
  
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.86. 
A Kormány 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete a környezeti hatásvizsgálati és az egységes             
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a           
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek         
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
  
1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló           
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása 
  
2. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek           
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. június 10. 
  
MK.88. 
A Kormány 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az egyszerű           
bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő          
kiterjesztésével összefüggő módosításáról 
  
1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása 
2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm.            
rendelet módosítása 
3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló            
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 
4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az           
építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. június 20., 2017. június 28. 
  
A Kormány 148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a           
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról 
  
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)            
Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„68. § (1) A Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatás (e § alkalmazásában a              
továbbiakban: támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni. 
(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 5-éig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 5-éig            
értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás           
összegéről, külön feltüntetve a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és              
a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás összegét. 
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatok              
alapján 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 13-áig, 
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 13-áig            
rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Erzsébet           
Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a        
továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.) részére történő átutalásáról, és ezzel egyidejűleg az           
adatokat – tájékoztatás céljából – megyénkénti, települési önkormányzatonkénti és támogatási          
összegenkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által vezetett           
minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium). 
(4) A Magyar Államkincstár az Igazgatóság által továbbított, (2) bekezdés szerinti adatokat –             
településsoros bontásban – a (3) bekezdésben meghatározott határidőig és módon továbbítja az            
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére az Erzsébet-utalványok előállítása érdekében. 
(5) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 24-éig, b) a              
tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 24-éig eljuttatja           
a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat. 
(6) Az Erzsébet-utalvány-jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről – igazolható módon          
– a  jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik. 
(7) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., illetve a települési önkormányzat az          
Erzsébet-utalvány-jogosultak részére történő közvetlen kézbesítéséről harmadik féllel kötött        
megállapodás alapján is gondoskodhat. 
(8) A jegyző 
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév szeptember 5-éig, b) a              
tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév december 5-éig pótigényt           
nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be, akinek a Gyvt.              
20/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időpontban fennálló jogosultságát jogerősen a (2)             
bekezdés szerinti időpontot követően állapították meg, illetve akinek tekintetében a természetbeni           
támogatás nyújtására a  jegyző a (2) bekezdés szerinti időpontot követően vált illetékessé. 
(9) A pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az igénylés tekintetében jogvesztő            
azzal, hogy ez a jegyzőnek a támogatás nyújtására előírt kötelezettségét nem érinti. 
(10) A pótigény teljesítésére irányadó határidők a (3) és (5) bekezdésben meghatározott hónapot             
követő hónap azonos napján járnak le. 
(11) A jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év március 15-éig              
elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy            
visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben             
foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, visszaváltási adatközlést is teljesít. 



(12) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az Erzsébet-utalványt térítésmentesen – az utalvány           
ellenértékének a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése mellett – visszaváltja, ha az            
utalványt nem lehet kézbesíteni, mert 
a) a jogosultságot a kézbesítést megelőzően – a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti                
időpontra visszamenőlegesen – meg kellett szüntetni, 
b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy 
c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő megérkezését vagy –             
a (7) bekezdés szerinti megállapodás alapján közvetlenül kézbesített utalvány esetében – a kézbesítés             
megkísérlését követő 2 hónapon belül nem vette át. 
(13) A jegyző a (12) bekezdés szerinti visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt – ideértve a (7)              
bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés meghiúsulását követően a          
települési önkormányzatnál letétbe helyezett utalványt is – és a visszaváltási adatközlés (14)            
bekezdésben meghatározott adatait a tárgyévet követő év március 15-éig az Erzsébet           
Utalványforgalmazó Zrt. részére – igazolható módon – eljuttatja, és erről írásban visszaváltási            
adatközlést teljesít. 
(14) A visszaváltási adatközlés keretében a jegyző megjelöli az Erzsébet-utalványok tömb szerinti            
darabszámát és az érintett tömb(ök) sorszámát. A visszaváltott utalványok ellenértékéről a jegyző az             
Igazgatóságot a (11) bekezdés szerinti adatközlés keretében teljesített visszaváltási adatközléssel          
elektronikus úton is tájékoztatja. A tájékoztatásban külön fel kell tüntetni a visszaváltással érintett, a              
Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése                
szerint emelt összegű támogatás összegét. 
(15) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a (12) bekezdés szerint átvett Erzsébet-utalványok           
ellenértékét a Magyar Államkincstár részére a tárgyévet követő év április 15-éig visszatéríti. 
(16) A Magyar Államkincstár a (15) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül               

tájékoztatja a Minisztériumot a visszaváltott utalványok ellenértékéről, külön feltüntetve a          
visszaváltással érintett, a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a              
Gyvt. 20/A.  § (2)  bekezdése szerint emelt összegű támogatás összegét. 
(17) A Magyar Államkincstár a (11) bekezdés szerinti adatközlés jogszerűségét az államháztartásról            
szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. és 60. §-ában foglaltak szerint ellenőrizheti. A támogatás              
visszafizetésére és a kamatszámításra a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell          
alkalmazni.” 
A Gyer. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
  
Hatályba lép: 2017. június 20. 
  
MK.90. 
Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről 
  
Hatályba lép: 2017. szeptember 1. 
  
MK.92. 
2017. évi LXXII. Törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító            



jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal           
időskorúak járadékában részesíti azt 
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa,              
élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi              
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, 
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek              
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, c)             
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi              
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. §-a a következő               
(1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) 2018. évtől az időskorúak járadékának (1) bekezdés szerinti             
jövedelmi jogosultsági határai Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a            
nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadéka jövedelmi jogosultsági         
határainak forintban kifejezett összegét a  Kormány évente rendeletben meghatározza.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (4) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás           
havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének            
különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege            
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett       
összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha az            
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást        
helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és         
gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának           
és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár          
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi            
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a            
személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 50/A. § (4) bekezdése szerint              
elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj            
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó              
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, egyedül élő              
esetén a 155%-át. A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. § b), d) és e)                 
pontja alapján fizetendő térítési díjat nem kell figyelembe venni.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140/O. §-sal               
egészül ki: „140/O. § (1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránt 2018. január 1-jén             
folyamatban lévő ügyben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény              
2018. január 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A közgyógyellátásra való jogosultság            
megállapítása iránt 2018. január 1-jén folyamatban lévő ügyben a szociális igazgatásról és szociális             
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2018. január 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
  



2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2)               
bekezdése helyébea következő rendelkezés lép: 
„(2) A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való          
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege             
nem haladja meg 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj            
legkisebb összege) a 145%-át, ha 
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg                
külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.” 
  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő 187.               
§-sal egészül ki: „187. § A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló             
2017. évi LXXII. Törvénnyel megállapított 19. § (2) bekezdését a 2018. január 1-jén folyamatban              
lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 
  
Hatályba lép: 2017. június 17., 2017. július 1., 2017. július 17., 2017. szeptember 1., 2018. január 1. 
2018. július 1. 
  
MK.92. 
2017. évi LXXII. Törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító            
jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal           
időskorúak járadékában részesíti azt 
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa,              
élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi              
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, 
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek              
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, c)             
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi              
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. §-a a következő               
(1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) 2018. évtől az időskorúak járadékának (1) bekezdés szerinti             
jövedelmi jogosultsági határai Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a            
nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadéka jövedelmi jogosultsági         
határainak forintban kifejezett összegét a  Kormány évente rendeletben meghatározza.” 
  



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (4) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás           
havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének            
különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege            
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett       
összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha az            
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást        
helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és         
gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának           
és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár          
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi            
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése               
helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a            
személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 50/A. § (4) bekezdése szerint              
elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj            
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó              
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, egyedül élő              
esetén a 155%-át. A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. § b), d) és e)                 
pontja alapján fizetendő térítési díjat nem kell figyelembe venni.” 
  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140/O. §-sal               
egészül ki: „140/O. § (1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránt 2018. január 1-jén             
folyamatban lévő ügyben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény              
2018. január 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A közgyógyellátásra való jogosultság            
megállapítása iránt 2018. január 1-jén folyamatban lévő ügyben a szociális igazgatásról és szociális             
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2018. január 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
  
2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2)               
bekezdése helyébea következő rendelkezés lép: 
„(2) A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való          
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege             
nem haladja meg 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj            
legkisebb összege) a 145%-át, ha 
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg                
külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.” 
  



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő 187.               
§-sal egészül ki: „187. § A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló             
2017. évi LXXII. Törvénnyel megállapított 19. § (2) bekezdését a 2018. január 1-jén folyamatban              
lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 
  
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: „(4c) A Kormány egyedi határozatával, az érintett költségvetési évek szerinti            
bontásban 
a) az irányítása alá tartozó fejezetek tekintetében a (4) bekezdés b) pontjában és a (4a) bekezdésben                
meghatározott értékhatártól eltérő összeget is megállapíthat, 
b) – a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – a tárgyévi kiadási              
előirányzattal nem rendelkező programok, beruházások és más fejlesztések esetén a több év vagy a              
költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek összegét          
megállapíthatja.” 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: „(1) Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak           
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A           
pénzügyi ellenjegyzőnek a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel meg kell győződnie arról, hogy            
a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a             
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, és 
a) a 36. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás összege, a több év kiadási előirányzatai              
terhére vállalt kötelezettség esetén a Kormány rendeletében foglaltak szerint a kötelezettségvállalás           
értékeként meghatározott összegből a költségvetési évet terhelő összeg a szabad előirányzatok           
összegét nem haladja meg, vagy 
b) a több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén                
a Kormány rendeletében foglaltak szerint a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből          
a költségvetési évet követő éveket terhelő összegek egyik évben sem haladják meg a 36. § (4), (4a)                 
vagy (4c) bekezdése szerinti összegeknek a korábban vállalt kötelezettségek és más fizetési            
kötelezettségek adott évi mértékével csökkentett összegét.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következő              
rendelkezés lép: „(1) Az államháztartásban, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a             
személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó kiadásokkal kapcsolatos számfejtési és az          
ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok ellátása, az ezekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság felé            
teljesítendő bevallási kötelezettségek teljesítése – ideértve a szakképzési hozzájárulás bevallási          
kötelezettségét is –, továbbá – a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési             
szervek kivételével – a bevallásokon alapuló befizetési kötelezettségek teljesítése központosítottan,          
kizárólag a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés útján, illetve az abból           
történő adatszolgáltatás alapján történik. Az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési            
kötelezettségek központosított teljesítésére a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kerül sor.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. alcíme a következő 106/D. §-sal egészül ki:               
„106/D. § (1) A kincstár a Kormány tagja felkérésére a központosított illetményszámfejtésbe – a 44. §                
(1) bekezdése alapján – tartozó szerveknél foglalkoztatott személyek személyre szóló tájékoztatása           
érdekében – a (3) bekezdés szerinti kivételekkel – teljesíti a Kormány tagja által meghatározott, a               



munkabérrel, az illetménnyel, a tiszteletdíjjal, a költségtérítéssel, illetve egyéb pénzbeli juttatással           
összefüggő, valamint az egyes foglalkoztatotti csoportok sajátos körülményeire vonatkozó         
tájékoztatást. 
(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Kormány tagja felkérésében            
meghatározott – a 106/A. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti adatok alapján (ide nem                  
értve a társadalombiztosítási azonosító jelre, az adóazonosító jelre, a fizetési számlaszámra, valamint            
a behajtandó követelésekre vonatkozó adatokat) képezhető tájékoztatási célcsoportoknak – a          
Kormányzati Tájékoztatási Központon (a továbbiakban: KTK) keresztül – akként teljesíti, hogy a            
tájékoztatás megszemélyesítése során személyes adat más adatkezelőnek való továbbítására nem kerül           
sor. A KTK a tájékoztatás az érintettekkel való közléséhez az érintettek természetes személyazonosító             
adatait és lakcímét használhatja fel. 
(3) Nem nyújtható az (1) bekezdés alapján adatszolgáltatás a bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi             
alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a Köztársasági Elnöki         
Hivatallal, az Országgyűlés Hivatalával, az Alkotmánybíróság Hivatalával, az Alapvető Jogok          
Biztosának Hivatalával, az Állami Számvevőszékkel, önálló szabályozó szervvel, autonóm         
államigazgatási szervvel, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával, a Magyar Művészeti          
Akadémia Titkárságával, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, az Országgyűlési         
Őrséggel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalával vagy nemzetbiztonsági szolgálattal         
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állókra vonatkozónak. 
  
(4) A kincstár az (1)–(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az államháztartásért felelős miniszter            
jóváhagyását követően, a jóváhagyástól számított 15 munkanapon belül teljesíti a miniszter általa            
kiadott nyomtatvány használatával.” 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (33) és (34) bekezdéssel               
egészül ki: „(33) A nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek            
esetében a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi           
LXXII. törvénnyel megállapított 44. § (1) bekezdése szerinti, a személyi juttatások kiemelt            
előirányzaton elszámolandó kiadásokkal kapcsolatos, az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási          
kötelezettségeknek a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés útján történő         
teljesítése 2018. január 1-jétől valósul meg. 
(34) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság esetében a Magyarország 2018. évi központi             
költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvénnyel megállapított 44. § (1)           
bekezdése szerinti feladatoknak és kötelezettségeknek a kincstár által működtetett központosított          
illetményszámfejtés útján történő teljesítése 2017. október 1-jétől valósul meg.” 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1)–(3) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezések lépnek: „(1) Jegyzővé, aljegyzővé (a továbbiakban együtt: jegyző) az           
nevezhető ki, aki  
a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy         
államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési        
szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser         
szakképzettséggel rendelkezik, 



b) – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a               
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített         
tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és 
c) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. 
  
(2) A községi önkormányzati képviselő-testület az ötezernél több lakosú község jegyzője kivételével            
a) felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítés alól annak a személynek, aki               
az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül            
befejezi. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya           
megszűnik. A képesítés alóli felmentés esetén a (4) bekezdésben meghatározott határidőt a képesítés             
megszerzésétől kell számítani, b) az (1) bekezdés c) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy              
elengedheti. 
  
(3) Főjegyzővé, valamint főjegyző helyettesítésére aljegyzővé az nevezhető ki, aki 
a) jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási          
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási         
menedzser szakképzettséggel vagy okleveles közgazdász szakképzettséggel, 
b) – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy a               
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített         
tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és c) közigazgatási szervnél legalább           
kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.” 
  
4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
1. 6. § 16. pontjában a „247. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „247. § (1) bekezdés                   
c)  pontja” szöveg, 
2. 215. § (1) bekezdésében az „egyetemi szintű végzettséggel és jogász, közgazdász vagy             
közigazgatási menedzser szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „jogász mesterképzési szakon         
szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási         
szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok        
képzési területen alap vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel” szöveg, és 
3. 220. § (1) bekezdésében az „egyetemi szintű végzettséggel és jogász vagy közgazdász, vagy              
közigazgatási menedzser szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „jogász mesterképzési szakon         
szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási         
szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok        
képzési területen alapvagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel” szöveg lép. 
  
5. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása 
 (Hatályba lép: 2017. július 17.) 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: „(1) A település közigazgatási területéhez tartozó – az 1. mellékletben             
meghatározott – fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen           
reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem helyezhető el. Az 1.             
melléklet 1. és 6. pontjában meghatározott közterületen és magánterületen a jogszabályban           
meghatározott, az adott terület fokozott védelmi besorolása szerinti jelleget nem befolyásoló           
funkcionális célokat szolgáló utcabútor elhelyezhető.” 
  



A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/E. § (4) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: „(4) A közigazgatási bírság összege 10 000 forinttól 200 000 forintig              
terjedhet. A  helyszíni bírság összege 5000 forinttól 100 000 forintig terjedhet.” 
  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontja helyébe a következő               
rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában:) „4. reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének           
célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító,            
elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.” 
  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül               
ki: „15/A. § (1) E törvénynek a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról             
szóló 2017. évi LXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított rendelkezéseit a           
Módtv.2. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) 2020. december 31. napján megszűnik valamennyi, a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően           
létrejött olyan, határozatlan vagy 2020. december 31. napjánál hosszabb ideig tartó, határozott            
időtartamra kötött, közterület reklámcélú hasznosítására és annak ellenőrzésére irányuló, valamely          
helyi önkormányzattal kötött reklám rendszergazdai szerződés, amely nem felel meg e törvény –             
Módtv. és Módtv.2. által megállapított – rendelkezéseinek, valamint a felhatalmazása alapján           
megalkotott kormányrendelet és településképi rendelet rendelkezéseinek. A szerződés megszűnésével         
megszűnik valamennyi, az ilyen szerződésen alapuló reklámhordozó igénybevételére vonatkozó         
jogosultság. 
(3) A (2) bekezdés szerinti, határozott időre szóló reklám rendszergazdai szerződés időbeli hatálya             
nem hosszabbítható meg, és az érintett rendszergazdai tevékenységre új szerződés nem köthető.” 
  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül               
ki: „16/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján             
kiadott – a Módtv. rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követő 90 napon            
belül felülvizsgálja a Módtv.2 hatálybalépésekor fennálló, a település közterületének reklámcélú          
hasznosítására vonatkozó rendszergazdai szerződéseit, és kezdeményezi azoknak a Módtv. és a           
Módtv.2. által megállapított és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseknek megfelelő          
módosítását legkésőbb a 15. § (3) bekezdése szerinti hatállyal. 
(2) A Módtv.2.-vel megállapított 11/B. § (2) bekezdése a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően            
jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érinti. A Módtv.2.           
hatálybalépése előtt létrejött szerződések időtartamának a Módtv.2. hatálybalépését követően történő          
meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minősül, melyre e törvény Módtv 2.-vel megállapított           
11/B. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.” 
  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. 11/B. § (2) bekezdésében a „legfeljebb               
öt évre” szövegrész helyébe a „legfeljebb tizenöt évre” szöveg, és 2. 11/C. (1) bekezdésében a „150                
000” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. 11/B. § (3) bekezdése,               
és 2. 11/C. § (2) bekezdésében az „és a reklámot közzétevő vállalkozás előző évi adózott eredményét”                
szövegrész. 
  



Hatályba lép: 2017. június 17., 2017. július 1., 2017., július 17., 2017. szeptember 1., 2018. január 1.,                 
2018. július 1. 
  
A Kormány 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek Magyarország          
versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról 
  
1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.            
rendelet módosítása 
  
2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a          
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről       
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a         
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló        
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 4a. pontja helyébe a következő pont lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) „4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása           
céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;” 
  
Az R2. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) A településszerkezeti terv részét képező                
biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett          
növekmény mértéke rögzíthető.” 
  
Az R2. 16. §-a a következő (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki: „(8) A biológiai aktivitásérték                
szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre szánt terület kijelölésével járó          
településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9) bekezdés szerinti biológiai aktivitásérték            
növekmény (a továbbiakban: növekmény) a teljes közigazgatási területre készülő új          
településszerkezeti terv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a módosítással a településszerkezeti         
terv biológiai aktivitásérték számítási eredménye kiegészül a (9) bekezdésben foglaltak szerint. A            
településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredmény (8) bekezdés szerinti kiegészítése          
tartalmazza legalább 
a) az újonnan beépítésre szánt terület lehatárolását, területét, a változás előtti és változással             
meghatározott területfelhasználást, a beépítési sűrűséget, a vonatkozó biológiai aktivitásérték         
mutatókat, 
b) az újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével létrejött biológiai aktivitásérték csökkenés           
mértékét, a (8) bekezdés szerinti növekményből ezzel összefüggésben felhasznált mértéket és a            
felhasználás módját, 
c) a (8) bekezdés szerinti növekmény b) pont szerinti felhasználással csökkentett mértékét, továbbá d)              
az új beépítésre szánt terület kijelölést tartalmazó településszerkezeti terv módosítását megállapító           
önkormányzati döntés számát.” 
  
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi           
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
  
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi           
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 11/D. §-sal egészül ki:              



„11/D. § Ipari rendeltetésű vagy mezőgazdasági tevékenység végzésére szolgáló épület engedélyezési           
eljárásában az ügyintézési határidő 16 nap, amennyiben 
a) az építésügyi hatóság nem vizsgál kormányrendeletben meghatározott szakkérdést, vagy 
b) az eljárásba szakhatóság bevonására kerül sor.” 
  
Hatályba lép: 2017. június 24., 2017. július 1., 2017. szeptember 1. 
  
MK.93. 
2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról* 
  
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) „Az adó megállapítása és              
kezelése” alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki: „9/A. § Az önkormányzati adóhatóságnak nem              
kell határozatot hoznia, ha az adóalany az adóévben – az 5. § valamely rendelkezése alapján –                
mentes az adó alól. Az önkormányzati adóhatóság az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásában             
rögzíti.” 
  
A Gjt. 18. § 10. pontjában az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szövegrész               
helyébe az „az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az államháztartásról             
szóló 2011.  évi CXCV.  törvény” szöveg lép. 
  
A módosítás érinti az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006..            
évi LIX. törvény, az Art., az Itv., és a Számviteli tv., rendelkezéseit is. 
  
Hatályba lép: 2017., június 17., 2017. június 26., 2017. július 1., 2017. július 17., 2017. augusztus 1.                 
2017. november 1.,  2018. január 1. 
  
MK. 95. 
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről 
  
Hatályát veszti 
a) az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény, 
b) a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet, 
c) a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló            
7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet. 
  
Hatályba lép: 2017. június 29., 2017. október 1., 2018. január 1., 2018. július 1. 
MK.98. 
2017. évi LXXXVI. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi             
XC. törvény módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. június 29., 2017. július 1. 
  
MK.99. 
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 
(Adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések tekintetében érinti az Önkormányzatot). 



  
Hatályba lép: 2018. július 1. 
  
MK.100. 
2017. évi XCII. törvény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli               
védelemről szóló 2001. évi XLVI. Törvény módosításáról 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosul. 
  
Hatályba lép: 2017. július 1. 
  
2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi              
XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint         
egyéb törvények módosításáról 
  
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 
2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 
3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. július 12., 2017. szeptember 1., 2018. január 1. 
  
2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
  
Hatályba lép: 2017. november 1., 2018. január 1. 
  
MK.103. 
A Kormány 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai          
tárgyú módosításáról 
A jogszabály főként Uniós támogatások elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket módosít. 
  
Hatályba lép: 2017. június 29., 2017. július 1., 2017. július 13., 2017. július 28. 
  
A Kormány 164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító           
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és        
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet          
módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. június 29. 
  
MK. 104. 
A Kormány 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további             
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
  
A módosítás érinti többek között: 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)             
Korm. rendeletet, 



- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.             
30.) Korm. rendeletet, 
- a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás           
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendeletet, 
- valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek            
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseit. 
  
Hatályba lép: 2017. július 1. 
  
MK. 106. 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) a következő 4/D.              
alcímmel egészül ki: 
„4/D. A közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös          
szabályok 
11/G. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített            
költségvetési szerv és jogi személy, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített            
és támogatásban részesített jogi személytől támogatásban részesülő jogi személy, amennyiben a           
támogatásának összege az éves bevételeinek felét eléri (a továbbiakban együtt: reklámozó) – a             
közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében – reklámhordozón az e §-ban meghatározottak           
szerint tehet közzé reklámot és plakátot. 
(2) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.             
törvény szerinti médiahirdetésifelület-értékesítő, valamint reklám közzétevője (a továbbiakban        
együtt: médiahirdetésifelület-értékesítő), amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott reklámozó        
számára közzétételi lehetőséget biztosít, abban az esetben a listaárat köteles az e §-ban             
meghatározottak szerint a hatóság számára bejelenteni. A hatóság a listaárat honlapján közzéteszi. 
(3) A reklámozó – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – listaáron helyezhet el reklámhordozón              
plakátot. 
(4) A listaár a médiahirdetésifelület-értékesítő által érvényesített, az azonos típusú, azonos méretű és             
azonos elhelyezkedésű reklámhordozók tekintetében az előző üzleti évben az alkalmazott          
kedvezmények érvényesítése nélkül, a megrendelő személyétől, a megrendelés mértékétől függetlenül          
meghatározott ár. 
(5) A listaártól a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett           
reklámozó csak a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás szerint lefolytatott            
beszerzéssel, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által           
lefolytatott beszerzési eljárás alkalmazásával térhet el. 
(6) Az a reklámozó, aki a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján mentesül a             
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól, listaáron helyezhet el reklámhordozón plakátot. 
(7) Az e § szerinti szabályok betartását a hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés elősegítése érdekében a               
plakát közzététele céljából megkötött szerződést a reklámozó a hatóságnak haladéktalanul megküldi.           
A  hatóság az  így megkötött szerződést honlapján közzéteszi. 
(8) Az e § szerinti rendelkezések megsértése esetén a hatóság a médiahirdetésifelület-értékesítő és a              
reklámozó költségén a plakátot két napon belül eltávolítja. 
(9) E § alkalmazásában reklámnak minősül a járművön elhelyezett gazdasági reklám is.” 
(2) A Tvtv. 11/G. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 



„(10) Az e § szerinti rendelkezések ismételt vagy többrendbeli megsértése esetén a hatóság             
jogellenesen elhelyezett plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a           
médiahirdetésifelület-értékesítővel és a reklámozóval szemben, kivéve, ha az eset összes          
körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a plakát elhelyezése nem a reklámozó vagy            
a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.” 
(3) A Tvtv. a következő 15/A. §-sal egészül ki: 
„15/A. § (1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017.              
évi CIV. törvény hatálybalépését megelőzően a 11/G. § (1) bekezdése szerinti reklámozóval plakát             
közzététele céljából kötött szerződés alapján 2017. július 15-ig tehető közzé plakát. 
(2) Ha a 11/G. § (2) bekezdése alapján listaár közzétételére még nem került sor, a               
médiahirdetésifelület-értékesítő a szerződés megkötését megelőzően a hatóság részére bejelentett és a           
hatóság által a honlapján közzétett listaár alkalmazásával köthet szerződést.” 
  
Hatályba lép: 2017. július 1., 2017. július 31. 
  
MK. 111. 
A Kormány 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelete a településkép védelméről szóló törvény            
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)         
Korm. rendelet módosításáról 
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek         
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A.             
alcímmel egészül ki: 
„3/A. A közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös          
szabályok 
8/A. § Nem tehető közzé reklám, illetve plakát, amennyiben 
a) a médiahirdetésifelület-értékesítő a listaár bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tett          
eleget; 
b) az a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása alól            
mentesülő reklámozó érdekében a listaártól eltérő áron került elhelyezésre; 
c) a listaártól való eltérésre a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra            
kötelezett reklámozó esetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás, vagy a             
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás           
alkalmazása nélkül került sor; 
d) a reklámozó a szerződés megküldésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. 
  
8/B. § (1) A Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó helye szerint              
illetékes kormányhivatal ellenőrzi. A kormányhivatal ellenőrzését a település közigazgatási területén a           
közterület-felügyelet segíti. A közterület-felügyelet jogsértés észlelése esetén értesíti az illetékes          
kormányhivatalt, amely e  § szerint köteles eljárni. 
(2) A kormányhivatal eljárása hivatalból vagy bejelentés alapján indul meg. A bejelentés bármely             
kormányhivatalnál előterjeszthető. Amennyiben a bejelentő bejelentését nem a reklámhordozó helye          
szerint illetékes kormányhivatalnál tette meg, úgy a kormányhivatal – a bejelentő tájékoztatása            
mellett – köteles a  bejelentést az illetékes kormányhivatalhoz haladéktalanul áttenni. 
(3) Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a kormányhivatal határozatot hoz. A             
határozat tartalmazza: 
a) a jogsértést elkövető médiahirdetésifelület-értékesítő vagy reklámozó megnevezését, 



b) a jogsértés tényét, 
c) a jogsértés helyét, valamint 
d) a plakát, valamint a reklám médiahirdetésifelület-értékesítő és reklámozó költségén történő           
eltávolítására történő kötelezést azzal a figyelmeztetéssel, hogy az eltávolítási kötelezettség          
elmulasztása esetén a kormányhivatal a reklám, valamint a plakát a reklámozó és a             
médiahirdetésifelület-értékesítő költségén történő eltávolításáról két napon belül gondoskodik. 
(4) Amennyiben a jogsértést elkövető médiahirdetésifelület-értékesítő vagy reklámozó nem         
gondoskodik a határozat kézhezvételétől számított két napon belül a plakát, valamint a reklám             
eltávolításáról, a kormányhivatal haladéktalanul gondoskodik annak eltávolításáról. Az eltávolításról         
a kormányhivatal jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti a médiahirdetésifelület-értékesítőt, illetve a           
reklámozót. 
(5) A kormányhivatal a (3) bekezdés d) pontja alapján a reklám, illetve a plakát eltávolításával               
összefüggésében felmerült költségeket a médiahirdetésifelület-értékesítőre és a reklámozóra áthárítja. 
  
8/C. § (1) A médiahirdetésifelület-értékesítő a Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott            
listaárat annak megállapításától számított 5 napon belül, de legkésőbb a listaár alapján megkötendő             
szerződés megkötését megelőző 15. napon Budapest Főváros Kormányhivatalának köteles         
megküldeni. Budapest Főváros Kormányhivatala a listaár bejelentését követő 5 munkanapon belül           
gondoskodik a listaárnak a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről. A listaárat jól           
látható helyen, más menüponttól elkülönítve kell közzétenni. Amennyiben a         
médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának,         
plakátot és reklámot nem tehet közzé. 
(2) A Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaár alatt a médiahirdetésifelület-értékesítő            
által az előző üzleti évben érvényesített, kedvezmények nélkül meghatározott legmagasabb árat kell            
érteni. A listaár kialakítása a reklámhordozó típusának, méretének és elhelyezkedésének          
figyelembevételével történhet. A listaár nem függhet a megrendelő személyétől, valamint a           
megrendelés mértékétől. 
  
(3) A reklámozó a Tvtv. 11/G. § (7) bekezdésében meghatározott szerződést – ideértve a              
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást,           
valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót is – annak megkötésétől számított 5 napon belül              
Budapest Főváros Kormányhivatalának köteles megküldeni. Budapest Főváros Kormányhivatala a         
szerződés megküldését követő 5 munkanapon belül gondoskodik a szerződésnek a          
www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről. A  megkötött szerződést 
jól látható helyen, más menüponttól elkülönítve kell közzétenni. Amennyiben a reklámozó a            
szerződést nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának, a reklámozó érdekében, illetve           
nevének, jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével reklám és plakát nem          
tehető közzé. 
  
(4) A médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat Budapest Főváros Kormányhivatalának az erre a           
célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, PDF (Portable Document Format)         
formátumban köteles megküldeni. A reklámozó a szerződést – ideértve a közbeszerzési eljárás            
alapján megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás            
eredményéről szóló tájékoztatót is – Budapest Főváros Kormányhivatalának elektronikus úton, PDF           
(Portable Document Format) formátumban köteles megküldeni. 
  



8/D. § (1) Ezen alcím alkalmazásában az 1. § 17. pontjában meghatározottakon túl reklámozónak              
minősül a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített          
költségvetési szerv és jogi személy, a központi költségvetési törvényben nevesített és támogatásban            
részesített jogi személytől támogatásban részesülő jogi személy, amennyiben a támogatásának          
összege az éves bevételeinek a felét eléri. Reklámozónak minősül továbbá akkor is, ha érdekében,              
illetve nevének, illetve jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével kerül         
reklám és plakát közzétételre. 
(2) Ezen alcím alkalmazásában reklámhordozónak minősül a közforgalmú személyszállítási         
szolgáltatásra használt jármű is.” 
  
2. § Az R. 8/B. §-a a következő (6)–(11) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Az ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatal jogellenesen elhelyezett           
reklámonként, illetve plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a              
médiahirdetésifelület-értékesítővel szemben. 
(7) A kormányhivatal a bírságot kiszabó határozatában a (3) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakon túl              
megállapítja a jogsértés ismételtségét vagy többrendbeliségét is. 
(8) Ismételt jogsértésnek minősül, ha a kormányhivatal a jogsértés észlelése vagy arról történt             
tudomásszerzését követően újabb jogsértést észlel, vagy újabb jogsértésről szerez tudomást,          
függetlenül a plakát elhelyezésétől. 
(9) Mentesül a bírság megfizetése alól a reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az             
eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát            
elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza. 
(10) Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatalnak a bírság kiszabása tekintetében            
mérlegelési lehetősége nincs. 
(11) A reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő a kiszabott bírságot, illetve a jogsértően            
kihelyezett reklám, illetve plakát eltávolításával összefüggésben felmerült költségeket 8 napon belül           
köteles a kormányhivatal által megjelölt számlaszámra befizetni.” 
Hatályba lép:  2017. július 15., 2017. augusztus 1. 
  
Budapest, 2017. július 10. 
  
MK. 112. 
A Kormány 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelete az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú             
kormányrendeletek módosításáról 
  
MK. 117. 
A Kormány 207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelete a településkép védelméről szóló törvény            
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)         
Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek         
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.)            
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rmód.) 1. §-ában megállapított, a településkép védelméről szóló            
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.         
28.) Korm. rendelet 8/B.  §-a a  következő szöveggel lép hatályba: 
„8/B. § (1) A Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó helye szerint              
illetékes kormányhivatal ellenőrzi. A kormányhivatal ellenőrzését a település közigazgatási területén a           



közterület-felügyelet segíti. A közterület-felügyelet jogsértés észlelése esetén értesíti az illetékes          
kormányhivatalt, amely e  § szerint köteles eljárni. 
(2) A kormányhivatal eljárása hivatalból indul meg, bejelentés vagy a kormányhivatal saját észlelése             
alapján. A bejelentés bármely kormányhivatalnál előterjeszthető. Ha a bejelentő bejelentését nem a            
reklámhordozó helye szerint illetékes kormányhivatalnál tette meg, úgy a kormányhivatal – a            
bejelentő tájékoztatása mellett – köteles a bejelentést az illetékes kormányhivatalhoz haladéktalanul           
áttenni. 
(3) Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a kormányhivatal határozatot hoz. A             
határozat tartalmazza: 
a) a jogsértés tényét, valamint 
b) a jogsértés helyét. 
(4) A kormányhivatal külön hatósági eljárást folytat le 
a) a reklám, illetve a plakát jogszerűtlen közzétételével és 
b) a jogszerűtlenül közzétett reklám, illetve plakát esetén kiszabható közigazgatási bírság           
megállapításával kapcsolatban. 
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti hatósági eljárásban kizárólag a médiahirdetésifelület-értékesítő az             
ügyfél. 
(6) A kormányhivatalnak a reklám, illetve a plakát eltávolítására vonatkozó határozata a Tvtv.             
11/G. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre           
tekintet nélkül végrehajtható. 
(7) A kormányhivatal a döntés végrehajtásának foganatosítójaként gondoskodik a plakát, valamint a            
reklám eltávolításáról. Az eltávolítás megtörténtéről a kormányhivatal jegyzőkönyvet vesz fel. 
(8) A kormányhivatal a végrehajtás során a rendőrség közreműködését igénybe veszi. A            
kormányhivatal a rendőrséghez intézett megkereséshez csatolja a (4) bekezdés a) pontja szerinti            
eljárásban hozott határozatát is. 
(9) A kormányhivatal a reklám, illetve a plakát eltávolításával összefüggésében felmerült           
költségeket a médiahirdetésifelület-értékesítőre és a reklámozóra áthárítja.” 
  
Az Rmód. 2. §-a a következő szöveggel lép hatályba: 
„2. § Az R. 8/B. §-a a következő (10)–(15) bekezdéssel egészül ki: 
(10) Az ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatal jogellenesen elhelyezett           
reklámonként, illetve plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a              
médiahirdetésifelület-értékesítővel szemben. 
(11) A kormányhivatal a bírságot kiszabó határozatában a (4) bekezdés a) pontja alapján indított              
eljárásban hozott döntés alapul vételével megállapítja a jogsértés ismételtségét vagy          
többrendbeliségét. 
(12) Ismételt jogsértésnek minősül, ha a kormányhivatal a jogsértés észlelését vagy arról történt             
tudomásszerzését követően újabb jogsértést észlel, vagy újabb jogsértésről szerez tudomást,          
függetlenül a plakát elhelyezésétől. 
(13) Mentesül a bírság megfizetése alól a reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az             
eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát            
elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza. 
(14) Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatalnak a bírság kiszabása tekintetében            
mérlegelési lehetősége nincs. 
(15) A reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő a kiszabott bírságot, illetve a jogsértően            
kihelyezett reklám, illetve plakát eltávolításával összefüggésben felmerült költségeket az erről szóló           



döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kormányhivatal által megjelölt számlaszámra            
befizetni.” 
  
Az Rmód. 1. §-ában megállapított, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével            
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/C. §-a a            
következő (5) és (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: 
„(5) A médiahirdetésifelület-értékesítő, illetve a reklámozó a listaár, valamint a szerződés           
megküldése során nyilatkozik a hatósággal történő kapcsolattartás módjáról. Ha annak technikai           
feltételei adottak, a nyilatkozattól eltérően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános            
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (3) bekezdés alkalmazásával a hatóság a döntését               
elektronikus úton is kézbesítheti. 
(6) Ha kétség merül fel a tekintetben, hogy a médiahirdetésifelület-értékesítő által megküldött listaár             
megfelel-e a Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaárnak, Budapest Főváros           
Kormányhivatala jár el, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is.” 
  
Hatályba lép: 2017. július 14-én 18:00 órakor. 
  
MK. 125. 
A Kormány 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelete az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes            
kormányrendeletek módosításáról 
  
1. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet             
módosítása 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet [a             
továbbiakban:345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a               
következő rendelkezés lép: 
(A miniszter kezeli a központi címregiszter adatállományát, ennek keretében) 
„ad) gondoskodik a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkező, a címképzésért felelős           
szerv hatáskörébe nem tartozó változásokat igazoló okiratok őrzéséről,” 
  
A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel            
összefüggő feladatokat és gondoskodik e feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt           
adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről.” 
  
A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A központi címregiszterben nyilvántartott cím a polgárok személyi adatainak és lakcímének             

nyilvántartását kezelő szerv, az ingatlan-nyilvántartás központi, területi és helyi szervei mint           
címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartást vezető szervek, valamint az állami           
középület-kataszter működtetéséért felelős szervezet és az állami adóhatóság számára továbbítható, a           
cím megismerése és kezelése céljából, automatikus adatátvétellel, kivéve a (3) bekezdésben           
foglaltakat.” 
  
A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a több közterülettel határos telken létesült              
legalább kettő vagy több, önálló elhelyezkedésű és különböző közterületekre nyíló főbejárattal           



rendelkező épületekből álló épületegyüttes címképzése, amely során legalább egy épületnek a telek            
címével megegyező, a  többi épületnek attól eltérő cím is megállapítható.” 
  
A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet           
módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. augusztus 8. 
  
MK. 128. 
A Kormány 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény           
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. augusztus 12., 2018. január 1. 
  
Budapest, 2017. szeptember 11. 
  

Tisztelettel: 
  
                  Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna 
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