „(8) A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi,            
illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához a jegyző engedélye szükséges. A jegyző                
az engedélyt hivatalból háromévente felülvizsgálja. Amennyiben az engedély a megadását követően           
felmerült körülmények folytán a felülvizsgálat során az eredeti tartalommal nem adható meg, a jegyző              
az engedélyt módosítja vagy visszavonja.” 
  
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény a következő 11/E. §-sal egészül ki: 
„11/E. § E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási             
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló         
2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp.            
Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 
(3) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal                
egészül ki: 
  
Hatályát veszti a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
a) 9. § (5) bekezdése, 
b) 12. § (2) bekezdés b) és d) pontja és (8) bekezdése. 
  
12. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.            
évi CXXVIII. törvény módosítása 
369. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.              
évi CXXVIII. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A polgármester,               
a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke, a fővárosi és megyei védelmi bizottság elnöke a               
katasztrófavédelmi feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során         
államigazgatási jogkörben jár el. Az elsőfokú államigazgatási hatósági eljárásban hozott határozataik           
ellen fellebbezésnek van helye.” (2) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények             
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés              
lép: „(1) Az iparbiztonsági hatóság a 25. § (1) bekezdése szerinti végleges határozatát a              
veszélyeztetett települések polgármestereivel, az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi,         
valamint természetvédelmi hatósággal, a fővárosban a főpolgármesterrel, valamint a veszélyes          
anyagokkal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes helyi, megyei védelmi bizottság elnökével           
közli.” (3) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.             
évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a               
Kormány, hogy rendeletben szabályozza:) „l) a IV. Fejezet hatálya alá tartozó üzemekkel és azok              
veszélyes tevékenységével összefüggésben folytatott hatósági eljárások kiegészítő szabályait, az         
alkalmazható bírságok rendszerét és részletes szabályait,” (4) A katasztrófavédelemről és a hozzá            



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. §-a a következő r)              
ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:) „r) a személyes             
polgári védelmi kötelezettség és a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésével         
kapcsolatos jogorvoslati eljárás kiegészítő szabályait.” 
370. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi              
CXXVIII. törvény a) 25. § (1) bekezdésében a „biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés két              
példányát” szövegrész helyébe a „biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést” szöveg, b) 25. § (5)              
bekezdésben az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szövegrész           
helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról” szöveg, c) 35. § (8) bekezdésében a „jogerősen”              
szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg lép. 371. § Hatályát veszti a katasztrófavédelemről és a              
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a) 26. § (1a)              
bekezdésében az „és a másodfokú eljárás ügyintézési határideje” szövegrész, b) 40. § (3a) bekezdése. 
  
13. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 15. alcíme helyébe a              
következő alcím lép: „15. A önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló és a helyi            
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti eljárás 
Az önkormányzati tanács eljárására a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénynek az          
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló és a helyi önkormányzat törvényen alapuló          
jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.” 
Hatályát veszti a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. alcíme. 
  
14. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő VIII.           
FEJEZETTEL egészül ki: „VIII. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY 
142/A. § (1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (a továbbiakban:            
önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a          
bizottságára, a  társulására vagy a  jegyzőre ruházhatja át. 
(2) Ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a            
fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a               
felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét. 
(3) Ha a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság, a társulás vagy a jegyző eljárási              
kötelezettségét önkormányzati hatósági ügyben elmulasztotta, a kormányhivatal felhívja a mulasztó          
tisztségviselőt vagy testületet, hogy a felhívásban megállapított határidőn – legfeljebb huszonegy           
napon – belül folytassa le az eljárást. 
  
Törvény vagy önkormányzati rendelet az önkormányzati hatósági ügy intézésére további szabályokat           
állapíthat meg.” 
  
15. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 39. § (2) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: „(2) Az iskolaszék és a diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsértése             
esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A            
fenntartó döntése – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási ügyben eljáró             
bíróság előtt megtámadható. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.” 



  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40. § (1) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: „(1) Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés            
meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek         
elmulasztásával hozott döntést a sérelmet szenvedett fél és az, akinek a megtámadáshoz törvényes             
érdeke fűződik közigazgatási perben megtámadhatja. A megtámadást három hónapon belül írásban           
kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. A három             
hónapos határidő a  döntésnek az  érdekelt részére történő közlésének napján kezdődik. 
  
Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés meghozatalát követő tizenötödik               
munkanap. A megtámadásra biztosított határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. A keresetlevelet           
a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál           
kell benyújtani.” 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: „(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét               
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a               
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt             
követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a              
gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó            
hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek            
hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.” 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (6) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: „(6) A gyermek, tanuló érdekében a köznevelési feladatot ellátó hatóság kötelezheti             
a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján             
gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A köznevelési feladatot ellátó           
hatóság dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség           
megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.          
Ha a szülő a köznevelési feladatot ellátó hatóság felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem             
tesz eleget, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a gyermek lakóhelye, ennek hiányában            
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem           
jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A              
szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a           
szülőnek megtéríti.” 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül               
ki: „(5a) A köznevelési feladatot ellátó hatóság fegyelmi büntetésként kizárt tanuló számára másik             
iskolát, kollégiumot kijelölő határozata ellen – jogszabályban meghatározott hatósághoz –          
fellebbezésnek van helye.” 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/K. § (3) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: „(3) Az oktatásért felelős miniszter a Kar működésének törvényessége és az             
Alapszabálynak megfelelő működés biztosítása érdekében felhívja a Kart a törvényes működés           
helyreállítására vagy egyéb intézkedés megtételére.” 
  



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdéssel                
egészül ki: „(4c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyházi, a magán és a nemzetiségi               
önkormányzat által alapított, fenntartott köznevelési intézmény működési engedélye kiadásának         
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. 
  
16. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (6) és (7) bekezdése helyébe a               
következő rendelkezések lépnek: 
„(6) A kincstár (4) bekezdés szerinti intézkedésével szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. 
(7) A kincstár (3) bekezdés szerinti határozata elleni keresetlevelet a döntés közlésétől számított 15              
napon belül kell benyújtani.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: 
„(1) A kincstár a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolója alapján az általános            
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti hatósági            
ellenőrzés keretében felülvizsgálja a támogatások elszámolását, felhasználását. A hatósági ellenőrzés          
tekintetében alkalmazandó kiegészítő rendelkezéseket a Kormány rendelete határozza meg. A          
felülvizsgálat során a kincstár az Állami Számvevőszék jelentéseiben foglalt megállapításokat is           
figyelembe veszi.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„60. § (1) Ha a kincstár a felülvizsgálat során az éves költségvetési beszámolóban közölt adatokhoz               
képest eltérést tár fel, hivatalbóli eljárásban megállapítja a helyi önkormányzatot megillető vagy az             
általa visszafizetendő támogatás összegét. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az Ákr. rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel              
és kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
(3) Az elsőfokú döntés ellen fellebbezésnek van helye. A közigazgatási perre az 57. § (6) és (7)                 
bekezdését kell megfelelően alkalmazni.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül              
ki: 
„(5) Az ügyfél a nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.” 
(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (5) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: 
„(5) A keresetlevelet a bírsággal sújtott személynek a határozat közlésétől számított tizenöt napon             
belül kell benyújtania.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. § (3) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép 
„(3) A kincstár (1a) és (2) bekezdés szerinti határozata ellen indított közigazgatási perben az 57. §                
(6) és (7) bekezdését kell alkalmazni. A kincstár (1a) és (2) bekezdés szerinti határozatában foglaltak               
részletekben történő teljesítése a 60/A. § (3) és (4) bekezdése szerint kérhető és engedélyezhető.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1)–(3) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezések lépnek: 



„(1) A kincstár törzskönyvi nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a törvény által az             
államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületekről, a helyi önkormányzatokról, a         
nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály          
alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi          
személyekről (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy). A törzskönyvi nyilvántartás          
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
(2) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során az Ákr. rendelkezéseit az e §-ban meghatározott             
eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. A törzskönyvi nyilvántartás vezetésére vonatkozó          
eljárásban az ügyintézési határidő 20 nap. A kincstár a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb             
15 napos határidőt állapíthat meg. 
A kincstár az ügyféllel a kapcsolatot írásban tartja. A kérelemnek helyt adó döntés a bejegyzés               
napján közöltnek tekintendő. 
(3) A döntést megtámadó keresetlevelet 15 napon belül kell benyújtani. A bíróság határozata ellen              
perorvoslatnak nincs helye.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„105/B. § (1) A bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségét késedelmesen,          
hibásan vagy valótlan adattartalommal teljesítő szerv a Kormány rendeletében meghatározott mértékű           
bírsággal sújtható. 
(2) A kincstár jogosult az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a            
törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, valamint az államháztartás           
központi alrendszerébe tartozó jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó          
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy fizetési számláját a bírság összegével megterhelni.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (5) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: 
„(5) Ha a bírság kiszabására okot adó körülmény az irányító szerv érdekkörében merül fel, a               
bírságot az irányító szervvel szemben kell kiszabni. Az adatszolgáltatásnak a határozat közlésétől            
számított 15 napon belül történő teljesítése esetén a (3) bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul              
mérsékelhető. A kincstár e § szerinti határozatát 15 napon belül lehet megtámadni. A bíróság              
határozata ellen perorvoslatnak nincs helye.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/F. §-sal egészül ki: 
„111/F. § E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási             
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló         
2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp.            
Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 
  
17. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény           
módosítása 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 17. §-a            
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„17. § (1) A pályázat érvénytelenségét megállapító vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére             
érvényesnek nyilvánító határozat 
a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések             
szerint, 



b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően            
közigazgatási perben megtámadható. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtására az érvénytelenség megállapítását            
kezdeményező, az összeférhetetlenséggel érintett pályázó, valamint az jogosult, akit erre jogszabály           
feljogosít. 
(3) A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van.” 
  
18. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 31. § (9) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(9) Az Országos Etikai Bizottság (a továbbiakban: Etikai Bizottság) tagjait és elnökét az Országos              
Közgyűlés választja meg. Az Etikai Bizottság tagjainak számát az Alapszabály határozza meg. Az             
Etikai Bizottság az Alapszabályban meghatározott módon háromtagú tanácsban jár el. Feladata a            
másodfokú etikai eljárás lefolytatása.” 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(5) Az MKK-tag a nyilvántartásba vétel, annak elmulasztása, illetve a nyilvántartásból való törlés             
ellen az Elnökséghez benyújtandó fellebbezéssel élhet. A nyilvántartással kapcsolatos döntésekkel,          
illetve mulasztással szembeni jogorvoslatra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény          
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 35. § (6) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(6) Az ügyészség a köztestületi felügyeleti per indításáról egyidejűleg értesíti a közigazgatási            
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert és az igazságügyért felelős minisztert.          
A bíróság az ítéletét megküldi a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős           
miniszternek és az  igazságügyért felelős miniszternek.” 
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (7) és (8) bekezdése               
helyébe a  következő rendelkezések lépnek: 
„(7) A közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a            
Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz intézett közszolgálati panaszt legkésőbb a határidő utolsó         
napján megküldték. Ha a fél a közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt elmulasztja,            
igazolással élhet. Az  igény hat hónap elteltével nem érvényesíthető. 
(8) A (2) bekezdés a), e) és f) pontjában foglalt esetben a sérelmezett intézkedés, továbbá a                
hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó fegyelmi határozat kivételével a keresetlevél benyújtásának          
halasztó hatálya van a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának hatályosulására.” 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 216. §-a a következő (4) bekezdéssel              
egészül ki: 
„(4) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a              
közigazgatási államtitkár állásából való felfüggesztésével – a közigazgatási államtitkárral közölni kell.           
A közigazgatási államtitkár a javaslattal szemben a közléstől számított tizenöt napon belül bírósághoz             
fordulhat. A kereset jogerős elbírálásáig a javaslat nem terjeszthető a miniszterelnök elé.” 
  



A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225. §-a helyébe a következő             
rendelkezés lép: 
„225. § (1) A hivatalvesztést a fegyelmi tanács javaslatára a miniszter mondja ki. 
(2) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javaslatát – amely együtt jár a              
helyettes államtitkár állásából való felfüggesztéséve – a helyettes államtitkárral közölni kell. A            
helyettes államtitkár a javaslattal szemben a közléstől számított tizenöt napon belül bírósághoz            
fordulhat. A kereset jogerős elbírálásáig a javaslat nem terjeszthető a miniszter elé.” 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/F. § (4) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(4) A polgármester tisztségéből a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető. A felfüggesztő döntést             
a polgármester annak közlésétől számított nyolc napon belül a közszolgálati jogvitára vonatkozó            
szabályok szerint megtámadhatja. A bíróság nyolc napon belül dönt, határozata ellen perorvoslatnak            
nincs helye.” 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (8) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
„(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a települési önkormányzatnál végzett közszolgálati            
ellenőrzés keretében a települési önkormányzat szervének határozatával okozott olyan         
jogszabálysértést tár fel, amelyből a polgármester közvetlen vagy közvetett anyagi előnyre tehet            
szert, és más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye, a            
jogszabálysértés megszüntetése érdekében a  közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordul.” 
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (2) bekezdése helyébe a               
következő rendelkezés lép: 
„(2) Az Alkotmánybíróság főtitkára, valamint az Országgyűlés szervezeti és működési szabályzatban           
meghatározott hivatali szerveinek vezetői a közigazgatási államtitkárral, az Alkotmánybíróság         
Hivatalának, valamint az Országgyűlés szervezeti és működési szabályzatban meghatározott hivatali          
szerveinek helyettes vezetői a helyettes államtitkárral azonos illetményben és juttatásban          
részesülnek.” 
  
19. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.            
törvény módosítása 
  
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.           
törvény 14. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: „(3b) A hatóság eljárásaiban a) az ügyfél                
értesítése az eljárás megindításáról mellőzhető, b) a szervezet köteles a szakértői eljárásban            
közreműködni.” 
  
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.           
törvény 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A zárt célú és honvédelmi célú                
elektronikus információs rendszerek – e törvényben meghatározott – hatósági feladatainak ellátására           
Kormány által kijelölt szervnek a véglegessé vált határozata az ügyfélen és az általános             
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33. § (3) bekezdése alapján iratbetekintésre             
jogosult személyen kívül más számára nem ismerhető meg.” 
  



20. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi             
CCXXII. törvény módosítása 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII.  törvény 2.  § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy annak tagja vagy alkalmazottja e Rész            
rendelkezései tekintetében e törvény szerinti ügyfélnek minősül, ha az elektronikus ügyintézést           
biztosító szerv előtt folyó) 
„c) polgári peres vagy nemperes eljárásban félként, tanúként, tolmácsként vagy szakértőként,” (jár el.) 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII.  törvény 2.  § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
(Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy annak tagja vagy alkalmazottja e Rész            
rendelkezései tekintetében e törvény szerinti ügyfélnek minősül, ha az elektronikus ügyintézést           
biztosító szerv előtt folyó) 
„e) közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban félként, tanúként, tolmácsként            
vagy szakértőként” (jár el.) 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.             
törvény 46. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A Felügyelet a felügyeleti vizsgálat során a központi vagy szabályozott elektronikus ügyintézési             
szolgáltatások jogszabályban meghatározott követelményeinek megtartását hatósági ellenőrzés       
keretében vizsgálja. 
  
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a központi vagy szabályozott elektronikus ügyintézési           
szolgáltatások szolgáltatója e törvényben vagy az e törvény végrehajtási rendeleteiben foglalt           
szabályokat megsértette, 
a) kötelezi a szolgáltatót a jogsértés abbahagyására és a jogszerű eljárásra, 
b) szükség szerint határidő tűzésével kötelezheti a szolgáltatót a jövőre nézve a jogszerű eljárásra, 
c) a Kormány által rendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.” 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII.  törvény 76.  § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A közigazgatási hatósági ügynek nem minősülő felügyeleti vizsgálatra az általános közigazgatási            
rendtartásról szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi, valamint          
kormányrendeletben meghatározott további eltérésekkel kell alkalmazni: 
a) a felügyeleti vizsgálat eredményeként felügyeleti jelentés készül, 
b) a felügyeleti jelentésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 78. §-át               
kell alkalmazni, azzal, hogy nyilvánosságra nem hozható személyes adatot nem tartalmazhat.” 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII.  törvény 80.  § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A bizalmi felügyelet az (1) bekezdés szerinti bejelentést megvizsgálja, és a jogszabályi             
feltételeknek megfelelő bejelentőt nyilvántartásba veszi.” 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.             
törvény 80. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 



„(7) A bizalmi szolgáltatással kapcsolatos bejelentés, illetve kérelem közvetlenül a bizalmi           
felügyelethez nyújtható be.” 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII.  törvény 93.  § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bizalmi felügyelet eljárásai során a sommás eljárásnak nincs helye, a hiánypótlásra a bizalmi               
felügyelet több alkalommal felhívhatja az ügyfelet, a döntés szóban nem közölhető.” 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.             
törvény 93. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) A bizalmi felügyelettől hatósági ellenőrzését az ügyfél nem kérheti. Hivatalból indított            
hatósági ellenőrzés során a bizalmi felügyelet a 95. § szerint jár el.” 
  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi            
CCXXII.  törvény 94.  § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezési lép: 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban nyilvános adatként, illetve dokumentumként          
közzétehető a bizalmi szolgáltató neve, lakcíme, székhelye, nyilvántartásbavételi száma, a szolgáltatás           
megjelölése, nyújtásának helye, megkezdésének időpontja, a szolgáltatási szabályzat, a szolgáltatási          
rend, a szolgáltatási kivonat, valamint az általános szerződési feltétel. A bizalmi felügyelet által             
közzétett nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.” 
  
21. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés              
lép: 
„11. § (1) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi            
követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere (főpolgármestere) felhívja az        
ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a          
jogszabálysértés megszüntetésére. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere            
(főpolgármester) településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a          
településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény,         
építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg – ha a (3) bekezdés            
szerint a településképi rendelet lehetőséget biztosít településkép-védelmi bírság kiszabására – az           
ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi. 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági         
döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1           
000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását          
rendelheti el. 
(4) A településkép-védelmi bírság az önkormányzat bevételét képezi.” 
  
22. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (1) bekezdése a              
következő szöveggel lép 
hatályba: 
„(1) E törvény hatálya nem terjed ki 
a) a szabálysértési eljárásra, 



b) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, 
c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, 
d) a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának           
kivételével – 
az állampolgársági eljárásra, és 
e) a versenyfelügyeleti eljárásra.” 
  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1) bekezdése a következő               
szöveggel lép hatályba: 
„(1) Sommás eljárásnak van helye, ha 
a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok             
alapján a tényállás tisztázott és 
b) nincs ellenérdekű ügyfél.” 
  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 70. § (4) bekezdése a következő               
szöveggel lép hatályba: 
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott módon történő szemle megtartásáról az ügyészt előzetesen –             
a szemle megtartásáról való hatósági döntést követően haladéktalanul – értesíteni kell, továbbá ahhoz             
a rendőrség és lehetőség szerint hatósági tanú közreműködését kell kérni. Ha az ügyész a szemle               
megtartásával nem ért egyet, azt megtiltja.” 
(4) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 123. § (1) bekezdése a               
következő szöveggel lép hatályba: 
„(1) Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni, illetve vissza kell               
vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha 
a) – az ideiglenes intézkedést kivéve – az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, 
b) azt a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen            
kívül hagyásával hozták meg, 
c) a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva, nem volt határozatképes,             
vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány, 
d) annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős           
ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki, 
e) az ügyész a vádemelést elhalasztotta és annak tartama eredményesen telt el, 
f) a tartalma a közigazgatási bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes, 
g) az eljárásba további ügyfél bevonásának lett volna helye, vagy 
h) valamely súlyos eljárási jogszabálysértést törvény semmisségi oknak minősít.” 
  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 143. § (3) bekezdése a következő               
szöveggel lép hatályba: 
„(3) Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott jogerős hatósági döntéseket e törvény alkalmazásában             
véglegessé vált döntésnek kell tekinteni. E törvény alkalmazásában, ahol jogszabály 
a) közigazgatási hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését, 
b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.             
törvényt említi, azon e törvényt, 
c) a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert, 
d) belföldi jogsegélyt említ, azon megkeresést, 
e) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását említi, azon a kérelem visszautasítását, 



f) lefoglalást említ, azon lefoglalást, illetve zár alá vételt, 
g) a döntés nyilvános közzétételét említi, azon a döntés közhírré tételét 
kell érteni.” 
  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
a) 79. § (1) bekezdése a „lefoglalásnál” szövegrész helyett a „lefoglalásnál, zár alá vételnél”              
szöveggel, 
b) 132. §-a az „az ügyfél” szövegrész helyett az „a kötelezett” szöveggel 
lép hatályba. 
  
23. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 8. § (3) bekezdése a következő szöveggel               
lép hatályba: 
„(3) Egyesbíró jár el elsőfokon 
a) a kétfokú közigazgatási eljárásban hozott közigazgatási cselekmény vizsgálatára indított perben, 
b) az ötmillió forintot meg nem haladó alapösszegű fizetési kötelezettséget vitató kereset alapján             
indult perben, 
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli             
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával, valamint a menedékjoggal kapcsolatos perben, 
d) a 13. § (4) bekezdésében meghatározott perben, 
e) a hatósági igazolvánnyal, hatósági bizonyítvánnyal, illetve hatósági nyilvántartás vezetésével          
kapcsolatos perben, 
f) a hatósági határozattal szemben kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján             
indult perben, 
g) a járulékos közigazgatási cselekménnyel kapcsolatos perben, 
h) a mulasztási perben, 
i) a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, 
j) az e törvényben meghatározott egyéb perben.” 
  
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 8. § (5) bekezdése a következő szöveggel               
lép hatályba: 
„(5) A törvényszék másodfokon három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.” 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 8. §-a a következő (6) bekezdéssel              
kiegészülve lép hatályba: 
„(6) A Kúria három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. Ha az ügy különös bonyolultsága vagy                
kiemelt társadalmi jelentősége indokolja, a Kúria elrendelheti, hogy az ügyben öt hivatásos bíróból             
álló tanács járjon el. Ha az ügy jellege ezt indokolja, az öt hivatásos bíróból álló tanács legfeljebb két                  
tagja olyan hivatásos bíró lehet, aki közigazgatási ügyben eljáró bírónak nincs kijelölve.” 
  
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 119. § (2) bekezdése a következő              
szöveggel lép hatályba: 
„(2) A felülvizsgálati kérelemmel egyidejűleg azonnali jogvédelem iránti kérelem is előterjeszthető.           
Ha a felülvizsgálati kérelem azonnali jogvédelem iránti kérelmet tartalmaz, az elsőfokú bíróság            
haladéktalanul intézkedik az iratok Kúriára történő felterjesztéséről. A Kúria az azonnali           
jogvédelem iránti kérelemről legkésőbb a befogadás tárgyában hozott végzéssel egyidejűleg dönt.” 
  



A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 121. § (1) bekezdése a következő              
szöveggel lép hatályba: 
„(1) Ha a felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő, a Kúria a               
jogerős határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és szükség esetén az ügyben eljárt              
elsőfokú vagy másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja. A             
Kúria ítéletében a jogerős határozatot szükség esetén a közigazgatási cselekményre kiterjedő hatállyal            
helyezi hatályon kívül és a közigazgatási szervet kötelezi új eljárás lefolytatására.” 
  
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 157. §-a a következő szöveggel lép              
hatályba: 
„157. § [Átmeneti rendelkezések] 
(1) Ezt a törvényt a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult                
eljárásokban 
kell alkalmazni. 
(2) A közigazgatási ügyekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság által meghozott határozattal            
szemben 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett fellebbezést az e törvény szerint              
illetékes törvényszék, mint másodfokú bíróság bírálja el. 
(3) A 2017. december 31-én első fokon folyamatban lévő, az e törvény 12. § (2) és (3) bekezdése                  
szerinti közigazgatási ügyeket, továbbá azokat az első fokon befejezett, e törvény 12. § (2) és (3)                
bekezdése szerinti ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további          
intézkedéseket kell tenni, a közigazgatási és munkaügyi bíróság megküldi az e törvény szerint             
illetékes törvényszéknek, mint elsőfokú bíróságnak. 
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti közigazgatási ügyeket haladéktalanul, de legkésőbb 2018. február              
1-jéig kell megküldeni. 
(5) A 2018. december 31-én első fokon folyamatban lévő közigazgatási ügyeket, továbbá azokat az              
első fokon befejezett ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további           
intézkedéseket kell tenni, a közigazgatási és munkaügyi bíróság legkésőbb 2019. február 1-jéig            
megküldi az  e  törvény szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnak. 
(6) Az ügyek (3)–(5) bekezdés szerinti megküldése során az áttételre vonatkozó szabályokat nem kell              
alkalmazni. 
(7) Ahol jogszabály a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének vagy a               
közigazgatási perekre vonatkozó szabályainak alkalmazását rendeli, azon a közigazgatási         
perrendtartást, ha jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon közigazgatási pert kell           
érteni.” 
 
  
Nem lép hatályba a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
a) 39. § (7) bekezdése, 
b) 57. § (2) bekezdés e) pontja. 
  
Hatályba lép:  2017. május 26.,  2017. december 31., 2018. január 1. 
  
Budapest, 2017. június 14. 
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